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Requerimento nº 449, de 2010, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do Senhor Joaquim
Nunes Alves. Senador Flexa Ribeiro. ....................
Requerimento nº 450, de 2010, que solicita
que sejam prestadas pelo Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado da Justiça informações a respeito
da negação de extradição para o Paraguai de três
supostos guerrilheiros paraguaios, que integrariam o
grupo criminoso autodenominado Exército do Povo
Paraguaio (EPP) e de suas ações criminosas. Senador Romeu Tuma. ..............................................
Requerimento nº 451, de 2010, que solicita
voto de aplauso à Mestra em comunicação Márcia
Daniella dos Santos, primeira universitária da Região Norte a obter essa titulação em curso feito na
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Senador Arthur Virgílio. ..................................................
Requerimento nº 452, de 2010, que solicita
voto de aplauso às atletas brasileiras Érica Matos,
Adriana Araújo, Andréia Bandeira e ao atleta Myke
Carvalho, medalhistas de Ouro no Campeonato Sul-Americano de Boxe Olímpico de 2010, realizado
em Medelín, Colômbia. Senador Arthur Virgílio.....
Requerimento nº 453, de 2010, que solicita voto
de aplauso aos atletas brasileiros Esquiva Florentino,
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Yamaguchi Florentino, Washington Silva, Rafael Lima e
Marcelo Cruz, medalhistas de bronze no Campeonato
Sul-Americano de Boxe Olímpico de 2010, realizado
em Medelín, Colômbia. Senador Arthur Virgílio.........
Requerimento nº 454, de 2010, que solicita
voto de aplauso ao atleta brasileiro Bibiano Fernandes, vitorioso no Dream/2010, realizado em
Yokohama, Japão. Senador Arthur Virgílio.............
Requerimento nº 455, de 2010, que solicita
voto de aplauso aos atletas brasileiros Julião Neto e
Everton Lopes, medalhistas de prata no Campeonato
Sul-Americano de Boxe Olímpico de 2010, realizado
em Medelín, Colômbia. Senador Arthur Virgílio.......
Requerimento nº 456, de 2010, que solicita
voto de aplauso ao atleta Jadson André, vencedor
do Circuito Mundial de Surfe em Imbituba, realizado
em 30 de abril de 2010. Senador Arthur Virgílio. ...
Requerimento nº 457, de 2010, requer voto de
pesar pelo falecimento, no dia 3 de maio de 2010,
em Manaus, do Doutor Rui Lins, economista, acadêmico e ex-superintendente da Zona Franca de
Manaus. Senador Arthur Virgílio. ...........................
Requerimento nº 458, de 2010, requer voto
de pesar pelo falecimento da desembargadora do
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Doutora Euza Maria Naice de Vasconcellos, ocorrido
no dia 22 de abril de 2010, em Manaus. Senador
Arthur Virgílio. ........................................................
Requerimento nº 459, de 2010, que solicita
voto de aplauso aos atletas brasileiros que, sob o
comando do Mestre Artur Mariano, conquistaram
quatro medalhas de prata no Campeonato Mundial
de Muay Thai, realizado em Bangkok, na Tailândia.
Senador Arthur Virgílio...........................................
Requerimento nº 460, de 2010, que solicita a
inserção em ata de voto de congratulações ao arcebispo Dom Luiz Soares Vieira pelos seus 50 anos de
dedicação ao sacerdócio. Senador Jefferson Praia.
Requerimento nº 461, de 2010, que solicita a inserção em ata de voto de profundo pesar e
apresentação de condolências a seus familiares, à
Prefeitura Municipal de Inajá, da qual foi prefeito, e
à Câmara Municipal de Inajá, pelo falecimento do
prefeito José Odilon de Araújo, ocorrido na cidade
do Recife. Senador Marco Maciel. .........................
Requerimento nº 462, de 2010, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do economista Ruy
Lins. Senador Jefferson Praia................................
Requerimento nº 463, de 2010, que solicita
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento,
no dia 30 de abril, em Aquidauana, aos 94 anos,
de José Manoel Fontanillas Fragelli, ex-governador
do Mato Grosso, ex-presidente do Senado Federal,
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bem como apresentação de condolências à sua esposa, Senhora Maria de Lourdes, e aos seus ﬁlhos
Nelson e Ney. Senador Jayme Campos. ...............
Requerimento nº 464, de 2010, que solicita que
o Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2010, que dispõe
sobre a regulamentação do exercício da atividade de
Psicopedagogia, seja encaminhado à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte para que esta se pronuncie sobre o projeto. Senador Flávio Arns.............
Requerimento nº 465, de 2010, que solicita
que o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2010, que
veda o estabelecimento de conteúdo programático
de nível de escolaridade superior ao exigido pelas
atribuições a desempenhar nos processos seletivos que especiﬁca, seja encaminhada à Comissão
de Educação, Cultura e Esporte para que esta se
pronuncie sobre o mesmo. Senador Flávio Arns. ..
Requerimento nº 466, de 2010, que solicita
que o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2010,
que cria cargos no Quadro de Pessoal Permanente da Agência Nacional de Cinema (Ancine), seja
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e
Esporte para que esta se pronuncie sobre o projeto.
Senador Flávio Arns. .............................................
Requerimento nº 467, de 2010, que solicita remessa do Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2007,
que estabelece a admissão tácita de paternidade
nos casos em que o suposto pai se recuse a realizar o teste de DNA, para audiência da Comissão de
Constituição de Assuntos Sociais, por tratar de tema
de seu interesse. Senador Antonio Carlos Júnior....
Requerimento nº 468, de 2010, que solicita
voto de aplauso aos Bois Bumbás Garantido e Caprichoso, pela apoteótica apresentação na Praça
da República da cidade de Firenze (Florença), na
Itália, promovida pela Superintendência da Zona
Franca de Manaus, em sua missão de intercâmbio
e investimentos na Amazônia, por empresários da
Região de Toscano. Senador Arthur Virgílio. .........
Requerimento nº 469, de 2010, que solicita voto de aplauso à professora Alcy Pedrosa de
Oliveira Limongi, mestra de gerações em Manaus,
pelo transcurso de seu 93º aniversário, em 10 de
maio de 2010. Senador Arthur Virgílio. ..................
Requerimento nº 470, de 2010, que solicita
que o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2010, de
autoria da Presidência da República, que reconhece
a responsabilidade do Estado brasileiro pela destruição, no ano de 1964, da sede da União Nacional dos Estudantes (UNE), localizada no Município
do Rio de Janeiro, e dá outras providências, seja
encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e
Esporte para que esta se pronuncie sobre o Projeto.
Senador Flávio Arns. ............................................
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Requerimento nº 471, de 2010, que solicita que a
comemoração do Dia Nacional da Defensoria Pública,
instituído pela Lei nº 10.448, de 2002, seja realizada no
Período do Expediente da Sessão do dia 25 de maio
de 2010. Senador Antonio Carlos Valadares................
Requerimento nº 472, de 2010, que solicita ao
ministro do Desenvolvimento Agrário levantamento, por
estado, do quantitativo de terras classiﬁcadas como
“improdutivas”, em hectares, pertencentes às grandes
propriedades, constantes no Sistema Nacional de
Imóveis Rurais (SNCR), sob a condução do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra),
informando também, em relação a estes números, o
percentual que já foi objeto de desapropriação.........
Requerimento nº 473, de 2010, que solicita
licença para Sua Excelência se ausentar dos trabalhos da Casa nos dias 10 e 11 de maio de 2010,
com a ﬁnalidade de participar da Sessão do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai.
Senador Romeu Tuma. ..........................................
Requerimento nº 474, de 2010, que solicita a
necessária autorização para Sua Excelência participar
da XXIII Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul,
em Montevidéu, Uruguai, nos dias 10 e 11 de maio
de 2010. Senador Geraldo Mesquita Júnior. .............
Requerimento nº 475, de 2010, que solicita que
seja considerada como desempenho de missão no
exterior, a participação de Sua Excelência nos dias
10 e 11 de maio de 2010, na XXIII Sessão Plenária
do Parlamento do Mercosul, na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Senador Sérgio Zambiasi.............
Requerimento nº 476, de 2010, que solicita a
necessária autorização para Sua Excelência participar da XXIII Sessão Plenária do Parlamento do
Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, nos dias 10 e
11 de maio de 2010. Senadora Marisa Serrano. ...
Requerimento nº 477, de 2010, que solicita
licença para Sua Excelência participar da XXIII
Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, do
dia 9 a 12 de maio de 2010, na cidade Montevidéu,
Uruguai. Senador Neuto de Conto.........................
Requerimento nº 478, de 2010, que solicita
que seja considerada como desempenho de missão parlamentar oﬁcial da Casa no exterior, a participação de Sua Excelência no período de 10 a
11 de maio de 2010, por ocasião da XXIII Sessão
Plenária do Parlamento do Mercosul, na cidade de
Montevidéu, Uruguai. Senador Inácio Arruda........
Requerimento nº 479, de 2010, que solicita
voto de aplauso à Polícia Militar de Santa Catarina,
que comemora 175 anos de existência no dia 5 de
maio de 2010. Senadora Ideli Salvatti. ..................
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Requerimento nº 480, de 2010, que solicita voto
de pesar pelo falecimento do padre Edson Assunção
Santos Ribeiro, secretário nacional da Pontifícia Obra
da Infância Missionária no Brasil, ocorrido no dia 3
de maio de 2010, em Barra do Garças, Estado do
Mato grosso. Senador Flávio Arns. ..........................
Requerimento nº 481, de 2010, que solicita
licença dos trabalhos da Casa para Sua Excelência
participar da XXIII Sessão Plenária do Parlamento
do Mercosul, nos dias 10 e 11 de maio de 2010,
na cidade de Montevidéu, Uruguai, conforme Ofício
P/42/2010 da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. Senador José Nery................
Requerimento nº 482, de 2010, que solicita que seja concedida à Sua Excelência licença
dos trabalhos desta Casa para participar da XXIII
Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, em
Montevidéu, Uruguai, nos dias 10 e 11 de maio de
2010. Senador Efraim Morais. ...............................
Requerimento nº 483, de 2010, que solicita
que seja encaminhado voto de congratulações ao
senador Jorge Yanay, segundo suplente do senador
Jonas Pinheiro, falecido em 19 de fevereiro de 2008,
que assume nesta data o mandato de senador da
República, representando o Estado de Mato Grosso, por se tratar do primeiro nissei a ocupar uma
cadeira na Casa. Senador Jayme Campos. ..........
Requerimento nº 484, de 2010, que solicita
que o Projeto de Lei da Câmara nº 270, de 2009,
que institui a Política de Educação para o Consumo
Sustentável, seja apreciado, também, pela Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, além da comissão constante do
despacho inicial. Senadora Serys Slhessarenko. ..
Requerimento n° 485, de 2010, que solicita
informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior relativas à atuação do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Senador Antonio Carlos Júnior. .............................
Requerimento n° 486, de 2010, que solicita
ao senador José Sarney a inserção em ata de voto
de profundo pesar pelo falecimento do Carlos Loureno Giacomazzi, ocorrido na madrugada do dia 6
de maio de 2010. Senador Pedro Simon. ..............
SAÚDE
Satisfação pelo fato de Santa Catarina ser
o primeiro estado no Brasil a ter uma unidade do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
aéreo, bem como comemoração pelo fato de o Ministério da Justiça ter escolhido o referido estado

424

650

Pág.

para implantação do projeto piloto de patrulhamento
e salvamento em água. Senadora Ideli Salvatti.....
Comentários a respeito da iniciativa do jornal
Amazonas em Tempo, de incentivar seus leitores
a doarem medula óssea, mediante inscrição no
Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea;
e a respeito do modelo de terceirização da gestão
de hospitais, conduzida por Organizações Sociais
de Saúde (OSS). Senador Arthur Virgílio. .............
Preocupação com a venda ilegal de medicamentos falsiﬁcados, bem como alerta para a necessidade de elaboração de uma estratégia para combater o referido crime. Senador Gerson Camata...
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Ata da 64ª Sessão, Não Deliberativa
em 3 de maio de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko
e dos Srs. Mão Santa e Pedro Simon
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 8 minutos e encerra-se às 19 horas e 14 minutos)

Ruy Lins, economista, acadêmico e ex-Superintendente da Zona Franca de Manaus.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, segunda-feira, 3 de maio de 2010, 14h08min.
Estamos no Senado da República Federativa do Brasil.
Estamos vivendo a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da
53ª Legislatura.
Represento a Mesa Diretora do Senado.
Há número regimental. Declaramos aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A Presidência comunica que o período de Expediente da sessão deliberativa ordinária de quarta-feira,
dia 5 do corrente, será dedicado a celebrar os dez anos
da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do Requerimento nº 369, de 2010.
Esse requerimento foi inspirado pelo Senador
Tasso Jereissati.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento, no dia 30 de abril de 2010, do Dr. Ruy Lins,
economista, acadêmico e ex-Superintendente da Zona
Franca de Manaus.
Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja comunicado à sua família, bem como à Presidência da
Academia Amazonense de Letras e à Presidência da
Academia Amazonense Maçônica de Letras.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 438, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, licença para afastarme dos Trabalhos da Casa, pelo prazo de 124 (cento
e vinte e quatro) dias, a partir do dia 4 de maio do ano
em curso com a ﬁnalidade de tratamento de saúde.
Sala das Sessões, 3 de maio de 2010. – Senador
Gilberto Goellner.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Expediente lido vai à publicação e será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 439, DE 2010
Requer Voto de Pesar pelo falecimento,
no dia 30 de abril de 2010, em Manaus, do Dr.

Justiﬁcação
O Dr. Ruy Lins, falecido em Manaus, no dia 30
de abril deste ano de 2010, aos 76 anos de idade, era
economista e conhecido intelectual do Amazonas.
Era membro da Academia Amazonense de Letras e
da Academia Amazonense Maçônica de Letras e foi
também Superintendente da Zona Franca de Manaus
(ZFM). Por sua atuação como dirigente desse importante órgão de desenvolvimento econômico regional
e pela contribuição que deu ao mundo das letras do
Amazonas, o Dr. Ruy Lins faz jus à homenagem póstuma que ora proponho.
Sala das Sessões, 3 de maio de 2010 _ Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 440, DE 2010
Requer voto de pesar pelo falecimento
da Desembargadora do Tribunal de Justiça
do Amazonas (TJAM) Euza Maria Naice de
Vasconcellos, ocorrido no dia 22 de abril
deste ano de 2010, em Manaus.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em Ata de voto de pesar pelo falecimento, no dia 22 de abril deste ano de 2010, em
Manaus, da Desembargadora Euza Maria Naice de
Vasconcellos, do Tribunal de Justiça do Amazonas
(TJAM).
Requeiro, ainda, que o voto de pesar seja comunicada à Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas e à família da Desembargadora.
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Justiﬁcação

Leitura: 3-5-2010

Euza Maria provinha de tradicional família amazonense. Seu pai Marcílio Dias de Vasconcellos foi
também Desembargador, de 1945 a 1952. E foi isso
que despertou nela, desde criança, como disse certa
vez, o desejo de seguir também a carreira da Magistratura, iniciada em 1979. Em julho de 2009, ela chegou ao TJAM, escolhida pelo critério de merecimento.
Lembrou, então, estar fazendo 96 anos que sua família
integrava o Judiciário amazonense, pois seu pai fora
juiz municipal, em 1913, e seu primo, Azarias Menescal de Vasconcellos, começara a carreira em 1939.
Sua presença na Corte amazonense foi, entretanto,
encurtada pelo câncer que a acometeu em outubro
de 2009 e acabou acarretando sua morte, aos 61
anos de idade. Pela seriedade e ética que marcaram
sua atuação, ela faz jus à homenagem póstuma que
ora proponho.
Sala das Sessões, 3 de maio de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu do Senhor Presidente da República a Mensagem n° 35, de 2010-CN (nº 198, de 2010,
na origem), encaminhando o seguinte projeto de lei do
Congresso Nacional:
– Projeto de Lei nº 11, de 2010-CN, que “Abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor
de R$ 24.300.000,00 (vinte e quatro milhões e trezentos mil reais), para reforço de dotações constantes da
Lei Orçamentária vigente”.
O Projeto de Lei n° 11, de 2010-CN, vai 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 do projeto:

até 8/5 prazo para publicação e distribuição de avulsos;
até 16/5 prazo para apresentação de emendas;
até 21/5 prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas apresentadas; e
até 5/6 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em suplemento à presente edição do Diário do Senado Federal.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 2.813/10-GAB
Brasília, 28 de abril de 2010
Excelentíssimo Senhor,
Venho à presença de Vossa Excelência informálo sobre a nova executiva do Grupo Parlamentar Brasil
Japão, o qual estarei presidindo neste ano de 2010.
Segue anexa a lista dos seus 146 membros dentre deputados e senadores do Congresso Nacional da
53ª Legislatura.
Aproveito a oportunidade para reiterar os meus
sinceros protestos de elevada estima e consideração.
Coloco o nosso gabinete na Câmara dos Deputados à disposição, sendo o nosso contato através
do telefone (61) 3215-5656 ou pelo e-mail dep.williamwoo@camara.goc.br,
Respeitosamente, – William Woo, Deputado
Federal – Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional – Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado – Comissão de Viação e
Transportes – Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicações que passo a ler.
São lidas as seguintes:
Of. nº 31/2010-CDJEM
Brasília, 28 de abril de 2010
Exmº Sr. Presidente José Sarney,
Cumprimentando–o cordialmente, dirigimo–nos
a Vossa Excelência para informá–lo da instauração no
dia de ontem, do Conselho do Diploma José Ermírio
de Moraes e da aclamação pela totalidade dos membros presentes na reunião, do Senador João Tenório
como seu presidente.
Atendendo ao que determina a Resolução do Senado nº 35, de 2009, o referido Conselho reuniu-se e deliberou acera dos procedimentos para realização da Sessão
Especial em que o referido Diploma será entregue.
Dentre as decisões tomadas, e sobre a qual solicitamos a atenção e o apoio de Vossa Excelência,
ressaltamos a preferência do Conselho pela manhã
do dia 27 de maio próximo para realização da solenidade em que estariam sendo agraciados com o novo
Diploma o vice-presidente e ex-senador o Exmº Sr.
José Alencar, o Ilmo Sr. Jorge Gerdeu Johnmpeter, o
Ilmo Sr. João Claudino Fernandes e, em memória, o
Ilmo Sr. José Ephim Mindin.
Todos sabemos que há uma preocupação dessa
presidência em não realizar Sessões Especiais nas terças, quartas e quintas-feiras. Entretanto, considerando que
a Resolução do Senado nº 35, de 2009, estabelece que
a realização da Sessão de homenagem seja na mesma
semana do Dia Nacional da Indústria, 25 de maio, apelamos à compreensão de Vossa Excelência para realização
do evento no dia 27 de maio do corrente.
No mesmo sentido, cumpre-nos levar ao conhecimento de Vossa Excelência o apelo da Confederação
Nacional da Indústria – CNI para que a entrega do Diploma José Ermírio de Moraes seja na manhã do dia
27 de maio. Pois, neste mesmo dia, será realizado em
Brasília um grande encontro da entidade com a participação de todas as suas federações estaduais, muitas
das quais já teriam demonstrado grande interesse em
estar presente na cerimônia, o que certamente tornaria
ainda mais representativa a participação do segmento
industrial de todo nosso país.
Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada, apresentamos nossos mais elevados protestos
de estima e consideração. – Senador João Tenório,
Presidente do Conselho do Diploma José Ermírio de
Moraes. – Senador César Borges – Senadora Patrícia Saboya – Senador Adelmir Santana – Senador
Antonio Carlos Valadares – Senador Inácio Arruda
– Senador Francisco Dornelles – Senador Tião Viana – Senador Marcelo Crivella.
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Ofício nº 26/2010-CDJEM
Brasília, 28 de abril de 2010
Senhor Presidente,
Com as minhas homenagens, comunico a Vossa
Excelência a instalação em 27 de abril último, do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, criada pela
Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009, para o
qual tive a honra de ser eleito Presidente.
Na mesma reunião, o Conselho, após apreciar
os currículos dos indicados ao Prêmio, escolheu os 3
(três) empresários que serão agraciados com o Diploma José Ermírio de Moraes, em sua 1ª Premiação. São
eles: – José Alencar Gomes da Silva – Jorge Gerdau
Johannpeter – João Claudino Fernandes.
Informo, também, que o Conselho deliberou prestar homenagem in memoriam ao Senhor José Ephim
Mindlin.
Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Excelência a expressão do meu apreço e distinta consideração. – Senador João Tenório, Presidente do Conselho
do Diploma José Ermírio de Moraes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Hoje vivemos, com muita emoção, o Dia do Taquígrafo.
O Parlamento, desde que se iniciou no mundo, se utiliza desses proﬁssionais, e são os nossos
aqui – o Senado, Senador Cristovam Buarque, tem
184 anos de existência, portanto, desde o Império –
que possibilitaram a gravação, pelo mecanismo da
taquigraﬁa, de todas as leis elaboradas e de todos
os acontecimentos havidos na vida parlamentar nacional. Onde há parlamento há taquígrafos, especialmente no Brasil.
Nós, em nome da Presidência do Senado, fazemos a nossa manifestação de apoio a esses eﬁcientes
e dedicados servidores da Nação. Jamais seria possível uma democracia sem os taquígrafos, gravando os
debates do mundo democrático dos parlamentos.
Há oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito presente na sessão de
hoje representa o Mato Grosso do Sul e o PMDB, Senador Valter Pereira. Sua vida é baseada naqueles princípios do homem do Direito que disse que a república
é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Abraham
Lincoln disse: “Caridade para todos, malícia para nenhum e ﬁrmeza no Direito”. Esse é um dos homens que
tem mais ﬁrmeza no Direito do nosso Brasil.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço para ser inscrito para
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uma comunicação inadiável, se for mais rápido, ou
pela liderança.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas V. Exª já está inscrito aqui.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – De
qualquer maneira, peço para me inscrever para falar ou
pela liderança, ou para uma comunicação inadiável, e
retiro minha inscrição normal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não.
Com a palavra, da tribuna, o Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta segunda-feira, a
Soka Gakkai Internacional tem uma importante comemoração a fazer. O Dr. Daisaku Ikeda está completando
50 anos na condição de presidente dessa entidade.
Com certeza, a longevidade do mandato que
exerce decorre de sua extrema ﬁdelidade aos princípios sustentados pela instituição e difundidos por vários
pontos do Planeta por seus discípulos, especialmente
o homenageado.
Estou falando, Sr. Presidente, de uma paciﬁsta.
Mais do que isso, um apóstolo dos direitos humanos,
poeta laureado e renomado escritor, traduzido em
mais de trinta idiomas, Senador Cristovam. Filho de
produtores de algas marinhas, o Dr. Ikeda nasceu em
Tóquio em 2 de janeiro de 1928. Na sua adolescência,
testemunhou os horrores da Segunda Guerra onde
perdeu um dos seus irmãos – eram quatro e perdeu
um deles naquele conﬂito.
Se, por um lado, o confronto lhe produziu sofrimento, por outro, foi naquela iniquidade que desenvolveu sua extraordinário consciência de paz e apego à
família e, sobretudo, à humanidade. O que se cristaliza
como forte sentimento transforma-se em uma verdadeira militância humanística. Com efeito, no dia 3 de
maio de 1960, com apenas 32 anos de idade, acabou
por assumir a Presidência da Soka Gakkai no Japão.
Mesmo se encontrando em más condições de
saúde, ele começou uma peregrinação que produziu
discípulos que pregam a solidariedade humana em 192
nações. Atualmente, a Soka Gakkai Internacional conta
com mais de doze milhões de associados no Planeta.
São mais de doze milhões de famílias que seguem a
doutrina pregada com tanto amor e com tanto desvelo pelo nosso homenageado. Nos diversos países em
que se instalou, a entidade construiu museus, escolas,
universidades, onde ministra a cultura, a educação e,
sobretudo, a solidariedade. Daí o reconhecimento internacional que lhe valeu mais de quatro mil homenagens
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prestadas por respeitáveis instituições espalhadas por
numerosos países.
O movimento que ele conduz transcende a visão
humanista vigente, que tem no ser humano o centro
de suas atenções. Em sua pregação, ele pontiﬁca que
a dignidade da vida humana é inviolável, mas que a
sua preservação depende de uma evolução “do conhecimento para a sabedoria, da uniformidade para
a diversidade e da soberania nacional para a soberania humana”. Essa transição é o caminho que ele enxerga, é o caminho que pontiﬁca e que orienta a sua
instituição para a humanidade conquistar a dignidade
pessoal e a paz universal.
A mensagem do homenageado está alicerçada
em duas pilastras doutrinárias. A primeira delas ele
deﬁne como “O Princípio da Revolução Humana”. A
segunda ele intitula como “O Princípio da Relação
entre Mestre e Discípulo”.
Para o pregador, a revolução humana se dá pela
determinação de cada pessoa de explorar o seu potencial de virtudes e produzir a multiplicação desses
atributos em favor da humanidade.
V. Exª está pedindo um aparte, Senador Cristovam? (Pausa.)
Honra-me V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu
gostaria de ter um aparte, mas não quero atrapalhar
o ritmo do seu discurso.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Não
vai atrapalhar.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Então,
eu quero, no momento em que o senhor achar conveniente, falar sobre esse assunto.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Eu
acho que é importante a manifestação de V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Está
bem; eu agradeço, mas não há nada que eu possa
acrescentar ao discurso que o senhor vem fazendo
sobre a vida, a obra e os compromissos do Dr. Ikeda.
Eu quero apenas dar um testemunho. Quando o senhor
falou de poeta, paciﬁsta, eu acrescentaria um fotógrafo;
o Dr. Ikeda é um grande fotógrafo, um fotógrafo com
exposições, um fotógrafo com livros belíssimos. Quanto ao mais, o senhor está tratando de uma maneira
absolutamente completa sobre esse grande homem
que eu já tive oportunidade de conhecer. Eu quero dar
um pequeno testemunho da minha convivência com
as pessoas da Soka Gakkai aqui em Brasília e da visão que eu adquiri, a partir deles, do trabalho com a
juventude, do trabalho com atividades artísticas, do
atendimento de necessidades de parte da população.
O trabalho que eles fazem é realmente respeitável,
que merece todo o meu respeito. O Dr. Ikeda é mais
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até do que um simples mestre; ele é uma espécie de
profeta de um tempo novo, um tempo de um novo humanismo, um humanismo onde se coloque o Planeta,
onde se coloque o meio ambiente, onde se coloque
a educação como o instrumento, o vetor, o motor da
liberdade humana. Por isso, eu quero dar aqui o meu
testemunho: tenho tido convivência com as pessoas
da Soka Gakkai e tive contato uma vez com o Dr. Ikeda. Tenho a maior admiração por ele, pelo trabalho
dele, e aumenta a minha admiração pelo senhor por
ter descoberto esse aspecto e ter trazido aqui, para
a tribuna do plenário do Senado, a lembrança dos 50
anos de atividade, como Presidente da Soka Gakkai,
do Dr. Ikeda. Eu creio que é um homem que está acima de qualquer um dos países e que merece, sim,
esse nosso respeito. Parabéns à Soka Gakkai, que o
tem por 50 anos; para ele também pelo que fez nos 50
anos; e ao senhor, por ter trazido este assunto, que,
confesso, até me surpreendeu. Apesar da minha boa
convivência, não sabia que hoje ele está completando
esses 50 anos. Agradeço ao senhor que tenha trazido
esse assunto aqui e tenha me permitido dar o meu testemunho da convivência com pessoas da Soka Gakkai
e de contato muito agradável e por muitas horas com
o Dr. Ikeda.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Eu é
que tenho de agradecer a intervenção de V. Exª, pelo
testemunho de quem conhece a instituição e quem
conhece, sobretudo, a história daquele que merece
todas as homenagens pelo trabalho que faz em favor
da humanidade como um todo, do indivíduo como
centro de todo o desenvolvimento que se possa ter
na sociedade.
Nas palavras dele, estão sintetizadas aquelas linhas mestras que ele tem pontiﬁcado em suas obras.
Veja o seu ensinamento:
Seja como for, a grandiosa revolução
humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança do destino de um país
e, além disso, será capaz de transformar o
destino de toda a humanidade.
Veja que, no ensinamento dele, o que se prega efetivamente é o desenvolvimento da pessoa, é o
desenvolvimento do espírito, é o aprimoramento do
indivíduo.
Já no segundo princípio, ele se reporta à propagação na doutrina que se dá na relação entre mestre
e discípulo. Foi exatamente essa relação, Senador Mozarildo, que garantiu o prosseguimento dos grandes
ensinamentos destes que foram os maiores mestres,
os maiores guias da humanidade, como Buda, Jesus
Cristo, Maomé e outros mais.
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É a revolução humana que ele prega. É essa a
revolução.
Não existe nada mais sublime quanto a
paz [pontiﬁca o mestre]. Não há nada mais feliz
do que a paz. Paz – eis o passo fundamental
no propósito do avanço da humanidade.
No título de uma mensagem enviada aos membros da Associação Brasil SGI (Soka Gakkai Internacional), no ano de 2001, ele antevê o papel hoje reconhecido ao Brasil. Veja o título, Senador Mozarildo:
“Brasil, seja Monarca do Mundo”:
Ó, Brasil!
Amigos que tanto amo!
A jornada que escolhemos
Não é de sossego nem de mágoas.
É o caminhar seguro e valente
Desfraldando a bandeira da esperança,
Do otimismo e da convicção.
Ao prestar esta singela homenagem ao Dr. Daisaku Ikeda, Sr. Presidente, pelos grandes serviços
que vem prestando à humanidade de tantas nações,
eu gostaria de submeter à apreciação desta Casa um
voto de louvor pela comemoração desses 50 anos de
comando seguro, de doutrinação ﬁrme, do Dr. Daisaku
Ikeda e da instituição que ele preside com tanto desvelo, a Soka Gakkai Internacional.
Eram essas as nossas palavras, e está aí a nossa proposta para ser submetida à apreciação do Plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Terminou o Professor Valter Pereira.
Cedeu o Senador Geraldo Mesquita para Cristovam Buarque? Porque a vez agora é do Senador
Geraldo Mesquita Júnior.
Senador Geraldo Mesquita Júnior, orador.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Senador Cristovam, ﬁque mais um minuto aí.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O Senador Geraldo Mesquita Júnior é o número dois,
inscrito. Embora o Professor Cristovam seja o número
um de todos os corações do Distrito Federal e do Brasil,
mas na lista aqui é o Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Mão Santa, que preside a sessão,
Srªs e Srs. Senadores, eu queria aproveitar a presença
no plenário do Senador Cristovam, que está de saída para um compromisso rápido, para dizer da minha
grata satisfação: na última vez que fui a Montevidéu,
Senador Cristovam Buarque, tive uma alegria imensa.
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Os carros lá já estão parando em faixa de pedestres
para as pessoas atravessarem.
Eu disse aqui uma vez que o Senador Cristovam
Buarque teve dois feitos em seu Governo no Distrito
Federal que geraram consequências inalcançáveis.
Um deles foi o Bolsa Escola, que ele imaginou e implantou no seu Governo. Mas tive a ousadia de dizer
para ele certa feita que eu achava que a discussão
com a sociedade brasiliense e a implantação da faixa
de pedestre no Distrito Federal talvez tenho sido, em
termos de cidadania, muito mais importante. Muito
mais importante.
Senador Cristovam, obrigado por ter ﬁcado esses
minutos para ouvir. Não estou lhe jogando ﬂores. Estou
aqui apenas dizendo que a sua iniciativa parece que
vai ganhar o mundo. Quem dera que, em todo nosso
País, nós adotássemos isso.
Ouço falar, inclusive, da iniciativa de algum Parlamentar de legislar sobre essa matéria. Acho que a
gente não deveria. Acho que a gente deveria, em todo
o País, inclusive, alcançar esse avanço da cidadania,
assim como foi feito em Brasília, discutindo com a sociedade, com os cidadãos, com as cidadãs, e a coisa
se instalar de forma plena, consciente, para que as
pessoas tenham em mente que isso é cidadania, isso
é gentileza. Nós estamos nos tornando ásperos; Senador Mão Santa, nós estamos nos tornando pessoas
sem paciência uns com os outros.
Nesse ﬁnal de semana, eu vi uma reportagem na
TV Globo, resgatando a história do Gentileza, Senador
Buarque, aquele poeta que renunciou a tudo, inclusive
a uma empresa que ele tinha, e, por trinta anos, andou
peregrinando não só no Rio, mas no País inteiro. Ele
foi até a minha terra, o Acre. Há registro da passagem
dele no Acre, inclusive, pregando gentileza.
Esse fato que presenciei em Montevidéu me dá
a exata dimensão do quanto a gente pode avançar
nessa área.
Concedo a V. Exª um aparte, Senador Buarque,
com muito prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador,
eu realmente tinha que sair para gravar um programa
de entrevista, mas acho que valeu a pena demais ﬁcar – pelo menos, para mim –, até porque foi possível
negociar para eu fazer a gravação mais tarde. Quero
dizer da minha satisfação de escutar o senhor falando
e trazendo para o público em geral que o assiste a importância que tem este gesto simples que nós temos
aqui em Brasília, em que o pedestre tem mais poder
do que o motorista – obviamente, desde que nos lugares reservados para as faixas de pedestre. Estou
de acordo também com o senhor que, das coisas que
ﬁzemos aqui, e creio que há uma boa quantidade...
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Como o senhor mesmo disse, o Bolsa Escola, em que
foram necessários cinco anos para o Governo Fernando Henrique Cardoso perceber a importância. Passei
cinco anos tentando convencer o Governo Fernando
Henrique Cardoso. Hoje é um programa que, com
algumas mudanças, está em todas as partes, que é
esse de pagar as famílias pobres para que os ﬁlhos
estudem. Mas a faixa de pedestre foi um ato que ﬁcou,
sem dúvida alguma, porque foi incorporado pela população, enquanto que o Bolsa Escola foi incorporada por
Governos. O próximo Governo pode acabar. A faixa de
pedestre, o Governo que me sucedeu tentou acabar.
Chegaram a pintar de preto as faixas, mas não conseguiram porque se entranhou na imaginação. Acho
que um governante pode ﬁcar feliz é de dizer que fez
alguma coisa que ﬁcou na cultura da população. Não
é apenas uma lei que outro pode mudar, mas é algo
que nem precisa, como o senhor disse, de lei, quando
a gente consegue. Além disso, no meu caso, sendo
professor, tenho muito orgulho porque foi um gesto
de professor. Agora, quero reconhecer que eu jamais
faria isso se não fosse uma quantidade de pessoas
envolvidas, especialmente a mídia, a Rede Globo e
o Correio Braziliense, principalmente, que foram os
veículos da formação. Ademais, sempre digo às outras pessoas que ajudaram também aqueles que nós
contratamos para ﬁcarem nas faixas de pedestre ensinando às pessoas que isso era possível e também
muito as crianças, que passaram, dentro do carro, a
cobrar dos pais que respeitassem as faixas. Isso foi,
de fato, algo que mudou o Distrito Federal. Agora, ainda há resistência. Esta semana, eu estava no carro,
eu vi uma pessoa que ﬁcou parada e não colocou o
braço. Ainda não sentiu o seu – a palavra que eu não
gosto, mas que representa bem – empoderamento.
Essa pessoa ainda não incorporou nela – essa, como
exceção – o poder que ela tem. E aí eu sempre falo
de educação. Provavelmente, essa senhora que eu vi
parada, esperando que os carros parassem sem que
ela pedisse, é possível que ela não saiba ler, porque
entre os analfabetos há uma resistência de se considerarem iguais aos outros, tanto que eles nem olham
nos olhos da gente, em geral, olham meio para baixo.
Os analfabetos ainda têm uma diﬁculdade de entender
que eles têm o poder de fazer o carro de um Senador,
o carro de quem for, parar na faixa de pedestre quando
ele põe a mão. As crianças já fazem isso, as pessoas
já fazem isso. São raríssimos os que ainda não perceberam o poder que têm. Eu tenho muito orgulho de
ter colaborado nisso como Governador. Mas não teria
acontecido se não fossem os veículos de comunicação que se envolveram, se não fosse a população de
Brasília demonstrar o seu grau de generosidade, que
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é o tema do seu discurso. É prova, sim, de gentileza,
aliás, como o senhor está falando. É uma gentileza
do motorista parar. É uma gentileza de quem está
no carro com quem está querendo atravessar. Essa
gentileza é uma demonstração que o povo de Brasília deu. E foi esse povo que fez com que as faixas de
pedestres, de fato, funcionassem aqui. Muito obrigado
por estar lembrando isso, que já tem, creio, treze anos
de funcionamento. E, nesses treze anos, só tem se incorporado cada vez mais na vontade de cada um dos
habitantes desta cidade.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Eu é que agradeço, Senador Buarque, ainda
mais pela lembrança que V. Exª traz aqui de que não
fora a parceria, inclusive com os meios de comunicação, talvez essa ideia não tivesse avançado tanto
quanto avançou. E é exatamente por isso que eu aqui
me propus a lançar...
A Rede Globo trouxe uma matéria muito interessante, aproveitando o fato de que a Prefeitura do Rio
está limpando as paredes na região portuária onde o
Gentileza escrevia as frases dele, algumas sem nexo,
sem sentido, mas sempre com a gentileza ao fundo.
A Prefeitura do Rio resolveu... Houve uma época,
numa campanha de limpeza da cidade em relação às
pichações, em que inclusive os paineis do Gentileza
foram pintados, e a Prefeitura está resgatando esses
paineis hoje.
Então, a propósito dessa matéria, a emissora
ouviu pessoas, populares, e a ideia básica é esta: as
pessoas hoje não param mais para cumprimentar. As
pessoas hoje, em regra, estão tão apressadas que
não percebem o outro que está do lado. Às vezes,
uma senhora está com diﬁculdades para atravessar
uma rua. Não custa pegar em sua mão e ajudá-la. E,
a propósito então dessa matéria, Senador Buarque,
eu vim hoje aqui disposto a lançar um desaﬁo, tanto à
Rede Globo como às outras emissoras: que elas, que
têm esse poder de comunicação fantástico no nosso
País, encampem uma grande campanha, tendo como
objeto, por exemplo, as faixas de pedestre e outros
objetos que a gente pode imaginar que seriam, assim,
de fundamental importância em termos de avanço da
cidadania brasileira, tendo sempre no fundo a questão
da solidariedade, da gentileza mesmo.
Nós precisamos nos tornar mais gentis. Nós estamos nos tornando pessoas assim... Acho que esse
é um dos grandes males do capitalismo. Ele faz com
que as pessoas, na ânsia pela busca do lucro, tenham
que correr mais ainda, tanto quem está ganhando fortunas como quem está trabalhando para que outros
ganhem fortunas. O ritmo da vida tem sido cada vez
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mais célere. A pressão é uma coisa fantástica. Então,
nós estamos perdendo esse senso, essa noção.
V. Exª, que é um educador... Eu lanço aqui um
outro desaﬁo: as escolas deveriam adotar na sua grade
curricular uma matéria: relações humanas. Relações
humanas. Nós estamos perdendo essa qualidade nata
do ser humano. Eu digo isso de forma genérica. É o
que a gente percebe. Que bom se as pessoas voltassem a praticar tudo isso de forma espontânea, natural,
Senador Buarque. Olhar para o Senador Mozarildo,
sorrir para ele, dar-lhe um abraço, cumprimentá-lo, e
a qualquer pessoa que passe por nós, como um porteiro. A reportagem mostra um porteiro impressionado
com o fato de que as pessoas passam pelo seu prédio,
na frente, e nem olham para ele, que dirá dar-lhe um
bom-dia, uma boa-tarde!
A minha presença hoje na tribuna tem apenas
este caráter e este objetivo: lançar um desaﬁo, principalmente às emissoras de televisão, os órgãos de comunicação do País que tanto poder têm de comunicação, para que a gente imagine campanhas nacionais.
Olhe, Senador Buarque, eu sonho com o dia em que
lá, no meu querido Acre, em qualquer rua, em qualquer cruzamento, não só na capital, como no interior,
a gente tenha a gentileza de parar o carro para que
as pessoas atravessem, inclusive dar um tchauzinho,
cumprimentar, desejar boa sorte na travessia. Quem
dera que, em breve, a gente possa ter isso em todo
o nosso País.
A visão que eu tive lá em Montevidéu acendeu em
mim a esperança de que isso possa acontecer de fato.
Um país lá na fronteira. Frequentamos Montevidéu há
tanto tempo, e eu nunca tinha visto isso lá. Pela primeira
vez, eu vi os carros pararem, as pessoas atravessarem
com um gesto parecido com aquele que imaginamos
aqui em Brasília, de dar a mão para atravessar.
Portanto, está aqui Rede Globo, Bandeirantes,
Record, SBT, União, tantas redes de televisão que
poderiam se unir nesse propósito e deﬂagrar uma
grande campanha no nosso País. Este fato, a faixa
de pedestres, eu acho que, se nós consolidássemos
esse avanço no nosso País, eu não tenho nem ideia
do signiﬁcado que isso teria em termos de cidadania,
de evolução da sociedade, de crescimento da consciência de que a gente precisa ser mais solidário, ser
mais gentil, ser mais educado.
Às escolas, ao MEC, enﬁm, ao nosso País e aos
nossos Estados, o desaﬁo de que a gente introduza
na grade curricular – não sei em que faixa poderíamos
imaginar isso – mais uma matéria: relações humanas.
A escola nos ensina matemática e português, mas a
escola está ﬁcando cada vez mais distante do compromisso de ter também a participação em ensinar as
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pessoas a serem cidadãos e cidadãs, a serem gentis,
a serem educados, a serem completos cidadãos.
Então, os dois desaﬁos estão aí, Senador Mão
Santa, lançados. Aos meios de comunicação do País,
para que a gente propague essa experiência fantástica
ocorrida em Brasília. É uma possibilidade que a gente
tem. Olhe, eu não gostaria que isso acontecesse por
lei, porque vai ﬁcar um negócio meio apertado, uma
resistência muito grande. Acho que a gente tem espaço para que isso se instale em nosso País de forma
plena, consciente, num grande debate nacional sobre
uma questão como essa. A gente debate sobre tanta
coisa; por que não sobre isso? E às escolas, que introduzam na sua grade curricular relações humanas;
nem mais nem menos. Acho que, assim, junto com
os avanços econômicos, políticos e sociais, a gente
estaria incorporando um grande avanço, o avanço de
fato da consolidação da cidadania brasileira, da democracia brasileira.
Isso, no fundo, no fundo, Senador Mão Santa,
é democracia, é o respeito ao outro, que, por vezes,
está em situação diferenciada, está lá, tentando atravessar uma rua, e a gente dentro de um carro, com o
ar-condicionado ligado, etc., muitas das vezes até com
indiferença total com quem passa ao largo, com quem
passa em torno da gente.
Estão aí lançados dois desaﬁos para este grande
País, que é o nosso Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos, agora, como Líder, o Professor Cristovam Buarque.
A Presidência quer ressaltar, Senador Cristovam
Buarque, a lembrança e a homenagem que o nosso
Senador Geraldo Mesquita Júnior fez a V. Exª, como
idealizador do Bolsa Escola, que hoje é Bolsa Família,
e do respeito ao cidadão no trânsito.
Eu queria complementar: entendo que V. Exª
merece muito respeito e gratidão do povo não só do
Distrito Federal, mas do Brasil. Sei que Darcy Ribeiro a
implantou, mas V. Exª é que aguou essa universidade
federal pública que é um orgulho. Digo isso até com
gratidão, porque tenho uma ﬁlha que se formou na UnB.
Começou seu curso no Piauí, mas, em face da minha
transferência para cá, como Senador, ela terminou o
curso aqui. Então, eu tive oportunidade de acompanhála até a colação. Isso foi uma semente.
E quero dizer: Thomas Jefferson... Vou falar para o
povo brasileiro, porque V.Exª sabe tudo sobre Thomas
Jefferson. Mas, além da independência dos Estados
Unidos e da constituição americana, de ter sido o terceiro presidente norte-americano, no túmulo dele está
escrito – atentai bem: “Aqui jaz o fundador da Universidade de Virgínia”.
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Então, essa universidade, no mundo... Vamos dizer, as privadas já ganharam, afastam o pobre, o igual,
que V. Exª defende. V. Exª aguou essa instituição que
eu reputo a maior. E eu sou agradecido. Inclusive, a
minha ﬁlha Daniela nela se formou em medicina e hoje
está no Rio Grande do Sul.
Eu vi, eu senti a satisfação da mocidade.
Os nossos parabéns!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. como
Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa,
além do epíteto de Mão Santa, V. Exª merece a ideia
de “a mente que prevê”, porque eu vim falar sobre a
UnB hoje.
Mas, além disso, quero dizer que me lembrei do
senhor em uma viagem muito rápida que ﬁz na semana passada. Estive na Alemanha, pois faço parte do
conselho de uma entidade com sede naquele país, e
me lembrei do senhor, Senador Mão Santa, porque
o senhor aqui muitas vezes repete a história do seu
encontro com o presidente de uma grande empresa
alemã.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Era o Professor Basedow, da Universidade de Heidelberg.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Exato. E ele dizia que era bem recebido em restaurantes
porque era professor, e não porque era presidente.
Eu me lembrei do senhor porque tomei um táxi,
e o senhor ﬁcaria surpreso em ver como reagiu o motorista de táxi quando, ao me perguntar o que eu fazia, ouviu que eu era professor. Fiquei surpreso como
aquele homem, um senhor já, mais velho do que eu,
reagiu ao fato de eu ser professor. Foi surpreendente
para mim. Então, lembrei-me disso de que o senhor
sempre fala.
Eu vim falar sobre a UnB, mas, antes disso, quero
falar do discurso do Senador Geraldo Mesquita.
O senhor traz para cá, Senador, algo que é de
uma importância fundamental porque é uma coisa que
ninguém percebe. As coisas que ninguém percebe é
que são importantes quando alguém fala delas.
Quando eu fui Ministro daqueles 12 meses, criei
um programa chamado Educa Brasil. Era exatamente
a ideia de criar isso que o senhor hoje chamou aqui
de gentileza. Eu não tinha pensado nesses termos,
eu pensava nos bons costumes, que nós estamos
perdendo no Brasil. E uma das causas é que os bons
costumes não passam pela escola, vêm das famílias,
e a gente sabe como houve uma desarticulação das
famílias no Brasil com a migração rápida e tudo isso.
Esse programa Educa Brasil começou exatamente
procurando o apoio das entidades de comunicação,
da mídia. Um dos programas era fazer com que as
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pessoas se comportassem bem nos campos de futebol. Uma boa campanha levaria a isso. Não precisava
voltar ao tempo em que se ia de gravata assistir a jogo
de futebol, embora tenha um pouco a ver com a roupa
que a gente usa. A gente andar sem camisa no centro
da cidade é uma falta de respeito com os outros. Pode
ser um grande respeito ao calor, ao sol, mas é uma
falta de respeito aos outros. Então, um era esse, mas
disseram que isso era coisa do Ministério do Esporte
e acabaram o programa logo que eu saí, em janeiro. A
outra era a faixa de pedestres, mas disseram que isso
era uma questão do Ministério que tivesse a ver com
trânsito e que era coisa das Prefeituras e pararam. E
pararam todo o programa do Educa Brasil, porque a
ideia que prevalece é a de que o Ministério da Educação cuida de escola e não de educação.
Não é Ministério da Escola, não é nem mesmo
Ministério da Instrução Pública, como já foi há um
tempo. Quando adotou-se a ideia de educação, era
para fazer, Senador Mesquita, o que o senhor defende, mas, lamentavelmente, esse programa que começou, como muitos outros, pararam logo no ﬁnal de
janeiro de 2004.
É uma pena. Perdemos sete anos de um bom
programa. Perdemos mais, porque no primeiro ano
você não consegue implantar. O primeiro ano é de
negociação, de formulação. Quando ia-se implantar,
parou-se e, aí, perdeu-se todo esse tempo.
Mas, Senador Mão Santa, como eu disse ao senhor, eu vim falar da UnB, porque eu vou todas as semanas, nas terças-feiras pela manhã, à Universidade
de Brasília, para dar minha aula. Mas eu fui hoje lá.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O Professor Basedow tinha esse compromisso. Ele
dava uma aula de Química toda semana, para poder
usar o título.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Pois
bem, toda terça-feira eu vou dar a minha aula, mas eu
fui hoje, segunda-feira, lá na Universidade de Brasília.
Eu fui, hoje, não para dar aula. Eu fui, hoje, Senador
Mesquita, conversar com o Reitor José Geraldo de
Sousa. Eu fui conversar com um objetivo: como podemos fazer, como nós, moradores de Brasília – especialmente aqueles que têm posições políticas –, como
é que a gente pode fazer para acabar com essa greve
que já dura 55 dias? Cinquenta e cinco dias em que
jovens estão sem aulas. São 28 mil estudantes, mais
3 mil de pós-graduação, ou seja, mais de 30 mil jovens
sem aulas por 55 dias, 2 meses. O que é que a gente faz com os professores que também não cumprem
com as suas funções, que eles adoram, por que eles
optaram, que eles querem cumprir? Eles foram obrigados a paralisar-se por algo que... Vou dizer, aqui, que
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dessa vez, de fato, não dá para ninguém reclamar da
greve. A greve não foi, desta vez, para ganhar salários
maiores. Foi para impedir a redução de salários. É algo
inacreditável que seja necessária uma greve para impedir uma redução de salário que é pago há 20 anos!
E, aí, eu vou explicar o que está por trás. Também não
é algo de que se diga: “De onde saiu essa ideia?”
O que acontece é que, no ﬁnal dos anos 80, ainda
– em 1986, 1987 –, a gente tinha aqueles programas
econômicos terríveis, que se sucediam uns aos outros.
E, aí, vinha URP; aí, vinha Plano Verão; aí, vinha Plano
Cruzado; e, cada vez que vinha um plano desses, os
trabalhadores brasileiros perdiam alguma coisa.
Em 1987, um pequeno grupo de professores entrou na Justiça pedindo para receber as perdas que
tiveram por causa de uma tal de URP, uma das mudanças na moeda que levaram à perda dos professores e funcionários. E ganharam. E, ao ganharem na
Justiça, a administração, obviamente, tinha de pagar
aquilo. Eu era o Reitor na época – pura coincidência.
E, realmente, não tinha outro jeito. Tivemos de autorizar, por mandato judicial, que aqueles professores
recebessem aquele salário. E outros professores foram entrando na Justiça, e outros foram ganhando. O
Reitor que me sucedeu, o Professor Ibañez, corretamente, a meu ver, tomou uma decisão. Ele disse: “Não
é possível termos, aqui, professores ganhando mais
que outros, quando têm a mesma posição na carreira,
apenas porque uns entraram na Justiça e outros não.
A perda não foi só para esses. A perda foi para todos”.
E ele estendeu para todos os professores.
Eu, aqui, quero dizer que acho que ele agiu corretamente.
Já faz mais de 20 anos! Em 2005, o Tribunal
de Contas levantou algumas suspeições sobre esse
pagamento. Mesmo assim, não mandou parar o pagamento. O pagamento continuou. Quando houve a
crise em 2006, que todos acompanharam, do Reitor
que tinha feito gastos e que teve de sair da Reitoria,
o Reitor que assumiu, veja bem, Senador Mão Santa,
o Professor Aguiar, pediu auditoria na folha. Ele pediu, foi uma iniciativa da Universidade, porque queria
identiﬁcar se havia formas de corrupção nas folhas,
num gesto de quem quer a transparência mais absoluta. E o Governo fez a auditoria. Nessa auditoria,
eles chegaram à conclusão de que aquele pagamento
não era correto – 20 anos depois de os professores
e funcionários receberem aquele salário, com aquele
valor. Forçou-se uma baixa de 26,8% no salário dos
professores. Vinte e seis.
Imagine você, que está me escutando, se baixassem em 26% o seu salário. Imagine! O que acon-
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tece? Um salário que você já recebe, que já tem 20
anos que recebe.
Aí, os professores e a administração da Universidade entraram na Justiça, e a Ministra do Supremo
Tribunal, Ministra Cármen Lúcia, deu-lhes ganho de
causa. Com esse ganho de causa, o Ministério ainda
não mandou pagar porque – e até temos de reconhecer
uma certa responsabilidade do Ministro Paulo Bernardo,
do Planejamento – o Ministro pediu o parecer do Governo, da AGU, de quem cuida do direito do Governo,
pediu a interpretação que o Governo dá àquela decisão
do Supremo, porque a decisão do Supremo é para ser
cumprida, mas há interpretações diferentes.
Pois bem, a AGU entendeu que a decisão da Ministra era de que se pagassem os salários com o valor
que já tem 20 anos de se receber.
E, ﬁnalmente, eu espero que, agora – a Universidade enviou a folha –, a folha seja paga, já hoje, com o
salário a que os professores têm direito há tanto tempo.
O Presidente Lula, inclusive, se envolveu e determinou
também, de acordo com a interpretação da AGU, da
Advocacia-Geral da União, que fosse pago conforme
era a tradição, sem gerar essa baixa.
Tudo indica, portanto, que, do ponto de vista dos
professores, nós vamos ter o ﬁm da greve muito, muito
rapidamente, mas, lamentavelmente, é preciso lembrar
aqui que universidade não se faz só com professores.
Universidade só existe se tivermos professores, alunos
e funcionários. Sem os funcionários, não há universidade. Lamentavelmente, no que se refere às universidades, o problema não está resolvido. Apenas 204
servidores administrativos, chamados funcionários,
teriam direito a esse salário. Todos os outros teriam
de ter uma redução salarial.
A gente não pode entender que isso aconteça.
Não é possível que qualquer categoria tenha uma redução de salário. Se houve erro, esse erro foi há 20
anos, e das administrações e da Justiça. Não foi de
quem recebe esse salário. Não se pode acusar de erro
quem recebe o salário. Esse erro não pode ser pago
pelos funcionários. Esse erro tem de ser resolvido, e
a maneira de resolvê-lo é manter esse salário como
ele tem sido ao longo desses anos, obviamente com
seus reajustes por outras razões.
Está faltando, portanto, ainda, para resolvermos
de vez a situação da Universidade de Brasília, depois
de 55 dias de greve, que o mesmo que os professores
estão, a partir de agora, recebendo – conforme recebiam antes, sem qualquer aumento, apenas o mesmo, que é o que eles querem – valha também para
os funcionários administrativos: para os auxiliares de
laboratório, sem os quais o cientista não funciona, não
trabalha; para aqueles que mantêm a limpeza do cam-
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pus, sem os quais não há aula, porque não existe aula
se a sala estiver suja.
Pois bem, nós estamos precisando, agora, é de
boa vontade para conseguirmos que não apenas os
professores, mas todos recebam o valor a que estão
acostumados e a que têm direito, de acordo com a
decisão que já saiu para alguns. E como é que é possível sair para alguns, como decisão, e não sair para
outros? Quando se decidiu para um, a instituição inteira já tinha o direito adquirido. Não se pode ter uma
pessoa ao lado recebendo diferentemente da outra,
quando têm a mesma posição, a mesma função, o
mesmo tempo de serviço, apenas porque uma entrou
na Justiça e a outra se esqueceu de entrar, ou mesmo
não quis entrar. Não é possível isso.
Por isso, hoje de manhã, na conversa com o
Professor José Geraldo de Sousa, Reitor, disse que
o que nós queremos – e, aqui, aproveito para fazer
o apelo publicamente – é que tenhamos, a partir de
amanhã, uma mesa de negociação, ao redor da qual
se sentem os sindicatos, tanto o dos professores, que
já tem a sua situação resolvida, como também o dos
funcionários, que não tem; os estudantes, com seus
representantes, o Diretório Central dos Estudantes; a
administração da universidade, através do seu Reitor,
e o Ministério do Planejamento, que é quem, no ﬁnal,
toma a decisão para fazer com que tudo isso seja
cumprido ou não.
Ao mesmo tempo, eu me coloquei à disposição
e creio que outros Parlamentares também aceitarão
com muita satisfação que nós – três Senadores, oito
Deputados Federais e até mesmo os Deputados Distritais que quiserem – nos encontremos, debatamos,
busquemos soluções. Não podemos é deixar que esse
patrimônio de Brasília, esse patrimônio do Brasil inteiro
ﬁque parado por mais dias.
Cinquenta e cinco dias já é suﬁciente para gerar
um prejuízo imenso. As pessoas esquecem, Senador
Mão Santa e demais Senadores e Senadoras, que
quando um trabalhador para, numa greve, a construção
de uma parede, dias depois volta e o tijolo seguinte é
reposto sem nenhuma perda. Agora, na educação não;
na educação, depois de uma paralisação de 55 dias, os
alunos não voltam da mesma forma, eles voltam desmotivados; os professores não voltam com o mesmo
entusiasmo, eles voltam desestimulados.
Greve dos professores, greve na educação gera
perda mesmo quando ela termina. É diferente da greve
de uma indústria de automóveis, em que se para normalmente para fazer a greve e se retoma no momento
em que termina a greve, e as peças vão entrando e
montando o carro de novo. A cabeça de uma pessoa
não se monta como se monta um automóvel, como são
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montados os tijolos em uma parede. A cabeça de uma
pessoa, para ser montada, preparada, formada, exige
algo que vai além de um processo de montagem. É o
humor, é a situação, é o conforto, é o entusiasmo, e
isso ﬁca perdido ao longo de uma greve. Cada dia que
passa é pior ainda, porque, quando passa de um certo
tempo, o que acontece é que os jovens abandonam
a universidade, é que os professores procuram outra
proﬁssão. Não podemos deixar que isso aconteça.
Está aí a chance de resolvermos isso. Está aí
o momento de a cidade inteira de Brasília lutar para
defender esse seu patrimônio que é a Universidade
de Brasília. E não estamos aqui apoiando professores e funcionários que querem aumento de salários,
que até acho que deveriam ter. Estamos apenas aqui
para apoiá-los a não terem redução de salário, que é
um absurdo, Senador Mozarildo, que possa acontecer,
mas que está sob ameaça de ocorrer na Universidade
de Brasília.
É essa a visita que ﬁz hoje ao Reitor e essa a
mensagem que eu gostaria de passar aqui, Senador
Mão Santa, e que o senhor foi capaz de prever, talvez,
no começo, ao me passar a palavra falando dessa Universidade querida, que é a Universidade de Brasília.
Espero que o Ministro Paulo Bernardo aceite e
que, rapidamente, com o sindicato, todos juntos, criemos uma mesa e, em poucos dias, quem sabe em poucas horas, encontremos uma saída para que nossos
jovens voltem a ter aulas, para que nossos professores
voltem a ter sua produção integral e para que os nossos
funcionários, nossos servidores trabalhem contentes,
porque descontentes eles não vão trabalhar. É isso,
Senador Mão Santa.
Espero que o senhor, que tem este carinho pela
Universidade onde sua ﬁlha estudou, possa se envolver também e, quem sabe, sentar-se à mesa em que
vamos nos sentar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, vamos a um orador inscrito. O orador inscrito
seguinte é Mozarildo Cavalcanti, PTB de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Mão Santa, que tão bem vem
presidindo as sessões deste Senado Federal todos
os dias, mas especialmente às segundas e às sextas,
quando as sessões são não deliberativas e em que
debatemos assuntos, como os que aqui vimos abordados pelo Senador Valter Pereira, Senador Geraldo
Mesquita, Senador Cristovam Buarque.
Quero, Sr. Presidente, hoje, abordar um tema que
não pôde ser abordado no dia próprio e adequado, o Dia
do Trabalho, comemorado no sábado em todo o País.
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Vimos, pelos jornais e pela televisão, festas em todo
lugar para homenagear o trabalho e o trabalhador.
Aí a pergunta: por que comemoramos o Dia do
Trabalho? No Brasil, o 1º de Maio é feriado desde 1925
por um decreto do Presidente Arthur Bernardes. Em
muitos outros países, também se comemora o Dia do
Trabalho em 1º de Maio. Mas por que esta data 1º de
Maio? Qual a sua relação com o trabalho? Fazendo
um levantamento histórico, nós vamos ver que tudo
teve início com uma greve deﬂagrada em Chicago, nos
Estados Unidos, no dia 1º de maio de 1886. Indústrias
da Europa e dos Estados Unidos, no ﬁnal do século
XVIII e durante o século XIX, pagavam baixíssimos
salários e provocavam a deterioração da saúde física
e mental dos trabalhadores, com jornadas de trabalho
que chegavam a 17 horas diárias. Não havia férias, não
havia descanso semanal e muito menos aposentadoria. Greves explodiam em todo o mundo industrializado. Em Chicago, os trabalhadores eram liderados por
duas importantes organizações que dirigiam as manifestações em todo o País: a Federação Americana
de Trabalho e a Cavaleiros do Trabalho.
No dia 3, permanecendo a greve iniciada havia
dois dias, a polícia disparou contra um grupo de operários diante da fábrica McCormick Harvest, matando
seis e ferindo cinquenta. Centenas foram presos. Dia
4, ao ﬁnal de uma manifestação, um grupo de policiais
atacou os manifestantes, espancando-os e pisoteandoos. Centenas de pessoas morreram.
Foram levados a julgamento os líderes do movimento. A sentença foi lida no dia 9. Quatro deles
foram condenados à morte na forca, dois foram condenados à prisão perpétua e um terceiro, a quinze
anos de prisão.
Quase seis anos depois dessa batalha ocorrida
em Chicago, no Congresso da Segunda Internacional
de Bruxelas, de 16 a 23 de setembro de 1891, foi aprovada resolução que tornava o 1º de maio um dia comemorativo dos trabalhadores no mundo todo, durante o
qual eles deveriam manifestar suas reivindicações.
É importante frisar que, no Brasil, embora tenha
sido formalizado no governo de Arthur Bernardes, em
1925, foi no governo de Getúlio Vargas, fundador do
PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que o 1º de maio
passou a ser a data em que eram anunciadas as principais leis e iniciativas que atendiam às reivindicações
dos trabalhadores: instituição e depois reajuste anual
do salário mínimo; redução da jornada de trabalho para
8 horas; criação do Ministério do Trabalho; promoção
de uma política conjunta dos sindicatos ao Estado;
regulamentação do trabalho da mulher e do menor;
promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho,
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a nossa querida CLT, garantindo o direito a férias e
aposentadoria.
Portanto, ﬁco muito feliz de estar aqui falando,
como um Senador do Partido Trabalhista Brasileiro,
PTB, ressaltando a importância que Getúlio Vargas
deu a essa data surgida com um movimento nos Estados Unidos, que são realmente um país exemplo
da democracia, da liberdade e das conquistas sociais
duradouras, permanentes, sem os antagonismos que
alguns pregam entre trabalhador e empregador. Assim sendo, a razão do trabalhismo é justamente fazer
essa interlocução, essa ligação entre empregado e
empregador.
Mas, Sr. Presidente, ao falar do Dia do Trabalho
e, portanto, do trabalhador, não posso me desvincular de analisar a situação dos trabalhadores do meu
Estado. Quero dizer que lamento muito que, principalmente os servidores do Estado de Roraima, portanto,
os trabalhadores responsáveis por levar a máquina do
Estado, seja na saúde, na educação, na segurança, em
todos os setores, desde o dia 14 de dezembro de 2007,
quando assumiu o atual Governador, que era vice do
Governador Ottomar, a consideração com o trabalhador
tem se resumido àquilo que o Imperador Vespasiano
dizia em Roma, na época do Império Romano: “Para
o povo, basta pão e circo”. Isto é, para o povo ﬁcar
sob controle, é só fazer uma festa, um showzinho de
vez em quando, alternando com alguma distribuição
esporádica ou permanente de alimentos.
É mais ou menos o que o atual Governador pensa, na medida em que não faz o reajuste adequado do
salário dos servidores públicos, não lhes dá os direitos
que eles têm, não os trata com dignidade. Já tivemos
greve dos professores, greve dos policiais civis, greve dos servidores da saúde, greve até de alunos da
rede pública, greve dos médicos, greve dos servidores
administrativos, greve dos enfermeiros, dos trabalhadores em educação, dos servidores da Companhia
Energética de Roraima e dos servidores de outras
Secretarias, servidores técnico-administrativos de todas as Secretarias.
O Governador, portanto, vem tratando muito mal
os servidores do meu Estado, e também, indiretamente, os outros trabalhadores, os da iniciativa privada.
A forma como ele vem tratando os empresários não
faz com que melhore a oferta de empregos. Já se vão
quase três anos que ele assumiu – caminhando para
três anos –, e cada dia que passa é pior.
Para fazer jus à pregação de Vespasiano, ele trata mal a população em geral, principalmente aqueles
que trabalham no governo. Mas fez um show agora,
no dia 1º de Maio, que só para a dupla sertaneja que
foi lá ele pagou R$240 mil. Só para a dupla.
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E é bom salientar – diz aqui o jornal Folha de
Boa Vista – que no ano anterior ele já tinha pago para
essa mesma dupla R$176 mil. Quer dizer, quase que
dobrou, de um ano para o outro. Praticamente dobrou.
Mas além de pagar os R$170 mil no ano passado, ele
pagou trinta passagens aéreas de São Paulo a Boa
Vista, no valor de R$1.700 cada uma, além de R$12 mil
por excesso de bagagem. Os valores somados naquela
época foram R$239 mil. Portanto, se pagou R$240 mil
de cachê agora – se tivesse dado um pouquinho mais
dava para levar a Ivete Sangalo – mais o equipamento
e as passagens, imaginem quanto ﬁcou. Mas isso está
dentro da ﬁlosoﬁa que ele copia do Imperador Vespasiano: para o povo basta pão e circo.
O pão ele dá por meio do Vale-Solidariedade, que
é o Bolsa Família lá do Estado, mais o Bolsa Família
do Governo Federal, e o show.
Mas o importante, Senador Mão Santa, é ver.
Aqui, o jornal Folha de Boa Vista entrevistou várias
pessoas que estavam lá no show. E aqui eu vou citar
algumas.
O Sr. Márcio Gama, de 33 anos, secretário de escola, diz:
Não concordo de jeito nenhum [com
aquele show, com aquela festa]. Em momento de crise não pode ser feita uma festa deste
tamanho, até porque eu sou servidor público e a gente luta por melhores condições de
trabalho e salário. Durante os últimos quatro
anos só tivemos perdas salariais e até então
o governo não tem solucionado a situação.
O dinheiro poderia ser investido em projetos
voltados para a educação.
Aí tem um outro senhor, Rudinei Silva,
apontador de obras:
Não concordo com um valor deste sendo
gasto em festa. O dinheiro poderia ser investido
no próprio parque Anauá, porque tem muito
mato [o parque Anauá foi o local onde foi feito
o show] e está abandonado [completamente
abandonado, e no dia da festa havia animais
mortos lá]. Tinha-se que investir mais no parque, porque todas as festas do governo são
aqui. Daqui uns dias haverá o arraial, depois
terá o Ano Novo, e o local está sem estrutura.
Acho que primeiramente é preciso investir na
estrutura do parque, depois poderiam trazer
outros grupos.
Depois, outra senhora, a Srª Herlenes
Tomaz, feirante:
Este dinheiro deveria ser investido em
outra área, principalmente em saúde. Não
concordo com este gasto, por mais que seja
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para o trabalhador [isto é, para a festa do trabalhador]. O governo poderia trazer bandas
mais baratas ou daqui mesmo [isto é, lá de
Roraima mesmo]. Tem muita banda de Roraima
que poderia ser trazida para este show, algo
que seria ser bem mais econômico.
Além de dar trabalho para os próprios
músicos de Roraima.
Outra senhora, D. Ana Cláudia Silva, diarista:
Não concordo. Há áreas em Roraima que
necessitam muito de investimento. O próprio
parque Anauá [repito: em que foi o local onde
foi feito o show] é um exemplo, porque ele
precisa de uma reforma. Cadê a reforma do
parque? Este dinheiro era para ser investido
na manutenção do parque. O governo poderia
comemorar o Dia do Trabalhador distribuindo
prêmios e não trazendo bandas caras e gastando dinheiro à toa.
Aliás, ele só levou muita gente para essa festa
porque foram sorteados cinco carros, segundo consta,
doados pela iniciativa privada. É bom que se descubra
se é doado mesmo, não é?
Outra pessoa, Marcos Silva, auxiliar técnico:
Acho que este dinheiro não vai ter retorno
para a população. Vai ser apenas uma noite
e pronto. O dinheiro poderia ser investido na
educação e na saúde. Não está sendo investido na população. O governo poderia trazer
bandas locais, porque seria uma opção boa
para prestigiar o trabalhador. Mas [não] estou
gostando do evento.
Essas pessoas todas estavam lá, Senador Mão Santa, no show.
Outra, Sâmares Melo, 21 anos, estudante:
Sinceramente, não sou a favor de um
gasto deste. Preferia que o Governo investisse mais na saúde e na educação, pois seria
muito mais importante do que investir isso tudo
em festa. Aumentar o salário, dar um dia de
folga ou sortear prêmios nos próprios locais
de trabalho seriam formas mais eﬁcazes de
valorizar o trabalhador do Estado.
Então, vejam que, ao contrário, o que pensava
Vespasiano, que o povo só quer pão e circo, não é verdade. Tanto é que essas mesmas pessoas que estavam lá, porque não iam deixar de assistir um show, e
ﬁzeram muito bem de ir, são conscientes de que aquilo
não traz nada de positivo, a não ser a propaganda do
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próprio Governo. E que propaganda? De que ele pode
realmente fazer propaganda?
Qual foi a valorização, a melhoria para o trabalhador de Roraima?
Repito: não sou um Senador por Roraima, sou um
Senador de Roraima. Eu nasci lá, conheço as pessoas
de lá, minha família é de lá. O que eu vejo e sei dos
trabalhadores de Roraima, principalmente da área da
saúde, que eu, como médico, conheço muito bem, é que
há um extremo descaso com a saúde no Estado.
Recentemente, uma pessoa sofreu um acidente,
felizmente não muito grave, e não havia sequer esparadrapo para fazer o curativo adequado.
E vamos citar aqui a Polícia Militar, que tem uma
disciplina e uma hierarquia muito forte. Fez greve violenta já neste Governo, porque as situações de trabalho são absurdas. Não há viaturas, as que estão lá
são sucateadas, os salários são baixos demais. Com
os policiais civis, a mesma coisa. E na educação a
coisa ainda é pior.
Então, vejam bem, um Governo que não investe
em educação, em saúde, em segurança, em produção,
em que vai investir? Em festas? Aliás, ele é bom de
festa. Ele fez festa para comemorar o seu aniversário –
o aniversário dele, o Governador –, o da esposa dele,
o da ﬁlha dele. E todas, segundo consta, não foram
bancadas pelo Governo do Estado.
Agora, é de admirar que um jovem Governador,
que antes era apenas um empreiteiro, de repente, ﬁcou em condições de fazer festas monumentais para
a sua família, porque foram três – as que eu registro
aqui – só neste ano. E continua fazendo muita festa,
pensando que o povo ainda está na época do Imperador romano Vespasiano, quando bastava dar pão e
circo para o povo, ou seja, dar comida e dar circo ou
dar show para o povo se contentar e achar que ele é
um bom governador. É bom que ele entenda que as
pessoas que estavam lá, que foram entrevistadas,
opinaram, de maneira unânime, que eram contrárias
àquele gasto absurdo.
Imagine, Senador Mão Santa, aqueles que não
foram, ou mesmo os que foram – porque houve distribuição de senhas nas repartições para que fossem e,
portanto, foram sob certa coação – ﬁcaram sabendo
quem não teria ido e, portanto, quem teoricamente estaria contra o Governador, podendo sofrer algum tipo
de retaliação, de perseguição.
Então, quero dizer aqui, dirigindo-me aos trabalhadores de Roraima, que nós temos uma oportunidade
muito importante, daqui a poucos meses, no dia 03 de
outubro. Nessa data, nós, eleitores, vamos deﬁnir o Governador que queremos, vamos deﬁnir os Senadores,
os Deputados federais e os Deputados Estaduais que
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queremos, o Presidente da República que queremos.
Portanto, está em nossas mãos, nas mãos dos eleitores. Tenho consciência, porque conheço os eleitores do
meu Estado, de que o meu Estado vai saber escolher
adequadamente. Foi assim na última eleição, em 2006,
quando um dos poucos Estados em que o Presidente
Lula perdeu, no primeiro e no segundo turno, foi Roraima. É um Estado pequeno, de pouca gente. Ele não
foi lá, alegando que havia poucos eleitores.
Mas, lá em Roraima, a maioria das pessoas veio
de outros Estados, e os pais ou os avós daqueles que
nasceram lá também vieram de outros Estados, com
exceção dos índios, que somam menos de 30% da
população. São 30 mil índios em 500 mil habitantes;
portanto, não dá nem 30%. Na verdade, todo mundo
tem amigo fora de Roraima. Naquela época, ﬁz um desaﬁo: se cada eleitor de Roraima conseguisse, fora de
Roraima, quatro votos que fossem, os 250 mil eleitores do Estado a quem o Presidente Lula não deu bola
poderiam virar um milhão. E acho que viraram, tanto
é que houve segundo turno no Brasil. Lá em Roraima,
houve o segundo turno porque houve no Brasil, e ele
perdeu no primeiro e no segundo.
Tenho certeza de que, nas próximas eleições, o
povo saberá discernir muito bem entre o que é bom
para cada um como funcionário público, como empregado da iniciativa privada; os próprios empresários vão
ver se é esse tipo de tratamento que eles estão tendo
que eles querem ter. Tenho certeza de que vamos fazer uma mudança para melhor, para termos um Governo que dê dignidade às pessoas, que respeite as
pessoas, que atualize a cabeça e que não ﬁque mais
na época do Império Romano, achando que o povo só
quer pão e circo.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
Eu peço a V. Exª que autorize a transcrição dos
documentos a que ﬁz referência.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Por que comemoramos o Dia do Trabalho?
No Brasil, 1º de maio é feriado desde 1925. Em
muitos outros países também se comemora o Dia do
Trabalho em 1º de maio. Mas por que essa data? Qual
sua relação com o trabalho?
História
Tudo tem início com uma grave deﬂagrada em Chicago no dia 1º de maio de 1886. Indústrias da Europa
e dos Estados Unidos no ﬁnal do século 18 e durante
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o século 19 pagavam baixos salários e provocavam a
deterioração da saúde física e mental dos trabalhadores com jornadas de trabalho que chegavam a 17
horas diárias. Não havia férias, descanso semanal e
aposentadoria.
Greves explodiam por todo o mundo industrializado. Em Chicago os trabalhadores eram liderados
por duas importantes organizações que dirigiam as
manifestações em todo o país: a AFL – Federação
Americana de Trabalho e a Kinghts of Labor – Cavaleiros do Trabalho.
No dia 3 de, permanecendo a greve iniciada havia dois dias, a polícia disparou contra um grupo de
operários diante da fábrica McCormick, Harvester,
matando 6 e ferindo 50. Centenas foram presos. Dia
4, ao ﬁnal de uma manifestação, um grupo de policiais
atacou os manifestantes, espancando-os e pisoteandoos. Centenas de pessoas morreram.
Foram levados a julgamento os líderes do movimento, Augusto Spies, Sam Fieldem, Oscar Neeb,
Adolph Fischer, Michel Shwab, Luois Lingg e Georg
Engel. A sentença foi lida dia 9 de outubro – Engel,
Fischer, Lingg, Spies foram condenados à morte na
forca; Fielden e Schwab, à prisão perpétua, e Neeb, a
15 anos de prisão.
Quase seis anos depois dessa “batalha” em Chicago, no Congresso da Segunda Internacional em Bruxelas, de 16 a 23 de setembro de 1891, foi aprovada
resolução que tomava o 1º de maio um dia comemorativo de trabalhadores no mundo todo, durante o qual
eles deveriam manifestar suas reivindicações.
Comemorações
No Brasil a data só foi consolidada em 1925, quando o presidente Arthur Bernardes baixou um decreto
instituindo o 1º de maio como feriado nacional.
No governo de Getúlio Vargas 1º de maio era a data
em que eram anunciadas as principais leis e iniciativas
que atendiam a reivindicações dos trabalhadores.
s INSTITUIÀâO E DEPOIS O REAJUSTE ANUAL
do salário mínimo;
s REDUÀâO DE JORNADA DE TRABALHO PARA
8 horas;
s CRIAÀâO DO -INIST£RIO DO 4RABALHO
s PROMOÀâO DE UMA POL¤TICA CONJUNTA DOS
sindicatos ao Estado;
s REGULAMENTAÀâO DO TRABALHO DA MULHER
e do menor;
s PROMULGAÀâO DA #ONSOLIDAÀâO DAS ,EIS
do Trabalho (CLT), garantindo o direito a férias
e aposentadoria.
A Constituição de 1988 instituiu as férias remuneradas, o 13º salário, multa de 40% do saldo do
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FGTS por rompimento de contrato de trabalho, licença
maternidade.
As primeiras comemorações do Dia do Trabalho
nos Estados Unidos eram celebradas pelos sindicatos trabalhistas e apesar de existirem certas especulações sobre quem teria sido o idealizador a maioria
dos historiadores credita a Peter McGuire, secretário
geral da Fraternidade dos Carpinteiros e Marceneiros
e co-fundador da Federação Americana do Trabalho,
a idéia original de um dia dedicado a que os trabalhadores mostrassem sua solidariedade.
O presidente Grover Cleveland assinou uma lei que
designava a primeira segunda-feira do mês de setembro
como o Feriado Nacional do Dia do Trabalho. Esse fato
é interessante, pois Cleveland não era um defensor dos
sindicatos trabalhistas. Na verdade, ele estava tentando
reparar alguns danos políticos que sofrera anteriormente,
ao enviar tropas federais para acabar com uma greve da
American Railway Union (Sindicato das Ferrovias dos
EUA) na Pullman Co., em Chicago, lllinois. Essa ação
resultou na morte de 34 trabalhadores.
7-4-2010
Professores aderem à paralisação
A idéia é mobilizar a categoria para trabalhar apenas com as condições oferecidas. Se não tiver condições, o professor não dá aula, se faltar material não
tirar do seu bolso para comprar. Queremos acabar com
esse tipo de coisa”, disse o diretor do Sinter.
5-4-2010
Operação Polícia Legal começa amanhã
A ação pretende fazer com que os policiais e
bombeiros militares se sensibilizem para o fato de que
só devem trabalhar se contarem com as condições
necessárias.
30-3-2010
Servidores da saúde paralisam hoje
Aproximadamente dois mil servidores da área de
saúde, da capital e interior, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, radiologia, laboratório, patologia
e nutrição, auxiliares de saúde e
14-4-2008
Reajuste Salarial – Servidores estaduais ameaçam greve geral
O Sindicato dos Servidores Públicos Efetivos do
Estado de Roraima (SINTRAIMA) ameaça fazer greve geral por causa do reajuste diferenciado concedido
pelo Governo do Estado para a categoria.
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28-5-2008
Servidores estaduais anunciam greve
Atendimento continua normal, apesar da greve
dos proﬁssionais de enfermagem
30-5-2008
Enfermagem – Proﬁssionais decidem encerrar greve
Lideranças do comando de greve decidiram pôr
ﬁm à greve para negociar com o governo.
30-5-2008
Alunos protestam e Sinter conﬁrma greve
Estudantes da escola Senador Hélio Campos
pedindo que professores dêem aula.
2-5-2008
Servidores da CER ameaçam fazer greve
Os funcionários da Companhia Energética de
Roraima (CER) poderão paralisar suas atividades. Na
próxima semana, eles vão se reunir em assembléia
geral para analisar o indicativo de greve, segundo o
presidente do Sindicato dos Urbanitários de Roraima,
João Raimundo da Silva.
Funcionários da Unidade de Vigilância e Epidemiologia (UVE), paralisam suas atividades hoje.
2 de maio de 2010
Cerca de duzentos professores participaram
da assembléia
Em mais um protesto contra a atitude do Governo
do Estado, que decidiu esta semana pagar os salários
dos professores da rede estadual de ensino em duas
parcelas, a categoria fará uma paralisação de advertência na próxima quarta-feira, 9.
Médicos estão tomando providências legais
para formalizar a greve a ser deﬂagrada na semana que vem
A categoria médica decidiu, em reunião realizada
ontem, no prédio do Hospital-Geral de Roraima (HGR),
decretar estado de greve. Eles reivindicam a criação
do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), reajuste salarial de 10% e condições de trabalho. A paralisação conta com o apoio do Sindicato dos Médicos
do Estado de Roraima (SIMED/RR).
6-6-2008
Acaba greve dos servidores administrativos
Os servidores públicos estaduais de níveis médio
e básico decidiram encerrar ontem a greve, após três
dias parados. De acordo com o diretor administrativo
do Sindicato dos Trabalhadores Civis Efetivos do Poder
Executivo do Estado de Roraima (SINTRAIMA), Josenildo Oliveira, a decisão de acabar com o movimento
grevista se deu após o Governo do Estado estabelecer
um canal de comunicação.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª será atendido de
acordo com o Regimento.
Quero, com muita emoção, anunciar que hoje, dia
3 de maio, é aniversário da cidade de São Francisco,
em São Paulo. Aqui está o Líder de lá, Adécio Pimenta,
que era do PMDB e ingressou hoje no PSC.
Então nós desejamos àquela progressista cidade
de São Francisco, São Paulo, que a cada mês encontre o caminho da sua riqueza através do trabalho. E o
líder Adécio Pimenta, que representa com grandeza o
Partido Social Cristão, o partido que mais cresce e que
eu represento aqui neste Senado da República.
Convidamos agora para usar da palavra o Senador Papaléo Paes, que representa o PSDB do Estado
do Amapá.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr.
Presidente Senador Mão Santa, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, Senador Mão Santa, V. Exª brevemente
receberá um convite. O PSC irá fazer um convite todo
especial a V. Exª, e eu quero que inclua o PSDB também como um dos que estão convidando V. Exª para
conhecer o Amapá. Eu só temo que o povo do Piauí
sinta ciúmes, porque com certeza absoluta V. Exª vai
gostar muito do Amapá e vai causar ciúmes ao povo
do Piauí. Com certeza absoluta.
Sr. Presidente, falando em Amapá, nós que trazemos sempre o nome do Amapá para destaque de
forma positiva aqui, poderíamos até tentar comentar
uma matéria que saiu ontem no Fantástico a respeito da Maternidade de Macapá. Nós, como médicos,
sabemos o que está ali nas entranhas das situações
que transparecem – transpareceram, pelo menos na
reportagem – muito sérias e agressivas à saúde do
meu Estado. Foi uma reportagem muito bem feita pelo
Fantástico com pessoas que conheço, principalmente
o Dr. Dilson Ferreira da Silva, que respondeu a perguntas do Fantástico. Eu preﬁro aguardar, ouvir pessoalmente essas pessoas, para, depois, dar a minha
opinião. Tenha certeza absoluta de que, se for contra
a gestão na área da saúde no meu Estado, eu falarei
da mesma maneira como falarei aqui para defender
essa questão da saúde.
Relacionado também ao meu Estado, Sr. Presidente, eu tenho a honra de receber aqui o representante do IDH, Instituto de Desenvolvimento Humano,
lá no Distrito da Fazendinha. Fazendinha, Sr. Presidente, é uma vila do Município de Macapá – Vila da
Fazendinha –, muito falada, muito famosa, está nos
prospectos turísticos do nosso Estado e, hoje, está
extremamente bem desenvolvida, tem uma boa ligação com o Município de Macapá, com o centro de
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Macapá, através de uma rodovia muito bem asfaltada,
bem sinalizada, enﬁm. E hoje nós temos este prazer
de receber aqui a visita do Stephan Pontes, que, com
essa visita, tenho certeza absoluta, vai nos propiciar
as informações que o Instituto de Desenvolvimento
Humano pode produzir.
Esse instituto, uma organização não governamental, é daquelas organizações que estão, vamos
dizer assim, naquele limite de credibilidade, está entre
aquelas organizações a que a gente dá crédito. Essa
eu conheço;, por isso, o meu crédito a você, Stephan,
e agradeço a sua visita aqui, que é de grande importância para mim, como Parlamentar, e tenho certeza
absoluta também de que será de grande importância
para o Estado do Amapá, por meio da nossa querida
Fazendinha e dos técnicos que compõem a equipe
que trabalha nesse instituto.
Muito obrigado a você.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu ocupo
a tribuna hoje para fazer algumas considerações sobre
a famigerada terceira versão do Programa Nacional de
Direitos Humanos, aprovada pelo Decreto Presidencial nº 7.037, de 21 de dezembro último, e que tanta
inquietação tem trazido àqueles que tiveram o cuidado
de analisá-la.
Por mais que as armadilhas, perversidades, tolices e inconsistências contidas naquele documento já
tenham sido apontadas por representantes das mais
diversas instituições – claro, todos preocupados com
a aﬁrmação do Brasil com o Estado democrático de
direito em que prevaleçam, acima de tudo, os valores da paz, da justiça, da cidadania e da dignidade
da pessoa humana –, penso que nunca é demais, Sr.
Presidente, alertarmos nossa população para os riscos nele embutidos.
Senador Mozarildo, sobre esse assunto eu realmente já falei num pronunciamento anterior. É um
assunto extremamente grave e que passou sem ser
bem percebido. Isso porque a lei foi assinada pelo Presidente da República em 21 de dezembro. Acredito que
isso tenha exatamente escondido da opinião pública
o de que trata essa terceira versão do Plano Nacional
de Direitos Humanos.
O documento, Srªs e Srs. Senadores, é um calhamaço de 228 páginas em que se acotovelam 512
proposições, muitas das quais extremamente contrárias aos interesses de nossa sociedade.
Como não disponho de tempo suﬁciente para
elencá-las todas, citarei apenas alguns exemplos, que
dão bem uma amostra das ameaças representadas
por esse monstrengo.
O programa aprovado pelo Governo Federal, Sr.
Presidente, tem o desplante – não existe outra pala-
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vra, é desplante mesmo! – de propor limites bastante
estreitos à liberdade de expressão.
Por meio de um artifício maroto – a pretensa regulação do art. 221 da Constituição –, o que buscam
os alquimistas que elaboraram o tal PNDH-3 é, na verdade, ferir de morte o basilar art. 220, que dispõe, em
seu caput, que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição”,
observadas, evidentemente, as demais disposições de
nossa Carta Magna.
A esse texto irretorquível, Srªs e Srs. Senadores,
o Decreto nº 7.037 contrapõe:
a criação de um marco legal estabelecendo o respeito aos direitos humanos nos serviços de radiodifusão concedidos, permitidos ou
autorizados, como condição para sua outorga
e renovação, prevendo penalidades administrativas como advertência, multa, suspensão
da programação e cassação, de acordo com
a gravidade das violações praticadas.
Sr. Presidente, tenho certeza de que nem Hugo
Chávez faria melhor. Com uma expressão completamente vaga e subjetiva – “respeito aos direitos humanos” –, arruma-se o pretexto para retirar do ar as
emissoras de rádio e televisão que não sigam a linha
oﬁcial de pensamento.
Mas tem mais, Sr. Presidente. Incentiva-se o Ministério Público a propor ações objetivando a suspensão de programação e publicidade atentatórias aos
direitos humanos. Propõe-se suspender patrocínio e
publicidade oﬁcial em meios que veiculam programações atentatórias aos direitos humanos. E propõe-se,
ainda, elaborar critérios de acompanhamento editorial a ﬁm de criar um ranking nacional de veículos de
comunicação comprometidos com os princípios dos
direitos humanos, além de outro ranking, dos que cometem violações.
É claro que aos donos do poder caberá decidir o que é atentatório ou não aos direitos humanos,
bem como avaliar graus de comprometimento com
os princípios dos direitos humanos, seja lá o que isso
signiﬁca.
Em suma, Sr. Presidente, em relação ao tema, o
tal PNDH-3 adota posição das mais cínicas. Usa um
argumento nobre e inquestionável – o respeito aos direitos humanos – para atentar contra a liberdade de
expressão e, no ﬁm das contas, atentar, ele sim, contra
os direitos humanos.
Somente por esse aspecto, por essa violência
desmedida contra a liberdade de expressão, o texto
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aprovado pelo Decreto nº 7.037 já faria por merecer o
nosso repúdio, a nossa mais veemente condenação.
Infelizmente, porém, os autores do documento
devem ter pensado que isso era pouco. Fizeram questão de acrescentar ao texto diversos outros absurdos,
tão gratuitos e condenáveis como aquele. Na verdade,
quero dizer às senhores e aos senhores, dezenas de
absurdos, mas absurdos mesmo!
Já falei da censura à imprensa, falei que o Governo ia fazer um ranking daqueles que mais bem se
enquadram no pensamento do poder e um ranking daquela imprensa que contraria a orientação do poder.
Agora, tome-se, por exemplo, essa outra preciosidade:
“recomenda-se ao Poder Legislativo desbloqueio parlamentar dos mecanismos do referendo e do plebiscito”.
Isso aqui, Senador Mozarildo, é uma arte chavista que
já promoveu tantos e quantos plebiscitos orientados,
direcionados pelo Governo, a ﬁm de aprovarem o que
bem entendem. É isso o que esse documento que o
Governo Lula aprovou quer nos direcionar.
Vejam só! Ultimamente, Srªs e Srs. Senadores,
tem-se falado em “lobos em pele de cordeiro”. Pois
bem, isso aqui, sim, é que é um “lobo em pele de cordeiro”. Mais uma vez, utiliza-se um discurso inatacável
– o estímulo à participação popular na deﬁnição dos
rumos do País – para tentar camuﬂar uma intenção
nítida de totalitarismo, uma intenção nitidamente totalitária. Então, por trás do artifício de dizer: “Não, é o
povo quem vai decidir, é o povo quem vai direcionar”,
usam, hipocritamente, o povo para esconder essas
ações de censura à imprensa a que eu acabei de me
referir, de liberar o processo de referendo e do plebiscito, ao seu bel prazer do poder.
Todos sabemos – aﬁnal, ninguém aqui é ingênuo
– que um Executivo forte, como aquele que temos no
Brasil é capaz de aprovar com facilidade quase todas
as propostas que, eventualmente, queira submeter ao
crivo popular. Eu acabei de falar. Liberou o plebiscito,
colocou na mão do Governo, ele aprova o que bem
entende.
Com muita honra, concedo o aparte ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Papaléo Paes, V. Exª faz uma análise desse famoso
PNDH-3, ou Plano Nacional de Direitos Humanos, que
alguém já disse num jornal que, na verdade, seria o
Plano Nacional dos Derechos de los Hermanos, porque tem muito a ver, como V. Exª colocou, com o que
pensa o Chávez, o que executa o Chávez – e não sei
se o Chávez pensa por ele próprio ou se ele teve aula
em algum lugar –, assim como pensa o Evo Morales,
como pensam, enﬁm, os presidentes, pelo menos a
maioria dos que nos rodeiam aqui na América Latina,
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infelizmente. Quando se fala em participação popular,
é um soﬁsma para dizer... Quem são os populares que
vão participar? Esse conselho que ele propõe aí vai ser
montado pelos companheiros aloprados do PT, disfarçados da ONG tal, da ONG “x”, da ONG “y”, do “movimento social” não sei o quê, e, no ﬁm, na verdade, é uma
artimanha. Nada de participação efetivamente popular
existirá, até porque, como V. Exª disse, é a maioria que
pode ser manipulada. Foi manipulada a maioria que
mandou cruciﬁcar Jesus Cristo ou não foi?
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Foi.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Pilatos não perguntou à população quem eles queriam
que se libertasse: Jesus ou Barrabás? Quem foi que
a população que estava lá quis? Barrabás. E mandou cruciﬁcar Jesus Cristo. Por quê? Porque era uma
maioria, uma quase unanimidade manipulada pelos
poderosos da época. Então é muito fácil manipular
maiorias. Aliás, esses ditos movimentos de uma certa
esquerda enferrujada pensam e agem assim. Então,
é preciso realmente que o povo brasileiro pense bem,
reﬂita bem, porque nós não podemos, como quer o
Presidente Lula, continuar no rumo que está aí: a cada
dia que passa, o que se faz é estatização; é monopolização da mente das pessoas; é querer, inclusive, como
já executou na frente Hugo Chávez, manipular todos
os órgãos de imprensa, para que o pensamento que
saia dali seja o pensamento do partido dominante. E
esse é o sonho do PT, sempre foi. Então, eu quero me
solidarizar com V. Exª e dizer que nós temos de fazer
uma pregação aberta, sem medo, para que, na eleição agora de outubro, não prevaleçam essas pessoas
que querem fazer com que o Brasil deixe de ser uma
democracia pacíﬁca, ordeira e constitucional, para ser
uma democracia “adjetivada”, como eles gostam – aliás, mais ou menos no modelo daquele livrinho famoso
que é A Revolução dos Bichos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador Mozarildo, seu raciocínio é extremamente perfeito. Quero dizer que V. Exª colabora – e muito – para a
compreensão do meu pronunciamento. Quero reforçar
que nós já tivemos oportunidade, V. Exª e eu – não sei
se porque nós somos de Estados que mantêm fronteiras com outros países –, mas nós temos uma preocupação muito grande com o regime do nosso País.
Nós já chamamos a atenção aqui diversas vezes para
a tentativa...
Aliás, eu vou até fazer uma citação. Ontem, eu
assistia a um pronunciamento do Hugo Chávez. Ele
dizia que o regime que ele está trabalhando é para a
América do Sul, para a América Latina. Ele diz lá. Ele
se diz muito amigo do nosso Presidente. Queira ou
não queira, cada um tem o seu estilo, mas o objetivo
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é chegar lá onde eles querem. Onde é? Na ditadura,
na ditadura de Cuba, na ditadura de outros países que
já nos deram o exemplo do que é um povo passar, sob
o mesmo comando, sem alternância de poder, durante
quarenta, cinquenta anos.
Então, aqui, a ﬁgura...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – E quando há alternância é de um irmão para outro irmão.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – E quando
há alternância é de um irmão, que já não pode mais
exercer o poder por problemas de saúde, que dá para
o outro irmão, o outro Castro.
Então, são regimes que realmente não cabem
para o nosso País! O nosso País não é uma ilhazinha
sem nenhum tipo de expressão.
Cuba, se hoje é falada, é exatamente por causa
da revolução que houve e aí ﬁcou na história. E alguns
fanáticos – e digo até desavisados, empolgados, não
estudiosos, recalcados – têm aquilo como o grande
exemplo que chamam de democracia.
Mas o que é isso? Ali não existe democracia,
nem um pouquinho de democracia. Lá os 300 parlamentares, quando vão fazer qualquer votação, são
convocados e votam todos a favor. Ai de um daqueles
que vote contra, entendeu? Não sei se esses 300...
O número coincide com os 300 picaretas que o Lula
chamou na Câmara. Quando ele foi Deputado, disse
que na Câmara tinha 300 picaretas.
Então, o Presidente da República, o nosso Presidente do Executivo, tentou desmoralizar e continua
nesse processo de desmoralização do Congresso
Nacional. Quem é que não sabe neste País que ele
desmoralizou grande parte de Deputados porque conseguiram comprovar a história do mensalão? Ou seja,
o Governo fazia maioria comprando voto. Isso é desmoralização.
Tentou desmoralizar e continua tentando desmoralizar o Congresso Nacional com a edição de medidas
provisórias. Isso é desmoralizante. Isso é um processo usurpador do Executivo com o Legislativo. Tentou
e continua tentando desmoralizar o Poder Judiciário.
Neste projeto aqui, ele deixa o Poder Executivo como
um poder predominante sobre o Poder Legislativo e
o Poder Judiciário, e está aqui neste projeto também
dele.
Então, nós brasileiros precisamos estar atentos,
porque, se Hugo Chávez tem aquele aspecto truculento – ele age de maneira truculenta, ele age na força –,
o nosso age conquistando o povo, com bom sorriso,
“dando uma mordidazinha na caninha dele” – é popular, falando de futebol, procurando pronunciar palavras
de maneira errada, porque, apesar de deseducar a
população, ele ﬁca popular: “Ele fala errado igual a
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nós”. Essa hipocrisia, porque tudo aquilo é ensaiado.
E, diante daquele ensaio, conquista popularidade; e,
com popularidade nas mãos, quer impor sobre todos
nós um regime que não condiz, de forma alguma, com
o povo brasileiro e não condiz com o nosso grande
Brasil, que acabou de sair de um processo ditatorial,
alguns anos atrás. E não podemos voltar para ele, principalmente nessa ditadura que é bruta, que é dura e
que é irresponsável.
Mas, Sr. Presidente, foi por conhecer a realidade que nossos Constituintes sabiamente atribuíram
ao Congresso Nacional competência exclusiva para
convocação de plebiscitos e de referendos. Retirar do
Legislativo essa exclusividade, Sr. Presidente, é enfraquecê-lo como Poder, impedindo que ele se some ao
Judiciário e ao Ministério Público para garantir aquele sistema de freios e contrapesos que, segundo os
estudiosos da Ciência Política, impede o predomínio
absoluto do Executivo.
Outra pérola do PNDH-3 (Programa Nacional de
Direitos Humanos 3), como bem sabem as Srªs e os
Srs. Senadores, é aquela ação programática referente
a invasões de terra.
Vejam só o que diz o texto:
Propor projeto de lei para institucionalizar
a utilização da mediação como ato inicial das
demandas de conﬂitos agrários e urbanos, priorizando a realização de audiência coletiva com
os envolvidos, com a presença do Ministério
Público, do poder público local, órgãos públicos
especializados e Polícia Militar, como medida
preliminar à avaliação da concessão de medidas liminares, sem prejuízo de outros meios
institucionais para solução de conﬂitos.
Nessa proposta, sem dúvida alguma, os autores
trataram de se superar. Aﬁnal, se já poderíamos dizer,
sem fugir à verdade, que o programa apresentado pelo
Governo Federal é um desﬁle quase interminável de
propostas inconstitucionais, o que temos aqui, em um
único parágrafo, é a soma de duas afrontas a cláusulas
pétreas da Carta de 1988.
Em poucas linhas, busca-se golpear duas disposições contidas no art. 5º, exatamente o que trata dos
direitos e deveres individuais e coletivos. Busca-se golpear o inciso XXII, que garante o direito de propriedade.
E busca-se golpear o inciso XXXV, que determina que
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito.
Em outras palavras, Sr. Presidente, no seu art.
5º, nossa Constituição dispõe que qualquer cidadão
tem direito à propriedade e dispõe também que esse
cidadão, vendo sua propriedade usurpada, tem o direito
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de recorrer à Justiça para pleitear a imediata reintegração de posse. Pelo visto, esse arranjo não satisfaz
os autores do programa, que preferem ver o cidadão
mendigar junto aos invasores – em reuniões que, por
certo, estender-se-ão por longo tempo – um bem que
legitimamente lhe pertence. Então, nada mais nada
menos: retira o direito de o cidadão tentar, como hoje,
a reintegração de posse por meio da Justiça. Leva para
os conselhos populares.
É evidente, Srªs e Srs. Senadores, que essa proposta não tem a menor chance de vingar, e não apenas
por ser profundamente injusta, o que já seria motivo
suﬁciente para que lhe virássemos as costas, mas
também porque representa uma ameaça terrível ao
agronegócio, setor que tem contribuído enormemente
para a saúde da nossa balança comercial.
De qualquer maneira, o simples fato de ter sido
incluída no PNDH-3 (Plano Nacional de Direitos Humanos 3) é indicativo do espírito com que aquele texto
foi elaborado.
Vejo que não podemos, de forma alguma... Temse que selecionar as pessoas de maneira psicológica
e até psiquiátrica para fazerem esse tipo de sugestão
sobre as leis. Vejo aqui que muitas pessoas recalcadas,
traumatizadas pela vida, deram sua parcela de colaboração com esse documento, porque não é possível
que pessoas sãs, ou seja, que estejam ﬁsicamente
bem e com sua mente em perfeitas condições, sem
nenhuma contaminação para inﬂuenciar negativamente num processo democrático, tenham participado da
elaboração desse documento.
Um espírito que, como bem aﬁrmou o Correio
Braziliense numa inspirada série de reportagens sobre o assunto, publicada no mês de abril, é de “ﬂerte
com o totalitarismo”.
Um espírito que, como apontou o constitucionalista Ives Gandra Martins em entrevista concedida ao
mesmo jornal, não parece ser o de inserir na Carta de
88 disposições que fortaleçam a temática dos direitos
humanos, mas, sim, o de simplesmente escrever uma
nova Constituição, mais próxima, talvez, daquilo que
hoje se tem em países como Cuba ou Venezuela.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu poderia,
por certo, falar de muitas outras facetas desse PNDH-3
que mostram o quanto ele se revela inconsistente e
perigoso. Poderia, por exemplo, lamentar sua falta de
compromisso com a erradicação do analfabetismo.
Poderia externar minha preocupação com a tentativa
de cerceamento ao livre pensar dos professores da
rede pública, que, de acordo com a proposta, seriam
permanentemente monitorados para que não se afastassem da cartilha oﬁcial. Poderia, enﬁm, discorrer
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com pachorra sobre todas as impropriedades que se
acumulam em 228 páginas.
Sei, porém, que meu tempo já se encerra, de
modo que concluo, manifestando minha esperança,
minha certeza de que essa proposta não tem como
prosperar.
Consta, Sr. Presidente – pelo menos é isso que
dizem os jornais –, que a Secretaria de Direitos Humanos já fala em rever pelo menos 28 artigos do PNDH-3.
Isso mesmo: 28 artigos. Foram tantas as reações – da
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e da Associação Nacional de Jornais à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; da Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil ao Ministério da
Defesa do próprio Governo; da Ordem dos Advogados do Brasil ao cidadão comum das ruas – que os
autores do Frankenstein jurídico já admitem rever 28
de suas proposições.
Falando em Frankenstein, eu me lembro do
Franklin Martins, que posava numa emissora de televisão de comentarista político. Aí, parece-me que na
eleição de 2002 – ele ainda não tinha o cargo que tem
hoje no Governo... E a gente ver a pessoa, um proﬁssional que assume a condição de comentarista ser
tendencioso é, no mínimo, ridículo; no mínimo, classiﬁcado como péssimo proﬁssional. Ele tem que pensar de maneira que possa pensar com todos os seus
direitos, mas não ser tendencioso. Eu, então, ouvia
os comentários dele na disputa, Serra e Lula. A gente
pensava que já estava ouvindo uma rádio oﬁcial, uma
televisão oﬁcial do Governo do PT, e o Lula ainda não
tinha sido eleito. Altamente tendencioso este cidadão,
e fez bem ele ser assim porque ganhou um grande
cargo no Governo Lula.
Não poderia haver demonstração mais cabal de
que o melhor destino a ser dado ao documento – o
PNDH – é mesmo o seu engavetamento. Um texto carente de tantos remendos, de tantos ajustes, não tem
condições de ser recuperado.
É claro, Srªs e Srs. Senadores, que a temática
dos direitos humanos deve ser motivo de atenção permanente da sociedade brasileira. Ocorre, porém, que
estamos num ano eleitoral. Assim, será muito melhor
que um novo Governo e um novo Congresso, a serem
eleitos dentro de poucos meses, debrucem-se sobre
o assunto a partir de 2011. Com prudência, ouvindo
todos os segmentos da Nação e com muito mais legitimidade, eles haverão de produzir um Programa Nacional de Direitos Humanos digno desse nome; digno,
este sim, do respeito de todos os brasileiros.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos agora o Senador inscrito, Senador AD,
Alvaro Dias, que representa o PSDB e o Paraná. É um
animal político, como disse Aristóteles. Muito jovem,
ele era o “gostosão” lá de Londrina. Com 18 anos se
candidatou a Vereador numa eleição brilhante, e, em
todas as outras a que se submeteu, sempre tem conseguido.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas é porque o Juscelino Kubitschek, no seu livro,
diz que é preciso ter duas coisas para ser candidato:
a primeira é ser conhecido – ele era o “gostosão” lá –
e a segunda é ter charme. Está no livro do Juscelino
Por que construí Brasília.
Então, V. Exª tem perspectivas invejáveis na política do Brasil.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa. Sem comentários, não
é, Senador Mozarildo? Muito obrigado.
Sr. Presidente Senador Mão Santa, Srs. Senadores, dois temas essenciais nesta segunda-feira foram
produzidos pelo ﬁm de semana de afronta à legislação. A oposição tem de estar presente, colocando na
ordem do dia esse debate.
Infeliz do país sem oposição. Se com as denúncias
os fatos são reiterados, imaginem se não denunciássemos. Neste ﬁnal de semana, revelou-se que a Polícia
Federal concluiu o inquérito conﬁrmando irregularidades em licitações promovidas pela Petrobras.
Olhem, Srs. Senadores, nós, que idealizamos
uma CPI da Petrobras e chegamos até a sua instalação, que procuramos investigar durante algum tempo
as denúncias de irregularidades, podemos aﬁrmar hoje,
com absoluta convicção: é impossível encontrar, em
qualquer empresa, em qualquer momento da gestão
pública, uma seleção de irregularidades tão clamorosa quanto a que encontramos na atual gestão da
Petrobras.
Os peritos da Polícia Federal constataram acordos e manobras clandestinas que resultaram num
custo adicional de R$1,4 bilhão para a Petrobras em
cinco obras, entre elas a obra de ampliação da reﬁnaria Getúlio Vargas, a Repar, em Araucária, no Estado
do Paraná.
Aliás o Presidente da República fez questão, depois das denúncias, depois de ter o Congresso Nacional, no Orçamento da União, aprovado um dispositivo
para impedir que os recursos fossem repassados a
esta obra, por ter tido o Tribunal de Contas da União
denunciado o superfaturamento, o Presidente vetou o
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dispositivo, autorizou o repasse de recursos e fez mais:
foi a Araucária, no Paraná e festejou com aqueles responsáveis pelo superfaturamento – e foi aplaudido.
O Presidente, lastimavelmente – digo, porque
não é pedagógico – gosta de passar a mão na cabeça
dos desonestos e sempre o faz até com certa irreverência e cinismo no discurso que pronuncia. Assim o
fez no Paraná. Escolheu essa obra para visitar. Não foi
inauguração, não está concluída. Por que razão? Para
comemorar o fato de ser uma obra superfaturada, de
ter sido denunciada pelo Tribunal de Contas e, depois,
pelo Congresso Nacional?
Agora, a Polícia Federal a inclui entre as obras
que foram alvo de “acordos e manobras clandestinas”
– essa foi a expressão utilizada –, resultando num custo adicional de R$1,4 bilhão. A área técnica da Polícia
Federal descobriu que as construtoras participaram
indiretamente da elaboração dos editais, de maneira
a restringir o número de concorrentes, e combinaram
previamente o lance vencedor das concorrências.
Ou seja, as empresas que concorrem elaboram
o regulamento para participar com vantagem da concorrência e acabam preestabelecendo os preços que
redundam em enormes prejuízos para o povo brasileiro. Esses consórcios paralelos operam em outras
obras, instituindo uma engrenagem criminosa para
lesar e fraudar concorrências da área de óleo e gás
na Petrobras.
Esse fato revelado pela Polícia Federal demonstra
por que o Governo temia tanto a CPI, por que o Governo gastou bilhões em publicidade para abafar a CPI,
para desestimular os Parlamentares que a integravam
e por que o Presidente Lula comandou, ele próprio, o
processo de abafa dessa CPI, processo que implicou
um rolo compressor jamais visto, que impediu qualquer
iniciativa de investigação.
Por essa razão, a oposição adotou a estratégia
de denunciar a farsa, retirar-se da CPI e encaminhar
18 representações ao Procurador-Geral da República,
que determinou a instauração dos inquéritos competentes para, eventualmente, responsabilizar supostos
responsáveis pelas irregularidades encontradas, razão
das denúncias protocoladas junto ao Procurador-Geral
da República.
Recentemente, visitamos o Procurador e pedimos
a ele um relatório sobre esses inquéritos. Estamos
aguardando para que possamos transmitir à opinião
pública brasileira o que está adotando de providência
o Ministério Público Federal.
Durante os trabalhos da CPI, pudemos ouvir
representantes do Ministério Público, que relataram
alguns procedimentos adotados que concluíram – inclusive com denúncias e até prisões que já ocorreram,
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prisões provisórias. Crime de enriquecimento ilícito,
de formação de quadrilha, de evasão de divisas, de
sonegação ﬁscal, enﬁm, uma seleção de crimes com
o aparelhamento de ONGs para a transferência de
recursos, com a instituição de empresas laranjas exatamente para, ardilosamente, promover o desvio de
recursos públicos através do superfaturamento e do
sobrepreço dessas obras realizadas pela Petrobras.
Isso tudo já está em andamento no Ministério Público
Federal. Portanto, o fato de esse ﬁnal de semana ter a
Polícia Federal divulgado a conclusão de um trabalho
de investigação relativo a cinco obras é apenas uma
parte daquilo que se poderá, se houver realmente investigação judiciária para valer, revelar como algo que
vai produzir um grande impacto na opinião pública
brasileira. Certamente, bilhões de reais estão sendo
desperdiçados em razão da incúria administrativa, da
irresponsabilidade pública e da corrupção.
Esse foi um fato do ﬁnal de semana.
O outro fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, diz
respeito à afronta à legislação eleitoral do País. Aliás,
há um buraco na legislação. Nós já discutimos com o
Senador Mozarildo Cavalcanti, no último ﬁnal de semana, aqui em Brasília, exatamente este fato: não há
uma legislação competente, estabelecendo normas
rigorosas para organizar aquilo que se chama de précampanha eleitoral. Não há. Nós não temos eleições
primárias no Brasil e não temos uma legislação que
possibilite, por exemplo, decretar a inelegibilidade daqueles candidatos que afrontam a legislação. É por
essa razão que o Tribunal Superior Eleitoral é obrigado
a punir com a aplicação de multas irrisórias, como vem
ocorrendo em relação ao Presidente da República.
Mas, neste ﬁnal de semana, o 1º de maio, em vez
de ser uma festa do trabalhador, em vez de a autoridade pública prestar homenagem aos trabalhadores,
foi transformado em campanha eleitoral. Aliás, o Presidente, primeiramente, foi à televisão e, no seu discurso, afrontou a legislação, fez proselitismo, apoiou,
a meu ver, de forma escancarada, a sua candidata à
Presidência da República.
Sobre essa afronta com o uso da máquina pública, falamos aqui, desta tribuna, na última sexta-feira.
Depois, no dia 1º de maio, realiza-se, em São Paulo,
uma festa que é organizada pelas centrais sindicais
todos os anos. As empresas estatais patrocinaram a
festa.
Aproximadamente R$2 milhões foram disponibilizados pelo Governo.
A CUT recebeu 950 mil da Petrobras, do Banco
do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES,
da Eletrobrás e da Infraero. A Força Sindical, em conjunto com a Central Geral dos Trabalhadores do Bra-
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sil, recebeu R$200 mil da Caixa Econômica Federal e
R$350 mil da Petrobras e do Banco do Brasil. A União
Geral dos Trabalhadores, a Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil e a Nova Força receberam
R$260 mil, pagos pela Petrobras, pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil.
É evidente que nós não condenamos que o Governo participe desse momento de festejar o 1º de
Maio. Homenagear o trabalhador é uma obrigação de
quem governa o País, mas usar o evento pago com
dinheiro público para fazer campanha eleitoral extrapola as obrigações governamentais. Nesse caso, há
uma combinação de improbidade administrativa com
crime eleitoral. Trata-se de improbidade administrativa
repassar recursos públicos com objetivos eleitoreiros
visíveis.
E, obviamente, não há como ignorar a existência de afronta à legislação na campanha antecipada
com utilização da máquina pública. Portanto, uma
combinação de improbidade administrativa com crime eleitoral.
A oposição já encaminhou ao TSE a sua representação. Eu sei que dirão: “Mas lá em Santa Catarina, o candidato da oposição, José Serra, participou
de um evento religioso que também contou com recursos públicos.” Mas há, aí, uma enorme diferença. Há
uma enorme diferença. Em Santa Catarina, o evento
dos evangélicos, realizado na cidade de Camboriú, é
tradicional, realiza-se todos os anos e há uma participação do Poder Público desde 2003. Os recursos são
destinados para instalação de banheiros químicos,
climatização do ginásio utilizado para a concentração
dos evangélicos, o seu aluguel e, obviamente, para a
propaganda na mídia local. São despesas com que
arca o Poder Público, já que se trata de um episódio
que atrai recursos para o Erário. É um estímulo ao turismo religioso, já que esse evento reúne milhares de
pessoas de todo o País e até de fora, obviamente, signiﬁcando dividendos econômicos para a cidade, para
a região e para o Estado.
A presença eventual de José Serra, atendendo a
um convite, certamente não tem a mesma conotação
que teve a presença do Presidente da República, ao
lado de sua candidata, nos festejos de 1º de Maio realizados em São Paulo pelas centrais sindicais.
Aliás, há até a manifestação do Sr. José Dirceu,
ex-Ministro, que, ao enaltecer a candidatura oﬁcial,
procurou difamar o candidato José Serra. O tema do
pré-sal foi rotulado com viés ideológico e José Serra foi
citado no pronunciamento do ex-Ministro José Dirceu,
citado repetidamente, como alguém que estaria contra
o Mercosul e na retaguarda dos avanços sociais. A perfídia foi a tônica dos discursos num palco patrocinado
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por verbas públicas, um acinte à legislação eleitoral,
um misto de desaﬁo e escárnio ao ordenamento jurídico e ao Estado de direito.
É por essa razão que as oposições ingressaram
junto ao Tribunal Superior Eleitoral com representação,
tendo em vista a utilização do dinheiro público num
evento que se transformou em campanha eleitoral.
É evidente que o PT anuncia que pretende, também, representar em relação ao episódio de Santa
Catarina. Acho que deve. Não condeno o Partido dos
Trabalhadores se representar. Assim, nós poderemos
veriﬁcar, na Justiça Eleitoral, no TSE, exatamente as
diferenças que marcaram um evento e outro, as diferenças do procedimento do Poder Público no Estado
de Santa Catarina e dos procedimentos adotados no
plano nacional, com o ﬁnanciamento, através das estatais, desse evento de São Paulo, na comemoração
do 1º de Maio.
Enﬁm, para concluir, Sr. Presidente, quero aﬁrmar que estamos convocados a discutir a experiência
que estamos vivendo nessa pré-campanha eleitoral,
porque, sem dúvida, nunca se antecipou tanto o processo eleitoral como neste ano de 2010. Exatamente
em razão dessa antecipação, nós podemos constatar
os equívocos que a ausência de uma legislação competente possibilita.
A afronta reiterada a partir do próprio Presidente
da República, se colocando acima do bem e do mal,
como se pudesse se colocar acima da lei, é algo que
exige providências.
Se há diﬁculdades do Tribunal Superior Eleitoral,
essas diﬁculdades devem ser reconhecidas, porque estamos veriﬁcando um momento inusitado na história do
processo eleitoral brasileiro. Nunca, em tempo algum,
um Presidente da República ousou tanto afrontar a legislação como agora. E, de outro lado, há a constatação
de que a legislação, nesse campo, é frágil.
Repito: o TSE não pode declarar a inelegibilidade
de candidato algum, já que candidatura, oﬁcialmente,
legalmente, não existe. Então, resta ao TSE aplicar
multas, que são irrisórias e que não contêm essa disposição do Presidente da República, ou do PT, ou de
candidatos de afrontar, repetidamente, a legislação,
de forma impune.
Portanto, Sr. Presidente, creio que esse momento nos oferece essa lição. É preciso que os julgadores
sejam rigorosos, mas eles necessitam de instrumentos
legais que possibilitem essa ação de rigor no combate
à impunidade no período eleitoral.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora convidamos para usar da palavra o Senador
inscrito Pedro Simon, que é tão conhecido quanto o
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próprio Pedro, seu patrono, e como o próprio Simón,
que foi o ícone dos governos republicanos em nossa
América. Um belo nome, muito bem posto em V. Exª.
É o nome de duas pessoas extraordinárias: um é o
primeiro escolhido por Cristo, o outro é o primeiro da
república americana, El Libertador. Os pais de V. Exª
tiveram grande inspiração e sabedoria.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu
querido amigo Presidente Mão Santa, amanhã tem
uma reunião realmente muito importante na Câmara
dos Deputados.
Depois de muitas marchas e contramarchas,
amanhã será ﬁnalmente votado o chamado Projeto da
Ficha Suja na Câmara dos Deputados. Longo debate
que se travou no Brasil inteiro. Longa discussão. Mas
eu dizia, nos últimos dias venho repetindo, que chegou
a ocasião, chegou a oportunidade de nós esclarecermos essa matéria. E eu dizia que essa é uma matéria
que jamais vai ser decidida aqui, no Congresso Nacional, exclusivamente; é importante a movimentação da
sociedade. E a sociedade se movimentou.
A Constituição prevê os chamados projetos de
iniciativa popular, que precisam ter algo em torno de
um milhão e não sei quantas assinaturas. Esse teve 1,5
milhão de assinaturas. Andou pela Câmara, rolou, foi
para lá, foi para cá, e praticamente não ia ser votado.
Eis que se mobilizou a sociedade; de modo especial,
duas entidades: a OAB e a CNBB. Movimentaram-se
junto ao Presidente Michel Temer, debateram, levaram
praticamente duro o Presidente Michel Temer, que foi
duro com os Líderes e com a Comissão de Constituição e Justiça. E amanhã vai ser votado em plenário
um projeto.
Não tenho ideia, porque, até a última hora, haverá
modiﬁcações, alterações, mas tenho a convicção de
que não é o que se está esperando, mas já é alguma
coisa. Tenho a convicção de que não é o que se deseja, mas já é alguma coisa. Se a Câmara votar, tenho a
convicção, meu querido Presidente Mão Santa, de que
votaremos o projeto em urgência urgentíssima.
Já deixo clara aqui a minha posição. Tenho certeza de que o projeto que virá da Câmara não é o de
que eu gostaria, mas votarei a favor. Votarei a favor sem
uma emenda pedindo que seja votado imediatamente, como aqueles projetos que vêm e saem, porque o
projeto tem que ser homologado até os próximos dias
para valer nas próximas eleições. Se ﬁcarmos aqui
e emendarmos e se o projeto voltar para a Câmara,
morreu! O projeto não tem mais validade.
Então, já digo aqui, na véspera da votação, que
é amanhã lá na Câmara, que, segundo a opinião dos
vários Parlamentares com os quais tenho falado, a
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disposição é esta: votar o que vem da Câmara sem
emenda. Isso não signiﬁca que estejamos a aprovar o
que veio da Câmara simploriamente. Não! É que nós
não temos outra saída.
Então, digo eu: vote-se como veio. Tenho a convicção absoluta de que não será o ideal. Eu diria até
que será um projeto ruim, mas melhor do que está. E
vamos deixar para votar um projeto diferente depois.
Amanhã a Câmara vota, vem para esta Casa, esta
Casa vota imediatamente, vai à sanção Presidencial,
e aí vamos discutir. Para a outra eleição, daqui a 4
anos, vamos discutir um novo projeto. Mas o que vier
da Câmara deverá ser aprovado aqui.
O que é que está se falando que vem da Câmara? Sabemos que o projeto original, com 1,5 milhão
de assinaturas, falava em ﬁcha suja e dizia que quem
fosse denunciado, depois da denúncia aceita, já não
poderia ser candidato. Foi considerado exagerado: um
promotor apresenta uma denúncia, talvez até injusta,
o juiz aceita por aceitar e o político não pode mais ser
candidato. Aí começaram a discutir as emendas da
Câmara. A última versão, até o ﬁm de semana passado, hoje já não sei o que está acontecendo, é de se
aprovar um projeto em que o candidato, para não poder
ser candidato, tinha que ser condenado numa sentença
não uniﬁcada, não de um juiz, mas de um órgão colegiado. Este seria o projeto. Dizem alguns que o relator
já fala que pode haver um recurso desse projeto, e aí o
candidato poderia ser candidato independente dessa
decisão. Não sei. Espero até amanhã.
Os jornais de hoje estão dizendo que a OAB pensa que nem eu estou pensando: não é o ideal, mas
devemos aprovar o que sai da Câmara, porque já é
o passo inicial para se fazer alguma coisa. O ideal eu
venho assistindo e os meus projetos estão aí, inclusive
um aprovado aqui no Senado, que está lá na Câmara,
mas que não sai da gaveta.
Qual é a tese que eu acho... Não digo perfeita, porque falar em perfeição no combate à corrupção é quase
impossível, mas uma tese exata. Quem tem ﬁcha suja,
quem está sendo processado não pode ser candidato.
É a minha tese. “Mas, aí, então, o Simon está fazendo
maluquice. Qualquer denúncia, o cara não pode mais
ser candidato!” Não pode mais ser candidato. Mas aí
vem o segundo projeto: quem tem alguma denúncia e
não pode ser candidato, a Justiça tem a obrigatoriedade de julgá-lo até a eleição. Aí muda de ﬁgura. Quer
dizer, o projeto não ﬁca na gaveta do Procurador, nem
na gaveta do juiz, nem na gaveta do tribunal, nem na
gaveta de quem quer que seja! Tem de ser discutido,
tem de ser votado. Aí muda tudo. Aí o Brasil passa a
ser não mais o País da impunidade.
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A gente, às vezes, pensa: “Poxa, mas o Brasil, o
Brasil é um país corrupto: os políticos são corruptos,
a sociedade é corrupta. Os outros países não são assim.” Não é verdade. O que tem de corrupção no Brasil
tem na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, na
Inglaterra, no Japão e por aí afora. A diferença é outra. A diferença não é que lá não há corrupção e aqui
há corrupção. Lá há corrupção e aqui há corrupção. A
diferença é que lá se pune e aqui não se pune. Lá o
cara pode ser importante e vai para a cadeia. Três ministros japoneses – já disse aqui mil vezes – se suicidaram para não ir para a cadeia! O presidente da Fiat,
a maior empresa da Itália, foi para a cadeia, um ladrão!
Nos Estados Unidos, em qualquer país, o cara pode
ser importante, pode ser doutor, pode ser banqueiro,
pode ser quem quer que seja, pode ser Presidente da
República, mas é condenado!
No Brasil, não precisa ser Presidente da República, não precisa ser doutor, não precisa ser banqueiro,
por qualquer coisinha, se pegar um bom advogadozinho e não sei o que, não acontece nada. Cuidado: não
pode roubar galinha. Se rouba pouca coisa é perigoso.
Está aí um ex-Governador paulista, importante, ilustre, passou a vida inteira um processo atrás do outro,
nunca foi condenado. Se meteu com galinha, agora foi
condenado. Agora sim. Condenado porque, quando foi
Prefeito de São Paulo... Negócio de galinha... Qualquer
coisa, roubou, ladrão de galinha vai para a cadeia. O
mal do Brasil é este: é a impunidade.
Por isso a tese que eu defendo. Não pode ser
candidato.
A imprensa, inclusive ... Inclusive jornalistas importantes que nem Dora Kramer cobram dos partidos
políticos. Quem tinha que fazer a seleção era o partido
político. O partido político, na hora de escolher os candidatos, não podia escolher candidato de ﬁcha suja.
E hoje tem partido político que escolhe até vigarista.
Cara que tem ﬁcha marcada mas que tem voto. Doleiro,
jogador de banca de bicho e não sei mais o quê, até
crack, por aí, mas tem prestígio atrás, é candidato. O
partido não faz a seleção que deveria fazer. Eu tenho
um projeto dizendo isso.
Numa convenção partidária, um percentual mínimo pode entrar com requerimento pedindo que tal
candidato não seja candidato, e ele vai ter que ser votado separadamente na convenção. E o que acontece
na convenção é que a gente está em votação. Numa
convenção, a gente quer saber quem é o candidato
a presidente da República, quem é o candidato a governador, quem é o candidato a senador e quem é o
candidato a prefeito. Ninguém está querendo saber
quem é o candidato a deputado, o candidato a vere-
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ador. Esse vai no grito, numa lista de 80 nomes, um
atrás do outro.
O meu projeto determina: “O Pedro Simon está
aqui na lista”; “Ah, mas esse é vigarista, esse eu quero
ver”. Então, eu peço o destaque. Eu peço a palavra,
entro com o requerimento, falo por que ele não deve
ser candidato, e ele deve ser votado isoladamente.
Para mim, já era o ideal. O partido já deveria começar
a fazer a seleção, como diz o Presidente da OAB. Ele
tem razão. Mas não faz.
Meu projeto não passa. E os partidos não precisavam nem de projeto. Isso era uma questão de ética,
de moral. Mas não fazem.
Então, o cara é candidato. Mas, lá pelas tantas,
aparece na lista que o fulano praticou um ato de corrupção. Quando digo que praticou um ato de corrupção, eu digo em tese. Está sendo denunciado. O que
acontece hoje? Nada. No meu projeto, ele tem que ser
julgado. O Supremo Tribunal que encontre a fórmula.
Os senhores talvez nem saibam. O Brasil não sabe.
Justiça Eleitoral que nem no Brasil, juiz eleitoral na cidade, Tribunal Eleitoral para discutir, para debater, para
analisar, só tem no Brasil. Não sei se em algum outro
País por aí, importante nenhum. Nos Estados Unidos,
na Europa, na Itália, na Inglaterra e na Alemanha é a
Justiça comum que julga os crimes eleitorais. O Brasil
tem uma Justiça só para isso. Por que não se faz uma
fórmula através da qual crime eleitoral... Perdão, crime
envolvendo candidato. Quem é candidato, esta Justiça
tem que fazer o julgamento.
E o meu projeto diz isto: candidato com ﬁcha
suja não pode ser candidato. Cidadão com ﬁcha suja,
perdão, não pode ser candidato. Cidadão com ﬁcha
suja que é candidato, a Justiça tem que julgar até o
dia da eleição.
Mas digamos que não deu para julgar. Não julgou.
Vamos dizer que tenha dois mil candidatos com ﬁcha
suja. Dos dois mil, cinquenta vão ser eleitos. Esses
cinquenta que forem eleitos... Quer dizer, candidato
com ﬁcha suja que foi eleito e que não foi julgado até a
eleição, tem que ser julgado entre a eleição e a posse.
Muda tudo. Muda tudo. Em vez de eu pegar um advogado que pode não entender nada de qualquer ramo
do Direito, mas que é um bom malandro para empurrar
a legislação para lá e para cá, para lá e para cá, para
não julgar nunca, deixar o tempo passar...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite,
Senador?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É o que
acontece. Ninguém é julgado. Esse é o ideal.
Eu estava dizendo aqui – já lhe darei o aparte,
nobre Líder – que amanhã a Câmara vai julgar o processo chamado Ficha Limpa, que veio – como V. Exª
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sabe melhor do que – da iniciativa popular. E, ﬁnalmente, amanhã vai ser julgado.
A proposta que eu faço... E já aproveito para falar,
porque a minha credibilidade aqui é minha, que não
sei se tenho dois votos da minha Bancada. Mas fala
V. Exª, que é um grande líder. Na minha opinião – e o
Presidente da OAB está dizendo isto na imprensa de
hoje –, se o projeto for votado amanhã e vier para cá,
nós temos que votá-lo como veio de lá e devolver. Não
virá como nós queremos. Vai vir muito aquém do que
nós queremos. Mas, como diz o Presidente da OAB,
é o início. E se nós apresentarmos uma emenda, é o
que muita gente quer: a emenda volta para a Câmara,
passa o prazo de 5 de junho e não tem mais valor.
Com o maior prazer.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Simon, vindo para cá, eu acompanhava o seu pronunciamento pela rádio e eu queria lhe passar algumas
impressões minhas. A primeira é exatamente esta: a
ideia que mais me agrada, se eu pudesse construir
um mundo ideal, era aquela esposada por V. Exª em
primeiro lugar aqui na Casa de nós termos os mecanismos necessários para que a Justiça julgasse, até
a ultima instância, antes da diplomação ou antes da
posse. Aí seria uma questão de se ver o que caberia.
Então, ninguém ﬁcaria com pendências pós-posse ou
pós-diplomação. Seria, para mim, o casamento perfeito entre o espírito democrático e a justiça. Outra hipótese aventada seria a de, ao invés de o juiz singular
decidir, o colegiado decidir. Há possibilidade, sobretudo, nos Estados do Norte e do Nordeste, de injustiça.
Pressionam. Um jornalista combativo é candidato. Um
governador soba diz: “Condena aí, inventem não sei o
quê”, e acaba saindo uma condenação torta. Por mais
que ele desminta depois, passou a sua chance de
ser eleito. E a outra hipótese é essa de se conﬁar no
juiz singular. O que estava me causando espécie era
o fato de a Câmara não deliberar. Então, chega aqui
um projeto de iniciativa popular, com um milhão e setecentas mil assinaturas, e passa para amanhã, passa
para depois. Nós não podemos, aqui no Senado, pensar em postergar esse projeto, sob hipótese nenhuma.
Nós temos que votá-lo. É hora de cada um mostrar a
sua face, é hora de cada um dizer a que veio na vida
pública, enﬁm. Votar o projeto, com rapidez. Porque lá
demoraram muito, mas se votarem agora se redimem.
Mas eu queria chamar a atenção de V. Exª para o fato
de termos partidos que precisam do povo, através de
um projeto desse de iniciativa do próprio povo, para
nos dizer aquilo que não precisaria nos dizer porque
os partidos deveriam fazer. Porque se os partidos exigissem certidões dos seus candidatos e dissessem:
“Olha, ou você tem certidões negativas ou você não é
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candidato aqui comigo”, nós já teríamos esse problema
minimizado e, quem sabe, eliminado. Mas os partidos
querem saber quantos votos. Querem saber quanto
soma para a legenda.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Lá, naquela vila eles têm votos. Pode ser um bicheiro, pode
ser não sei o quê. Mas ele tem gente atrás dele. É um
bom candidato.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – É aquele
velho negócio: “Ainda não se provou”, ainda não sei
o quê. E esse ainda vai permitindo uma balbúrdia. Eu
penso que os partidos são culpados disso. Porque se
estabelecesse uma regra muito clara do tipo “não teve
a certidão negativa, não é candidato”, ponto, acabou.
Então, cuide de ter a sua vida de modo a ela lhe permitir tirar as certidões negativas em relação aos crimes,
às acusações de crimes que sejam os crimes tipo: improbidade, evasão de divisas, sonegação, formação de
quadrilha, desvio de recursos públicos. Enﬁm, eu não
me reﬁro à briga do vizinho com a vizinha, eu não me
reﬁro àquele que bateu o carro no da outra e que deu
um processo, porque machucou...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Que brigou com a mulher...
O SR. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Que brigou com a mulher... Isso é coisa de Vara de Família.
Eu me reﬁro a crimes que têm a ver com dinheiro público. Ou o empresário que não tem nada a ver com o
dinheiro público, mas que ganhou dinheiro na fraude,
que ganhou dinheiro na picaretagem, aí, de repente,
vem com esse dinheiro para a política achando que
vai cumprir uma nova etapa na sua vida não tão limpa.
Então, eu quero me congratular com V.Exª porque nós
vamos receber... Se a Câmara votar de verdade, nós
vamos receber uma grande responsabilidade aqui. Vai
ser uma bela pressão que vão fazer sobre nós. E nós
devemos aceitar essa pressão, prazerosamente, porque
há certas horas em que as deﬁnições têm que acontecer. Eu sou a favor com clareza de não minimizarmos,
não menoscabarmos um projeto que, por mais que me
pareça imperfeito – e a mim, ele me parece imperfeito
–, vem com o respaldo de 1,7 milhão de brasileiros.
E digo a V. Exª: farei tudo para que esse projeto seja
aprovado. Se esse projeto fosse denegado, seria uma
decisão soberana da Casa. Cada um exporia seu nome
no painel e ponto. Agora terrível é o Congresso, as
duas Casas não votarem. Aí é terrível. E signiﬁca nós
termos decidido que o nosso destino é virar as costas
para a sociedade, é virar as costas para a população.
Aí seria algo absurdo. Mas o absurdo não tem sido uma
coisa rara nesta legislatura, que V. Exª e eu estamos
compondo. Portanto, parabenizo V. Exª. Vamos esperar
que venha o projeto para que cumpramos com o nosso
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dever. Tenho certeza de que nós o cumpriremos. Muito
obrigado, Senador Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
não calcula a felicidade que me traz o seu aparte. Só
o aparte de V. Exª justiﬁca já o meu pronunciamento,
porque V. Exª é um grande líder. Não é apenas um
grande Líder do PSDB, mas exerce uma inﬂuência,
que todos nós reconhecemos, na maioria da Casa,
em vários Partidos de Oposição e em outras Lideranças de outros Partidos, como é o meu caso. V. Exª já
está deﬁnindo a sua posição. E tenho certeza de que
muitos irão atrás de V. Exª. Acho que isso que V. Exª
disse nesse momento a imprensa vai noticiar amanhã:
“O Líder Arthur Virgílio já deu o seu ponto de vista”.
Vamos votar como veio da Câmara. Sabemos
que não é o perfeito. Isso a gente não precisa nem saber. Não é o perfeito; ainda falta muita coisa. Vai faltar
muita coisa, vai faltar muita coisa. Mas vamos aprovar
como veio. Ao contrário, Senador, nós já aprovamos
muitos projetos importantes aqui e está tudo na gaveta
da Câmara. Quando eu vou cobrar, sabe o que eles
dizem para mim? Eu ﬁco assim... Eles dizem o seguinte: “Não, você é Senador! Vocês votam essas coisas
porque vocês sabem, vocês conﬁam no nosso, entre
aspas, patriotismo; conﬁam que nós vamos deixar na
gaveta, nós não vamos votar”. Eu digo: então votem,
rapazes! Não,não! Os nossos projetos estão lá. Nós
já votamos verba pública de campanha: o Senado já
votou; está lá na gaveta da Câmara. Nós já votamos
essa questão da ﬁcha suja: está lá na gaveta da Câmara; não sai da gaveta da Câmara. Nós não vamos
fazer uma resposta. Vamos fazer exatamente o contrário: vamos votar como veio da Câmara – ﬁco feliz
porque V. Exª concorda – e depois vamos melhorar,
depois vamos discutir.
Estamos vivendo um grande momento. O Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado, garantiu
que vai pôr em votação. Reuniu os Líderes e os Líderes
concordaram. Foi difícil na Comissão de Constituição e
Justiça; foi difícil porque na Comissão de Constituição
e Justiça pediram vista, não queriam, não sei o quê,
mas amanhã vai direto para o plenário, com a assinatura dos Líderes. E com a assinatura dos Líderes vai
ser votado amanhã no plenário.
O apelo que se está fazendo... É claro que todos
nós sabemos que é só meia dúzia dizer “não vamos
dar quorum”, e não tem quorum, se pedida uma veriﬁcação. É só entrarem com uma emenda à última hora,
e não se vota.
Mas o que se está fazendo, o apelo dramático
que se está fazendo, as entidades sociais, a OAB, a
CNBB, a sociedade, é no sentido de que a Câmara vote
amanhã. E se a Câmara votar amanhã, Sr. Presidente,
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com que alegria nós, talvez até já nesta semana, com
a concordância dos Líderes, tendo à frente o Senador
Arthur, votaremos aqui no plenário, a tempo de valer
para essas eleições.
Eu acho um momento muito importante da política brasileira. Eu dizia que, quando foi para a cadeia
o Governador do Distrito Federal, alguma coisa nova
estava acontecendo. Eu acho que está acontecendo.
Estamos vivendo esse ambiente novo. Eu acho que
se está vivendo.
Se a Câmara votar lá, nós votaremos aqui e vamos ter uma nova etapa na vida política do Brasil.
Muito obrigado, meu querido Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª deseja usar da palavra?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Gostaria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra, como Líder, o Senador Arthur Virgílio,
que é o Líder do PSDB, representa o Amazonas e,
sem dúvida nenhuma, ao longo desses anos em que
estamos aqui presentes, ele defendeu as liberdades
democráticas.
Nós vamos ter eleições, com perspectivas de alternância no poder, pela bravura de V. Exª, que comandou o seu partido e outros, garantindo a continuação
e o aperfeiçoamento dessa democracia.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.
Eu estava acompanhando o Senador Simon e dizendo que os partidos deveriam fazer a sua parte, ou
seja, exigir que os candidatos provem serem eles ﬁchas
limpas para poderem aspirar a um lugar nas legendas
que disputarão o pleito de outubro vindouro.
A decisão do PSDB do Amazonas é muito clara:
se não tiver ﬁcha limpa, não será candidato, não importa se tem voto ou não. É uma decisão nossa, do
nosso diretório, e é uma decisão antiga que estamos
externando agora em função do fato que se avizinha.
Sr. Presidente, gostaria de transmitir a V. Exª
a minha preocupação, e é um assunto que deve ser
tratado com muita maturidade, com muito pé no chão,
porque envolve o futuro do clima em que se vão ferir
as próximas eleições, Senador Simon. Quero até me
antecipar a uma certa mediocridade com que adversários nossos respondem a propostas elevadas que fazemos a eles ou a críticas elevadas que a eles dirigimos.
Depois de dizer o que vou dizer, vão dizer que o José
Serra participou de um evento que tinha o patrocínio da
prefeitura de não sei de quê, governada por um aliado,
enﬁm. Não estou discutindo aqui patrocínio. Estou dizendo que, além da festa de 1º de maio milionária de
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que participou o Presidente Lula com sua candidata...
Porque o José Serra é pré-candidato, e a Ministra Dilma é candidata, abertamente, há muito tempo. Além,
acima e afora essa questão de quem patrocinou ou
não patrocinou; além, acima e afora do fato de que há
um jogo de cooptação de centrais sindicais, estava
a diferença entre as posturas. O pré-candidato José
Serra compareceu, fez o seu discurso e não mencionou candidatura; enﬁm, não pediu o voto de ninguém.
O Presidente Lula não só fez o contrário, como agiu
em ﬂagrante desrespeito ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele dizia algo do tipo: “Eu não posso pedir votos,
eu não posso dizer quem vai ﬁcar no meu lugar, mas
vocês sabem que é, não é? Vocês sabem? Vocês têm
conhecimento?”. Algo com isso, enﬁm
E eu me pus, Senador Simon, a meditar se isso
era uma atitude pouco madura. Mas, aqui desta tribuna, eu já pude rechaçar companheiros meus que
disseram certa vez ser o Presidente Lula um homem
inculto. Eu digo não é inculto, pode não ter a cultura
formal, mas um homem que viajou por tantos países,
que foi presidente de um sindicato relevante, que foi
o maior líder sindical que o Brasil já conheceu, que já
foi Deputado Federal Constituinte, que já foi candidato
a Governador do seu Estado, que foi três vezes candidato a Presidente da República antes de se eleger,
esse homem não é inculto. O Presidente da República,
com quase oito anos de exercício, esse homem não
é inculto; esse homem conhece dados da economia
brasileira, conhece dados da economia dos demais
países, conhece os principais líderes do mundo; com
eles, troca idéias. Se não tem a formação cultural linear,
ele tem uma formação cultural não linear, mas que dá
a ele uma dose de informação que é muito superior à
da maioria das pessoas que conheço, da maioria das
pessoas que podem estar até na academia...
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Muitos podem até ter saído da faculdade e podem não ter esse
conhecimento.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muita
gente sai da faculdade, faz pós-graduação em Ciência
Política e não tem o que ele aprendeu.
Então, se eu não concordo quando tentam minimizá-lo por aí, eu, por outro lado, não aceito que
digam: “Ah, é um gesto imaturo dele, é um gesto...”,
ou seja, que se minimize o alcance do seu ato de desrespeitar, mais uma vez, a Justiça Eleitoral. Porque foi
o que ele fez. A impressão que ele me passa é a de
que está testando limites, que está querendo saber
até onde pode transgredir. O que é tolerável, até que
ponto ele pode chegar sem que o Tribunal Superior
Eleitoral nele amarre um cabresto. Minha impressão
é essa, com clareza.
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E tenho outro receio, o de que, as eleições prosseguindo e não havendo a tão esperada, por ele, reação eleitoral, nas pesquisas sérias, da candidata que
ele lançou, ele possa vir a utilizar os tais movimentos
sociais para criar um clima de instabilidade nas ruas,
um clima de eleição tumultuada, um clima de eleição
turvada, de eleição turva, um clima de água parada,
de água não boa, de água suja, de água não límpida
para esta eleição. Contradizendo duas opiniões dele:
uma, a de que seria o magistrado e que estaria muito satisfeito com a qualidade dos candidatos. Teceu
elogios aos três candidatos, ou aos quatro, na época,
porque incluía Ciro. Teceu elogios a Marina – nem sei
se citou o nome, nem precisava –, a Serra e a Dilma,
dizendo: “Qualquer um deles que vença toca o Brasil
bem”. Essa foi uma colocação que o Brasil inteiro leu,
proferida pelo Presidente. E eu pensei com os meus
botões: ele quer eleição limpa, ele quer eleição lisa,
ele quer o Brasil consolidando a sua vocação democrática e as suas instituições.
Nesse tumulto da eleição, ele já se desdisse outra vez. Ele dizia: “Quando eu não for presidente, vou
morar em São Bernardo, e não vou me envolver no
governo dos outros”. Isso ele fazia uma alusão ao Presidente Fernando Henrique, que, usando do seu direito
de cidadão, volta e meia, critica o governo dele. Mas
ele não critica os votos do Presidente Collor, que são
sistematicamente a favor dele, e é um ex-presidente.
Ele não critica o apoio que lhe é dado, sistematicamente, pelo Presidente José Sarney. Então, ele não
gosta do ex-Presidente que o critica, mas aceita se os
ex-presidentes falarem se os ex-presidentes estiverem
com ele. Isso revela um certo viés autoritário, revela
um certo viés autocrático, revela uma certa intolerância com a ﬁgura da oposição.
Eu então, Senador Pedro, gostaria de dizer que
ﬁquei bastante intranquilo porque a cena – e isso repercutiu na internet muito intensamente –, a cena do
1º de maio, aquele clima de candidatura, aquele clima
de desrespeito à Justiça Eleitoral, ele coloca diante da
Justiça Eleitoral duas saída possíveis, duas hipóteses,
ou duas alternativas. Primeira alternativa – e já lhe concedo um aparte – é a Justiça Eleitoral fazer o que ela
não vai fazer, ou seja, omitir-se e deixar-se desmoralizar, avançando o Executivo em algo que desmontaria os alicerces da democracia brasileira. A segunda
alternativa é a Justiça Eleitoral ser exemplar e, com
muita autoridade – e conﬁo na capacidade de a Justiça
Eleitoral demonstrar autoridade –, dar um basta nisso e
dizer: “Olha, nós temos regras. A partir do dia tal, pode
fazer isso, isso, isso. A partir de junho, pode fazer isso,
isso, até as convenções. Depois das convenções, são
as candidaturas verdadeiramente postas, legalmente
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postas, aí, dá para se fazer campanha nos níveis tais,
tais, tais, com as proibições quais, quais, quais, e as
autorizações tais, tais, tais”.
Ou a Justiça Eleitoral faz isso – e eu creio que ela
fará, embora eu não esteja aqui para induzi-la, mas,
meu Deus!, eu a respeito –, ou ele vai achar que pode
esticar o limite, que pode avançar um pouco mais, e
isso será um golpe rude na democracia que queremos construir.
Nos Estados Unidos, por exemplo, Hillary discutiu
acidamente com Obama para ver quem seria o preferido do Partido Democrata. Foram a um ponto que não
lhes permitiu ruptura; uniram-se e derrotaram McCain.
John McCain discutiu e debateu com frágeis candidatos que o enfrentaram, e ele era consagradoramente o
mais bem preparado, e foi candidato lá. Aí houve a luta
entre McCain, que é um herói americano de guerra – e
eles prezam muito esse título, homem de fato de valor
porque sofreu tortura e recusou a liberdade que lhe
ofereceram – e Obama, que, com ares de modernidade, com propostas de abertura no diálogo democrático
com o mundo, vencendo este último as eleições. Mas
o clima foi cordial o tempo inteiro, o clima foi de luta
dura, mas de respeito às regras.
Então, se há regras, essas regras devem ser
observadas pelas pessoas conscientes que disputam
eleição; e as regras, se forem inobservadas, elas devem ter quem as imponha. Então é a hora e a vez de
um Tribunal Superior Eleitoral, muito aﬁrmativo, dizer
que esses limites já estão superados há muito tempo,
que não é mais aturável que se prossiga nessa rota,
que só vai jogar brasileiros contra brasileiros e vai tirar
a beleza de algo que deveria ser uma festa democrática, que é a eleição Presidencial.
O Brasil tem uma democracia tão recente, tão
jovem e deveria, portanto, zelar por ela a partir da
sua autoridade máxima, que é o Presidente da República, que ﬁca muito bem quando diz que o Brasil,
vença quem vencer, seguirá um rumo. E o Brasil tem
um rumo hoje econômico, tem um rumo hoje político, o
Brasil hoje é uma democracia, que se pode dizer uma
democracia consolidada. E o Presidente ﬁca muito mal
quando pega a sua candidata, põe embaixo do braço
e começa a fazer papel de cabo eleitoral, até porque
não é esse o papel de um Presidente. Ele pode ter a
sua preferência, ele pode indicar a sua preferência,
ele pode discretamente falar da sua preferência, mas
ele não pode se rebaixar ao papel de cabo eleitoral,
porque isso não é da compostura, não é da postura,
isso não é da liturgia do cargo que ele ocupa.
Ouço V. Exª, Senador Pedro Simon, com muito
prazer.
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O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª e vários
parlamentares estão levantando aqui, há algum tempo, essa situação que me parece realmente delicada.
O que a gente sente é que o Governo vai apertando,
para ver até onde ele pode levar a sua participação
no processo.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É a
minha impressão.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Ele vai avançando, vai avançando até um determinado momento,
dando a entender que vai haver um determinado momento em que a Justiça vai ter que fazer alguma coisa, e aí eu acredito que o Governo pode até recuar.
Eu vejo o seguinte, quer dizer, nós estamos vivendo
numa situação diferente. Repare V. Exª, olhando para
a história: lá atrás, nos poucos processos eleitorais de
candidatos à Presidência da República, o Juscelino
era o Presidente, o Lott era o candidato de Juscelino,
mas parece até que o Juscelino não fazia muita questão de que o Lott ganhasse, porque, na verdade, não
teve nenhuma participação. Não vi, em nenhum momento, o Juscelino participar de qualquer ato da eleição
do Sr. Lott. Aí foi o Senhor Presidente Sarney. Houve
um desentendimento entre o Sarney e o Presidente
Ulysses, candidato do PMDB, e o Presidente Sarney
não participou, em nenhum momento, da eleição a
favor de nenhum candidato. Até pelo contrário, foi tão
atacado na imprensa, nos espaços políticos, que ele
entrou na Justiça, que determinou que ele fosse ao
programa eleitoral do Sr. Collor para responder ao Sr.
Collor sobre os ataques que ele vinha sofrendo. Então, não teve nenhuma participação. Aí veio o Itamar:
o candidato do Presidente Itamar Franco era o Fernando Henrique. Foi indicado pelo Presidente Itamar,
pois era o seu Ministro da Fazenda, era o homem do
Plano Real. Mas, em três ocasiões – eu era Líder do
Governo – o Itamar se meteu, criticava Ministros por
se posicionarem a favor de Fernando Henrique: “É nosso candidato. quem quer me agradar vote nele, mas
o Governo não pode ter contribuição”. Proibiu. Se os
senhores repararem a vitória de Fernando Henrique na
primeira vez, não teve um ato, uma vírgula do Governo
a favor da candidatura do Sr. Fernando Henrique. Foi
candidato à reeleição; ganhou do Lula. Está aí o Lula.
Neste momento, é a primeira vez que está acontecendo um fato estranho. Isso que está acontecendo aqui
não aconteceu. Eu não ouvi falar de o Fernando Henrique se meter nem a favor do Serra, nem a favor do
ex-Governador de São Paulo. Quer dizer, é a primeira
vez que está acontecendo. Com toda a sinceridade,
eu acho que, se nós repararmos, praticamente a unanimidade do Supremo foi indicada pelo Presidente da
República – parece que apenas um ou dois não. Nove
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foram indicação dele. E vamos fazer justiça à imparcialidade do Supremo, que está agindo com seriedade. Todos nós acreditamos nessa responsabilidade.
Estão querendo encontrar uma fórmula. Eu acho que
o Presidente Lula... Não digo o Sr. Ministro da Justiça,
porque eu não o conheço – é uma ﬁgura nova, não
sei. Mas uma ﬁgura como o Ministro Jobim, que já tem
intervindo – ele já foi Presidente do Supremo, Ministro
da Defesa; já existem várias decisões, disputadas entre Judiciário e o Presidente da República em que ele
interferiu e ajudou a assentar –, eu acho que poderia
chegar a um entendimento: o que pode e o que não
pode. Acho que seria uma grande coisa que o Presidente da República faria, seria uma grande coisa que
a Justiça Eleitoral faria. E eu, sinceramente, não vou
dizer de público, que ﬁca sem graça, mas eu vou falar
com o Ministro Jobim achando que seria uma grande
coisa que poderia ser feita: o que pode e o que não
pode. O que eu estou sentindo é isto – não sei se V.
Exª concorda comigo –, que o Presidente quer avançar
até o limite do tolerável, e não me passa pela cabeça
que o Presidente queira avançar no limite do intolerável. Não, mas enquanto a Justiça for deixando, ele vai
avançando. É o que aconteceu no Dia do Trabalho. O
Dia do Trabalho foi uma festa patrocinada por entidades governamentais. É uma interrogação: pode ou não
pode? Então, essa questão eu acho que seria muito
interessante, porque se engana o Presidente Lula se
ele acha que essa sua maneira de falar “Todo mundo
sabe quem é o meu candidato”, essa coisa toda, é uma
maneira simpática. Não. Cá entre nós, todo mundo sabe
que a Dilma é candidata do Lula. Não precisa dizer.
Mas são coisas que ele pode fazer sem fazer o que
está fazendo. Então, eu acho sinceramente, e agradeço a gentileza de seu aparte, que seria uma forma
compreensível se a Justiça e o Presidente – e não tem
nem de aparecer na imprensa – ﬁzessem o entendimento para dizer até onde vai, para não acontecer o
que se está vendo. O que a gente está vendo é que
vai chegar o momento em que o Lula vai avançar, e a
Justiça vai dizer: “Pare!”, ou a Justiça vai dizer “Pare”,
e o Lula vai parar. Por isso, eu concordo com V. Exª e
acho que seria de muito interesse se nós chegássemos a um determinado entendimento, até porque eu
acho que o fruto dos lucros que o Presidente possa ter
dado para a Dilma numa reunião que tivemos no dia
1º, os apartes, os discursos de V. Exª e a imprensa, a
qual vem botando em manchete – hoje, estão em todos
os jornais que foi apoio oﬁcial etc., etc. –, produz um
desgaste desnecessário. Acho que seria muito bom se
houvesse esse entendimento. Obrigado a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Pedro.
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V. Exª tem razão. Eu suponho que sequer isso
aí dá dividendos eleitorais. Eu não vejo que dê, até
porque toda essa sofreguidão do Presidente termina
minimizando a ﬁgura da Drª Dilma Rousseff, que termina ﬁcando pequena, enquanto nós temos um précandidato autônomo, que depende do apoio de todos
nós, do apoio de seus partidários, enﬁm. Mas ele foi
lançado precisamente porque, de todos nós, ele era o
mais denso, o que tinha supostamente mais preparo
para dirigir o País e supostamente aquele que tinha
mais votos, porque as pesquisas eram muito claras,
mostrando que ele é um homem de votos. O engraçado é que as pessoas diziam: “Ah, o Serra é antipático.
Então, ele não é bom de votos”. Mas esteve na frente,
nas pesquisas, do Lula, em 2005 e 2006.
De 2007 em diante, jamais esteve atrás, nem naquela pesquisa Sensus que está sendo desmontada
tecnicamente pelo meu partido e que vai dar grande
dor de cabeça para esse estudo. Nem naquela ele ﬁcou atrás.
Eu pergunto: Como é que é ruim de voto e não
perde em pesquisa nenhuma de ninguém? Só perdeu
em uma pesquisa de Lula, em 2006, quando ele falou
“Não sou mais candidato”. Aí saiu no Datafolha, ele
atrás um pouquinho e na frente no segundo turno. As
demais todas ele venceu. Mas isso é uma coisa para
o eleitor decidir na hora.
V. Exª tem razão. Eu tenho uma sugestão muito
clara para dar.
Antes, eu queria pegar um gancho no aparte tão
lúcido e tão oportuno de V. Exª para levar a memória
para a fase constitucional de Getúlio. Getúlio, deposto,
foi para São Borja. E Getúlio apoiou Dutra. Muito bem.
O Governo, naquela altura, não estava em condição de
ser utilizado enquanto máquina, mas a própria postura
de Getúlio foi muito clara, foi muito distante, foi muito
olímpica: ele declarou apoio a Dutra, e esse apoio de
Getúlio se transmitiu pelos canais de comunicação,
que eram muito mais tênues do que os de hoje, muito
mais pálidos do que os de hoje. Mas o Brasil passou
a saber que o candidato de Getúlio Vargas era Dutra.
Então, o Marechal Eurico Gaspar Dutra se elegeu Presidente da República.
Depois, o Marechal Eurico Gaspar Dutra – que
tem, a meu ver, a mancha, como Vargas tem, de ter
sido, um, o ditador, e o outro, o braço direito, o Ministro
da Guerra do ditador – se portou muito bem na sua
fase constitucional. Ele dizia que o livrinho era o que
limitava a sua ação. Era o livrinho, a Constituição. E,
por outro lado, o homem que chegou ao poder morando na Rua Redentor, em Ipanema, e deixou o poder e
continuou lá até o ﬁm dos seus dias, morando na Rua
Redentor, em Ipanema, na mesma casinha – não era

34

17986 Terça-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

apartamento –, na mesma casinha de classe média que
estava ao alcance de um general. Estava ao alcance
de uma pessoa com o nível de renda que era o dele e
que fez uma “poupancinha” quando era Presidente da
República, mas já morava na casa antes.
Tinha uma frase dele muito boa. Ele dizia: “No
poder, não compre nada, porque vão querer vender barato para você, e nem venda nada, porque vão querer
pagar mais do que seu bem vale”, porque vão querer
bajular o poderoso presidente, ou o poderoso governador ou o poderosos prefeito, enﬁm. São regrinhas que
deixaram, de repente, de ser observadas por muitos,
mas que mostraram aquele homem inatacável. Havia
poucos instrumentos de ﬁscalização, e não tinha o que
se ﬁscalizar no Dutra.
Pode-se questionar que ele não usou bem as reservas internacionais do Brasil. É verdade. Mas não dá
para questionar que se tratava de um homem de bem.
Esse homem de bem, depois, vai para a eleição de Getúlio. Qual foi o gesto de uso de máquina de Governo
que Dutra teve? O que a história registra de pressão,
de gastos estapafúrdios de recursos, de Ministros se
envolvendo dia e noite em campanha, deixando de
trabalhar para fazer campanha? Nada. Getúlio venceu
pelo seu próprio peso. Obviamente, ele era candidato
de Dutra. Dutra, em algum momento disse: “Meu candidato é Getúlio”. Getúlio não pôde emprestar apoio
àquele que seria o seu candidato natural, Juscelino,
mas sabemos que Getúlio, se não tivesse havido o
infortúnio que o levou ao suicídio, tampouco teria utilizado máquina para fazer nada a favor de Juscelino.
Ele teria deixado Juscelino, que era aquela grande
personalidade, atuar como atuou.
Engraçado é que o Brasil vem de alguns desvirtuamentos de muito tempo atrás, de muito tempo para
cá. Juscelino se porta como um magistrado diante de
Jânio. Aí, o que dizem as pessoas?– o raciocínio é torto: “Ah, o que ele queria era que Lott perdesse porque
Jânio ganhava e, depois, ele voltava”. Puxa, se Lott
vencesse – não tinha reeleição –, ele também voltaria. E, se ele quisesse voltar, como ele queria, mais
facilmente talvez até pela própria inabilidade política
daquele homem decente, aquele grande brasileiro,
aquele grande democrata que foi o Marechal Henrique
Batista Dufﬂes Teixeira Lott, uma ﬁgura que merece
todas as nossas reverências.
Depois de Juscelino, vem Jânio Quadros, que renuncia com sete meses, um parto prematuro. Assume
João Goulart, que não tem tempo de chegar até o momento de apontar o seu sucessor. Aí vem o ciclo dos
militares que se revezaram no poder, até que chegou
a vez de Tancredo, que, infelizmente, faleceu.
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Assume Sarney, que, a meu ver, fez uma obra
política bastante boa. Eu sou crítico contundente de
sua obra econômica, mas sou admirador de sua obra
política, porque cumpriu de maneira correta com a transição democrática, legalizou os partidos clandestinos
e construiu um clima que levou à Constituinte. E, de
certa forma, deu o pontapé inicial para o Brasil que nós
temos hoje, até pelo desgaste que sofrera. E, por todas
as razões, tampouco se envolveu em eleição.
Aí vem Collor, que não completa seu mandato.
Assume Itamar, que, contra a vontade de Fernando
Henrique, nomeia Fernando Henrique Ministro da Fazenda, com a intuição que ele tinha. Fernando Henrique pede carta branca – e deu certo –, nomeia uma
equipe e, em cima dos erros e acertos que haviam
sido praticados antes, faz o Plano Real. Temos aí uma
moeda sólida, uma economia estável. Elegeu-se em
função do real.
O Presidente Lula não quis ser o Presidente
àquela altura porque se afastou. Na época, eles eram
contra tudo, contra tudo: não ﬁcavam a favor de ninguém e deixaram de dar apoio.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS. Fora do microfone.) – Não votou o Plano Real.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
votou o Plano Real, é verdade. Era contra o Plano
Real, dizia que era um embucho, uma vigarice. Ficou
contra Itamar Franco. Colocaram Luiza Erundina para
fora, porque Erundina compreendeu que era para ﬁcar
a favor do real e se manteve como Ministra da Administração Itamar Franco.
Itamar Franco o que fez para ajudar Fernando
Henrique foi reconhecê-lo como candidato natural,
porque ele era o homem que se tinha popularizado, ou
tinha a possibilidade de ser popularizado, em função
de ser o homem que estava estabilizando a economia.
Mas gesto não tem um que diga que o Presidente Itamar Franco abusou, pegou os aviões e soltou para cá,
para acolá, pacote de dinheiro foi não sei para onde.
Não tem esta história de aloprado, de mala com dossiê,
com dinheiro. E depois ninguém vai buscar o dinheiro.
Não teve isso.
Aí veio o Presidente Fernando Henrique, elegeuse. Quando chegou a hora de passar o poder as pessoas diziam: “Poxa, Juscelino não quis ajudar Lott, Fernando Henrique não quis ajudar Serra. É uma inversão
de valores”. O correto era o quê? Era se esfalfar, pegar
a máquina, eleger de qualquer maneira e desequilibrar
a economia. Não ﬁzeram isso. Não fez Juscelino e não
fez Fernando Henrique.
Aí vem o Presidente Lula, que revela uma face
contraditória. Por exemplo, agora, no episódio do aumento dos juros, só tenho reconhecimentos a prestar
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a Sua Excelência, porque, crítico da gastança governamental que sou, há meses dizia desta tribuna que
o Presidente, a partir deste ano, teria de aumentar juros ou determinar aumento de juros através do Banco
Central ou ver a inﬂação crescer. Quaisquer dos dois
remédios são remédios amargos. Ele teria que escolher qual seria o fel a oferecer à sociedade brasileira.
Mas ele não hesitou. Ele optou por manter o sistema
de metas de inﬂação. O Banco Central, que não tem
independência formal, tem independência informal,
agiu com independência e disse: “Está na hora de
aumentar”. Nós sabemos que vai aumentar mais. Se
não quiserem que a inﬂação passe de 6% no ﬁnal do
ano, esses juros deverão chegar até 11,50% no ﬁnal
do ano, enﬁm. E ele disse: “Olha, eleição é uma coisa
e eu vou tocar isso”. Quer dizer, é isso que eu espero
ouvir de um Presidente.
Há quem seja contundentemente contra o aumento de juros, há quem ache que dá para fazer milagre,
enﬁm. Mas o fato que a situação ﬁscal do Brasil é grave.
Ela não é uma situação ﬁscal confortável. A gastança
foi grande. Mas a atitude é de Presidente, quando ele
diz assim: “Não estou preocupado com eleição, estou
preocupado com a economia”. Ele percebeu, inclusive, que a economia lhe dá prestígio. Se a economia
é sólida, ela lhe dá prestígio. Aí vem o homem inteligente, que eu reconheço nele; aí vem o homem de
Estado que, nesse hora, mostra essa sua face. De repente, ele dá o braço para a Drª Dilma e vai com ela,
numa postura que a minimiza, eu repito, para um ato
custeado por empresas estatais, sobretudo para fazer
campanha eleitoral lá.
A minha sugestão, Senador Simon, é que o Presidente, uma ﬁgura de enorme postura, desembargador
de nomeada, em São Paulo, Presidente do Supremo
Tribunal Federal de independência comprovada, indicado para o cargo pelo Presidente Lula e aprovado
por nós – por V. Exª, por mim e pelos demais Senadores – que é o Ministro Ricardo Lewandowski, ﬁgura de
autoridade e ﬁgura de moral ilibada, convoque mesmo
uma reunião de todos os presidentes dos partidos.
Convoque uma reunião ampla e, nesta reunião, reze a
cartilha para os presidentes dos partidos: “Isso pode,
isto aqui não pode. Aqui está a lista do que pode, a
lista positiva, e aqui está a lista negativa”. E dizendo
com muita clareza algo que ele já revelou. Segundo
o Ministro Lewandowski, sua presidência se marcará
por fazer do candidato o protagonista da eleição, não
o Tribunal sendo ele o protagonista da eleição. Isso
mostra que ele quer uma atitude discreta, que não
signiﬁca atitude pouco ﬁrme, mas a intervenção estáse mostrando necessária.
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O primeiro passo – e passo cordial – poderia ser
o de convidar para uma reunião os presidentes dos
partidos e dizer, com muita nitidez, o que ele vê que
está acontecendo de errado, porque quero também
pensar no meu País como um todo. O Presidente da
República dá o exemplo. Fica muito difícil aturar o Prefeito do interior não fazendo a mesma coisa. Fica muito
difícil pedir ao Deputado Estadual candidato a isso, à
sua reeleição ou a Deputado Federal, ou ao Deputado
Federal candidato a Senador ou candidato à reeleição
que não faça algo parecido porque eu já estou vendo
isso no meu Estado. “Isso pode?” – liga para o advogado. “Ah, não! Lula pode. Eu posso”. O que é verdade.
Se Lula pode, então todo o mundo pode.
E não é bonito o Presidente acumular multas,
nem é correto ele debochar das multas. “Ah, vocês
pagam minha multa aí. Vocês fazem uma vaquinha,
pagam minha multa”, como se estivesse falando de
uma Corte que fosse inimiga dele, que fosse antagônica a ele, e não uma Corte Suprema da Justiça Eleitoral brasileira.
Eu quero chamar a atenção do Presidente neste tom sereno, porque eu estou muito preocupado. Eu
queria que a eleição fosse uma festa que consagrasse
o Governo de um homem que tem tudo para sair com
enorme popularidade do poder, que ele saísse do Governo consagrado pela transmissão do cargo ao seu
sucessor, seja quem venha ser, fazendo uma transição
tão bonita quanto aquela que Fernando Henrique fez na
direção dele, quando Fernando Henrique lhe passou a
faixa presidencial em 1º de janeiro de 2003.
São essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Eu gostaria de ﬁnalizar, registrando dois fatos muito tristes para os amazonenses. O falecimento do Dr.
Ruy Lins, economista, acadêmico e ex-superintendente
da Suframa. O Dr. Ruy Lins faleceu no dia 30 de abril
deste ano, aos 76 anos de idade, economista, conhecido intelectual do meu Estado, membro da Academia
Amazonense de Letras e da Academia Amazonense
Maçônica de Letras e foi também, repito, Superintendente da Suframa.
Por sua atuação como dirigente desse importante
órgão de desenvolvimento econômico e regional, pela
contribuição que deu ao mundo das letras do Amazonas, o Dr. Ruy Lins faz jus à homenagem póstuma que
ora proponho, que é um voto de pesar a ele.
Do mesmo modo, providência idêntica do Senado
em relação a uma ﬁgura de enorme respeitabilidade,
recentemente falecida, no dia 22 de abril do corrente ano: a Desembargadora do Tribunal de Justiça do
Amazonas, Euza Maria Naice de Vasconcellos.
Euza Maria provinha de tradicional família amazonense. Seu pai, Marcílio Dias de Vasconcellos, foi

36

17988 Terça-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

também desembargador, de 1945 a 1952. E foi isso que
despertou nela, desde criança, como disse certa vez,
o desejo de seguir também a carreira da magistratura,
iniciada em 1979. Em julho de 2009, chegou ao Tribunal de Justiça do Amazonas, escolhida pelo critério do
merecimento. Lembrou então estar fazendo 96 anos
que sua família integrava o Judiciário amazonense,
pois seu pai fora juiz municipal em 1913, e seu primo,
Azarias Menescal de Vasconcellos, começara carreira em 1939. Sua presença na Corte amazonense foi,
entretanto, encurtada pelo câncer que a acometeu, a
partir de outubro de 2009 e acabou levando-a à morte
aos 61 anos de idade.
Pela seriedade e ética que marcaram sua atuação,
ela faz jus à homenagem póstuma que ora proponho.
A desembargadora era uma juíza de fato. Eu sou testemunho de diversos despachos, diversas sentenças
dela que eram sentenças de pessoa corajosa, independente e que não tinha mesmo o que temer dos órgãos
de ﬁscalização do Judiciário, até porque ela só deveria
receber elogios pela forma justa e independente com
que se havia. Ela abre um buraco que tem que ser preenchido com muito critério, com muito respeito, para
que nós possamos imaginar o Judiciário à altura dela
e à semelhança dela.
Sr. Presidente, parabenizo V. Exª pelo discurso
ainda há pouco proferido. E aqui encerro repisando a
sugestão ao Presidente da Suprema Corte Eleitoral
Brasileira, do TSE, de convidar os presidentes dos
partidos políticos antes que o caldo entorne. Convidar todos os presidentes de partido neste País para
discutir os limites que devem impostos a cada fase da
campanha eleitoral. Agora é fase de pré-campanha, o
que pode e o que não pode. Depois, as convenções, o
que pode e o que não pode. Depois, as eleições propriamente ditas, o que pode e o que não pode. Para
que se evitem os excessos, que não estão servindo
de bom exemplo para as novas gerações.
Eu ﬁquei muito envergonhado com esse 1º de
maio. Muito envergonhado! Percebo que estão querendo estabelecer um vale tudo e que estão tentando
testar o limite, a que ponto vai esse limite da Justiça
Eleitoral. E tenho certeza de que ela se aﬁrmará com
serenidade, mas mostrando que existe no Brasil democracia consolidada. Ou não é? – eu pergunto. Aí eu
aﬁrmo: é consolidada sim. Existe neste País interdependência dos Poderes.
O Congresso aqui aprova o que deseja aprovar
e rejeita o que quiser rejeitar, Senador Mão Santa. O
Judiciário condena e absolve dentro da sua soberania,
impondo limites com clareza ao próprio Legislativo, ao
próprio Executivo, assim como nós podemos impor limites ao Judiciário através de propostas de emendas
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constitucionais, como nós podemos impor limites ao
Executivo através também de propostas de emendas
constitucionais ou meramente não aprovando matérias
aqui postas em julgamento, como aprovamos as boas,
as matérias que julgamos justas para o País. Quando
sou minoria me conformo. Não estou aqui para ser dono
da verdade. Só entendo que temos diante de nós uma
perspectiva bonita de festa democrática. Que não estraguem essa festa tão bonita, que não comprometam a
lisura de um processo que é exemplar para o Brasil.
O Brasil não pode ser visto pelo mundo como um
País que voltou a ter eleições inverazes porque fraudadas pelo poder econômico ou porque fraudadas no
desrespeito à lei. O Brasil precisa ser composto, na sua
direção, por homens públicos, por pessoas públicas,
todos eles, todas elas capazes de mostrar respeito
pelas instituições. E o respeito às instituições é que
vai fazer este País prosperar economicamente para
valer. Não conheço república ou monarquia desorganizadas que prosperem se não houver respeito à lei,
se não houver Judiciário funcionando com liberdade,
se não houver Legislativo funcionando inclusive com
o seu lado crítico, que é essencial para não se desequilibrar a balança da democracia, e um Executivo
que seja capaz de cumprir com os seus deveres, mas
capaz também de não lutar por hipertroﬁar ainda mais
os seus poderes, já tão grandes num presidencialismo
como o brasileiro. São poderes imensos.
Que todos nós sejamos dignos da eleição que
vem por aí e que o fato de ontem seja exemplarmente
examinado pelo Tribunal Superior Eleitoral e que não
se repita nada parecido, porque isso nos cobriu a todos
nós de vergonha e a todos os homens responsáveis
deste País, a todos nos cobriu de apreensão, muita
apreensão, porque não vi que fosse esse o melhor
caminho para termos uma eleição à altura da maturidade da sociedade brasileira, que vai muito bem saber
escolher e não precisa de induções, não precisa de
gastos espúrios e não precisa de dictates; ela não é
um rebanho para ser tangida para um curral. A sociedade brasileira é formada de cidadãos, e esses cidadãos vão deliberar o que querem para o seu futuro, se
é fulano, se é fulana ou se é fulana. Tem um homem e
duas mulheres pleiteando a Presidência da República.
Que a sociedade brasileira escolha livremente entre os
três e que o eleito faça um bom governo. Agora, que
não se faça nenhuma transgressão à lei mais, porque
é muito feio o Tribunal Superior Eleitoral estar tendo
que multar pessoas como o Presidente da República
por transgressão à Lei Eleitoral. Isso diminui a autoridade do Presidente, isso não o engrandece.
Eu não sei se, a essa altura, ainda posso pedir
que ele medite, não se sei se posso. Não sei. Não sei
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até que ponto essa popularidade lhe fez bem ou lhe
fez mal. Não sei se posso pedir a ele que medite. Mas
eu peço, é o meu dever, peço a Sua Excelência que
medite, que reﬂita e que retroaja dessa escalada, porque essa escalada não é boa para o Brasil, não é boa
para a democracia e não é boa para ele, Presidente da
República. Eu digo isso com todo o espírito construtivo
de quem está aqui para ﬁscalizar e para cobrar recomposição de erros, e não para denegrir acertos.
É com esse espírito que eu me dirijo, portanto, ao
Senhor Presidente da República e me dirijo ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Ricardo
Lewandowski.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
Estive ontem, Senador Mão Santa, fazendo uma
visita aqui do lado, em Buritis, Minas Gerais. Uma colônia de gaúchos me convidou, e tive ocasião de confraternizar com eles. Mandaram um abraço a V. Exª.
É impressionante como eles assistem à TV Senado. E me perguntaram e perguntaram e perguntaram
com relação a V. Exª. É interessante que eles não sabiam por que o nome Mão Santa. Pensavam que era
seu nome. Eu disse: “Não, não é o nome dele, não. É
porque ele era um médico muito famoso, milagroso,
que curou muita gente e não cobrava nada. Por isso o
nome de Mão Santa”.
Eles pediram... Vai ter agora, em junho, a festa no
CTG da região, e o senhor é um convidado especial
que eles fazem questão que esteja lá.
Com a palavra V. Exª.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Cumprimento o Senador Pedro Simon, que preside esta sessão
de segunda-feira, parlamentares da Casa, brasileiras
e brasileiros aqui no plenário do Senado e os que nos
assistem pelo sistema de comunicação do Senado.
Senador Pedro Simon, deixei do seu lado, para
explicar a V. Exª, marcar aí a data, um impresso da
Agroshow. Não, é um impresso, aí são os discursos...
Dizem os 50 melhores discursos, mas é porque o autor não viu o Pedro Simon aqui. Mas olhe aí, há um
impresso do Agroshow do Piauí, com a data. É esse
daí, esse verde. E trouxe para V. Exª, para ver quem
é V. Exª.
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O Piauí... E V. Exª está fazendo até um trabalho
dos gaúchos... E fui, recentemente, com essa expansão do Partido Social Cristão, na cidade de Bom Jesus
e de Cristino Castro. Mas, Pedro Simon, num único
dia, recebi 300 famílias gaúchas, quando governava
o Piauí, para o sul do Piauí. Governamos o Piauí de
1995 a 2000. Cotrirosa era uma colônia de 300 famílias. É interessante, então, que mudou o Piauí. E lá tem
um termo, “piúcho”, que é gaúcho com piauiense. Aí
juntaram, com amor, enﬁm, é muita confusão. Pedro
Simon, esse pessoal mudou o Piauí. E tive essa visão
do futuro, eu acredito no estudo, mas de várias maneiras. Eu acredito no estudo que dá sabedoria. Então,
eu vi que o Piauí tinha a última fronteira agrícola: 11
milhões de km² de cerrado – está ouvindo, Senador
Pedro Simon? – com 3 milhões desse de km² desse
mesmo cerrado banhado pelo rio Parnaíba.
E esses gaúchos lá chegaram, descendentes
dos europeus, que sabiam trabalhar na agricultura e
na pecuária. As terras ﬁcaram escassas no Rio Grande
do Sul, e os seus netos, Pedro Simon, adentraram o
Piauí quando eu o governava o Estado. Pedro Simon,
você está longe de imaginar. Esse pessoal mudou. O
sul, hoje, está rico.
E sou muito ligado... Hoje, estou muito forte politicamente. Você entendeu? A minha maior força é
justamente esses estrangeiros. Eu os chamo de estrangeiros porque não são do Piauí, são do Rio Grande
do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.
Mas, Pedro Simon, aí está o Agroshow. Ô Pedro,
ô Marco Maciel! Pedro Simon, olhe aqui! Então, eles
me incumbiram disso, por isso eu trouxe esse prospecto. V. Exª tem que ir lá! Está aí a data, eu já trouxe e dei para V. Exª. Vá para ver a transformação. Os
gaúchos exigem. O senhor está longe de imaginar a
sua força, a sua respeitabilidade. E eu estou forte! Vou
ganhar as eleições só porque V. Exª tem sido aqui o
meu ícone, o meu líder. Então, a gauchada virou lá e
vota tudo em mim.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– Eu falei primeiro. Estou chegando hoje lá de Buritis.
Eles devem estar até impressionados, porque eu não
imaginava estar aqui neste momento com V. Exª. E vou
telefonar para eles assistirem de noite. Olha, o convite
que vocês me ﬁzeram, eu ﬁz ao vivo.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – E eu estou fazendo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– Vai a Buritis?
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Nós vamos fazer,
aqui, o jogo: eu vou lá e você vai cá. Vamos permutar,
porque eles me exigiram que eu o levasse. Está aí a
data, já, do agroshow. Desenvolveram, mudou tudo. En-
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tão, o Piauí se modiﬁcou. Vai ser em Bom Jesus. Estão
aí, já, as datas e tudo. São exposições de agropecuária
e plantio de soja. Então, eu quero dizer isso.
Mas nós estamos aqui... Aí, o nosso Arthur Virgílio falou do nosso Presidente Luiz Inácio. O Luiz Inácio – e deﬁniu-o muito bem o nosso líder – pode não
ter querido, vamos dizer, se debruçar sobre os livros,
mas ele é um homem que aprendeu na universidade
da vida. Ninguém pode negar. Isso tem na arte. Você
vê muito musicista que diz que nunca foi a uma academia de música, que toca e encanta, e diz até que é de
ouvido, que é um dom. Isso, até no futebol. Ninguém
jogou melhor que o Garrincha, que era todo diferente,
desengonçado, nunca ouvia o técnico, não ouvia ninguém, fazia da maneira dele. O Luiz Inácio, o nosso
Presidente, é assim. Ele foi na prática. Ninguém foi
maior líder sindical que ele.
Eu estou, aqui, com o livrinho dele, está ouvindo,
Pedro Simon? Ele escreveu esse livro pela Editora Vozes. Deram-me uma cópia. Está riscada. Então, a luta
dele ele aprendeu como ele diz, mesmo, na prática.
Olhem: “Vozes, Petrópolis, 1981”. Quer dizer, já se
vão quase 30 anos. O livro, aqui, é de 1981. Foi quando
começou a ideia de partido. Antes, ele foi líder sindical,
e eu quero crer que ninguém o superou no Brasil, com
toda a certeza, e poucos no mundo – nem o Lech Walesa na Polônia. Hoje, ele é comparado a isso.
Mas ele diz muitas coisas interessantes: em 1963,
ele tirou o diploma do Senai. Isso, também, de dizer
que ele não tem nada... Não, calma. Eu conheço o Senai, mas muito, porque a minha família é empresarial
e essas instituições chegaram ao Piauí pela minha
família – meu avô, meu tio. O meu irmão é presidente
da Federação das Indústrias. Então, o Senai é uma
escola padrão. É uma escola padrão! Então, ele teve,
também, esse privilégio. Não é assim, não. Não vão
pensar que a ignorância... Ele teve a felicidade de cursar o Senai, que é uma escola de alta respeitabilidade
técnica e proﬁssional, e eu conheço profundamente.
Conheço porque, lá na Parnaíba, Zeca Corrêa, meu
tio e padrinho – está ouvindo, Pedro Simon –, tem uma
escola do Senai e eu votava nela. Naquele negócio da
ﬁla, eu ﬁcava olhando e observando.
Então, ele teve esse privilégio, e o Senai lá do
Piauí – o de São Paulo deve ser ainda mais poderoso
– eu conheço profundamente.
Mas ele diz muitas coisas interessantes desse
tempo: “Sempre acreditei que a única arma que pode
vencer qualquer coisa é o trabalho”. Está ouvindo?
Ele tem a crença, iguala-se a Napoleão Bonaparte, o
líder militar, o líder civil, porque Napoleão não foi só
um guerreiro, não, foi uma inteligência. Olha a Paris
que ele fez! O Código Civil é uma obra de intelectu-
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al. O Código Civil ainda hoje é respeitado. Napoleão
Bonaparte expressou um pensamento – e, talvez, ele
nunca tenha lido, mas eu li. Ele, preso na Ilha de Santa
Helena, rememorando, disse: “Conheci os limites dos
meus braços, conheci os limites das minhas pernas,
conheci os limites da visão, mas não conheci os limites do trabalho” – o grande Napoleão, que a França
venera.
Ouça o que o Luiz Inácio diz aqui, no livrinho, em
1981: “Sempre acreditei que a única arma que pode vencer
qualquer coisa é o trabalho”. Então, estamos juntos, porque antes do Napoleão e do Luiz Inácio, Deus: “Comerás
o pão com o suor do teu rosto”. Eu entendo que é uma
mensagem de Deus aos governantes para propiciarem
trabalho. E, mais severo, o heroico soldado romano cristão, Paulo: “Quem não trabalha não merece ganhar para
comer”. É para fazermos uma reﬂexão. E o Rui Barbosa vai no mesmo rumo. Está aí, acima do Pedro Simon.
Igualam-se. Iguala-se a Rui Barbosa nos seus tempos
de Senado. Rui Barbosa passou 32 anos aqui. O Pedro
Simon vai completar, já tem mandato garantido. Se ele
quiser, o povo gaúcho o elege mais uma vez e ele vence
Rui Barbosa. Pedro Simon já adquiriu um mandato de 32
anos. “A primazia é do trabalho e do trabalhador. Ele vem
antes, ele faz as riquezas”, diz Rui Barbosa.
Lá no livro do Luiz Inácio, nosso Presidente –
esse livro, eu não sei se a nossa Líder do PT já leu
– diz: “Lancei-me ao trabalho, o negócio era trabalhar
naquele setor que ninguém queria.” Esse negócio de
ser líder de sindicato. Então, ele se lançou mesmo:
“Não faltava uma garrafa de pinga na mesa, a gente
bebia, conversava e discutia”. Este livro aqui, Professora Ideli, do Luiz Inácio. Que beleza! Quer dizer, na
luta. E, aqui, o bonito é que ele conta com sinceridade:
“Não faltava uma garrafa de pinga na mesa, a gente
bebia, conversava e discutia”. Então, Sua Excelência
o Presidente está sendo verdadeiro.
“Aliás, nas duas vezes que fui presidente (1975 e
1978) não houve oposição”. “Por isso que eu falo que
a prática é muito mais importante do que a teoria”. Ele
tem a crença na prática. E funciona, ninguém vai dizer
que não. Eu conheço brilhantes cirurgiões que não são
muito teóricos, não: ﬁcam só vendo os outros operarem
e, numa imitação, tornam-se grandes cirurgiões.
“Ninguém era contra ninguém ali”, no sindicato.
“Se a categoria decidiu em assembleia, o cara vai ter
que cumprir!” Então, são frases importantes.
“A gente pode não ter coragem de ler
um livro, mas gibi a gente lia três ou quatro
por dia. A história em quadrinhos motivava a
gente, porque você lê um quadrinho, tem vontade de ler o seguinte... Isso aumentou muito
a participação dos trabalhadores”.
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Ele investia muito, como líder sindical, e apelava.
E é bom mesmo! Olha, como eu li aqueles Rocky Lane,
o Tarzan, aquilo é bom mesmo! Até depois, histórias
em quadrinhos. Ele se comunicava, diz com franqueza,
dando aos trabalhadores aquelas histórias em quadrinhos, porque de livros não gostava.
Mas o fato é que vocês poderão querer saber
aonde quero chegar. Vocês vão ver.
“Era greve por qualquer coisa, deu a louca no
mundo”. Era greve, ele foi um artíﬁce de pegar as categorias e, vamos dizer, reivindicar através da greve.
“Nesse ano se não foram feitas umas duzentas
e poucas greves, foi marmelada.” Quer dizer, ele foi o
ícone desses movimentos grevistas.
“Era greve atrás de greve... Eu acho que
a euforia tomou conta da gente. Nós passamos
por um momento de euforia, e aí a peãozada
partiu pro pau. Daí não respeitava mais ninguém, porque a peãozada estava realmente
numa fase de muita gana de briga.”
Foram as conquistas. Mas você sabe onde eu
vou chegar, Pedro Simon; você vai já ver.
Para a Veja: “Ora, porque a revista Veja é uma
revista burguesa, eu não vou dar entrevista? Tenho que
ter em mente que ela atinge 300 mil pessoas, e que
pode ser lida por mais três caras, o que já signiﬁcam
900 mil pessoas”.
Vamos lendo aqui. Olha o que o Sr. Vogue disse
do Lula: “Conheci Lula e posso ter conﬁança no líder
não comprometido ideologicamente.” Ele não tem esse
negócio de segredo não. Esse livro é interessante, todos os brasileiros tem de ler.
“Nós queríamos resolver dois problemas:
primeiro o problema do descanso dos trabalhadores; segundo, o problema do próprio País,
ou seja, ampliar o mercado de trabalho, pois
o Brasil precisa criar 1,8 milhão empregos por
ano [naquele tempo] (...) Porque o patrão tem
todo o capital, tem a máquina, tem o prédio,
o assoalho, a água, é tudo dele. Ele aplicou e
tem. Tem um negócio que não é dele: o ser humano que está lá dentro. Esse não é dele, esse
está vendendo sua força de trabalho. Quem é
teórica e legalmente responsável por ele? É a
organização de classe, é o sindicato”.
São conceitos corretíssimos.
“Não fomos presos inocentes. Nós tínhamos consciência porque a experiência de Olívio Dutra no Rio
Grande do Sul estava muito marcante”.
Olhe essa frase que ele pinça de Charles Chaplin: “A liberdade não morrerá enquanto alguém estiver
morrendo por ela”. Marco Maciel, parece muito aquela
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de Eduardo Gomes: “O preço da liberdade é a eterna
vigilância”. Quer dizer, ele tem uns conceitos... “Eu sou
muito importante enquanto estiver sendo honesto comigo mesmo. O dia em que eu mentir para mim mesmo
estou...”, aí ele diz um nome feio que não vou repetir,
mas mostra... Vão me levar para esse negócio do Romeu Tuma se eu falar o nome feio aqui. Mas ele mostra
a sinceridade e é do linguajar do povo do Brasil.
Mas o que eu queria dizer é o seguinte:
“Por quê? Porque a partir do momento
que tivermos a Reforma Agrária, tivermos todo
mundo trabalhando, produzindo, a gente vai ter
uma alimentação melhor. Melhor alimentação
signiﬁca melhor qualidade de vida.
(...) A partir do momento em que for conquistada a Reforma Agrária, a gente acabará
com o êxodo rural.”
São sabedorias verdadeiras que ninguém
nega.
Mas aqui está aonde quero chegar:
“Então, quando a gente coloca no Programa do
Partido uma sociedade justa e igualitária, para mim
vale tanto quanto falar de socialismo.” Sociedade justa
e igualitária. Atentai bem, Garibaldi. Isso tem sabedoria
mesmo. É o Luiz Inácio trinta aos atrás.
“Queremos saber o seguinte: em cima de nossa
realidade, o que é que nós podemos fazer. (...)” Agora é que é: “Nós temos é que dar consciência para o
povo, para ele decidir o que deve ser feito”.
Está ouvindo, Pedro Simon? O povo deve ter
consciência no votar. Essa discussão não vale nada
se o nosso povo brasileiro não tiver consciência. A democracia é dele. Ele é que é responsável. Não somos
nós, não. Nós somos ﬁlhos do voto. O povo é que tem
que se conscientizar, valorizar, analisar. O princípio do
voto é escolher os melhores. É só essa a salvação.
Mas aonde quero chegar? “Demonstra que eu
estou certo. Me sinto muito à vontade e por isso não
abro mão dos meus princípios – não mentir para a
classe trabalhadora”.
O que acabou com o Partido dos Trabalhadores
no Piauí foi a mentira. Olha, foram dias de mentira!
Eu nunca vi mentir tanto. E o Piauí está me ouvindo.
Então, os próprios se aproveitaram dessa liderança
ímpar, que é forte, tem 66 milhões...
Eu sou discípulo de Petrônio Portela, que me
ensinou, Rosalba Ciarlini, a não agredir os fatos. Os
votos são dele mesmo. Ele teve, ele ganhou. Quem vai
dizer que não? Mas os discípulos deles... A ignorância
nem isso sabe. Olhe o ele pregava aqui:
“Demonstra que eu estou certo. Me sinto
muito à vontade e por isso não abro mão dos
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meus princípios – não mentir para a classe
trabalhadora. No dia em que alguém mentir
para a classe trabalhadora, ele vai mentir uma
vez, duas vezes no máximo; na terceira vez, a
classe trabalhadora engole ele. Eu não estou
disposto a mentir”.
O Governador que ele botou no Piauí... Nunca
vi ninguém lá mentir tanto. Está aí o Estado. Eles não
têm nem candidato a Governador. Passaram oito anos
no Governo, apadrinhados por Luiz Inácio, com todos
os recursos... Os aloprados instalaram um poder de
mentira. Nunca vi se mentir tanto. Rosalba, corrupção
nunca vi tanta; e incompetência. Como é que um sujeito
passa apadrinhado por Luiz Inácio e não tem um candidato a governador, um candidato a vice-governador?
É esse? Quer dizer, se aproveitaram da liderança, do
sofrimento de Luiz Inácio com os sindicatos e o Partido. Mentira! Aí está.
“O PT não pretende nunca se apoderar do trabalho, da Igreja, como também do movimento sindical”.
Então, queria dizer que, infelizmente, o Partido
dos Trabalhadores lá no Piauí instalou-se baseado
nisso. Não deu resultado. Corrupção muita, incompetência maior. Está aqui o jornal. Temos de ter essa
visão de futuro.
Recebi, num dia só, trezentos gaúchos. Há milhares, são todos ricos. Eles exigem a sua presença. Se
não for, estou lascado. Não faça isso não. Vou levá-lo
lá. Você vai porque eles querem. São os gaúchos. Mas
com essa visão que tive de buscar nos gaúchos, nos
paranaenses, nos catarinenses...
Não sei se Marco Maciel estava. Fernando Henrique Cardoso na Sudene, discursando. Interrompi o
discurso dele. Disse-lhe: “Olha, esse negócio desse
técnico não quero esse negócio não”. Era só açude.
Era o deputado sapo de lagoa, só para malandragem.
Tinha açude... cinquenta. Você não está falando em
Juscelino? Energia e transporte. Você não se lembra? Quero a energia para o cerrado. Para esse, para
o cerrado: São João, Canto do Buriti e Eliseu Martins.
Aí ele se encabulou, ﬁcou satisfeito. “Mão Santa, já
que você perturbou, ele pensou que estava sendo invadido. O senhor estava lá, na Sudene, pela greve do
pessoal, greve do negócio da companhia energética.
Não estava? Petrobras, não é?” Aí esteve até apavorado... Mas quando viu que era eu, ele sorriu. “Olha,
Mão Santa, já que você quebrou o protocolo...” Aí eu
pedi energia, porque com energia iriam os gaúchos.
É como diz o Padre Antonio Vieira: “ Um bem nunca
vem só”. E veio a riqueza.
E, agora, Pedro Simon, você tem que ir porque,
agora, está em jogo a minha palavra. Eles exigem. “Claro que sou amigo, eu trago” – eu disse. Então, já está
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prometido. É lá, no sul, no meio da gauchada. Ó, Luiz
Cruvial, prepare lá aquele churrasco gaúcho, quando
eu vou lá tem arroz carreteiro. E vamos arrumar um vinho, aquele da Casa Valduga, porque Pedro Simon vai
visitar o sul do Piauí com a presença dos gaúchos.
Mas esse governo, eu não estou, não. Então,
eles...
Então, falta de visão – está aqui no jornal Correio Braziliense - “Fome Zero. A comida chegou, mas
a pobreza continua”. Então, pegaram uma Guaribas...
Está aqui uma reportagem, mas não vou cansá-los.
O pessoal continua na miséria com esse programa.
Faltou a visão. Foi um governo...
E eu digo o seguinte para os brasileiros...
Rosalba Ciarlini, o PT já entrou no Rio Grande
de Norte?
Olha, é pior que um terremoto. É muita mentira,
muita corrupção e muita incompetência.
Então, aí está. Mas nós dizemos hoje, com aquela
esperança que se tem certeza de uma alternância de
poder, porque, graças a Deus, eles não tiveram nem
condição de ter um candidato a Governador, de ter um
candidato a vice-Governador. Os outros todos que estão
aí são muito bons. Todos os candidatos. Tem candidato
do PTB. Aqui, o nosso empresário, João Vicente, que é
Senador e foi meu Secretário. Tem o atual Governador,
do PSB. Tem o do PMDB, Dr. Marcelo Castro. E tem o
das Oposições, que é esse Prefeito de Teresina, que
simboliza o modelo administrativo do PSDB na capital
do Piauí, desde Wall Ferraz, desde Francisco Geraldo,
Firmino Filho e agora Sílvio Mendes. Mas todos são
bons. E, graças a Deus, o PT não tem candidato nem
a Governador, nem a vice-Governador.
Obrigado pelo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB –
RS) – Solicito a V. Exª a vir a ocupar a Presidência
de novo.
Fala agora o Senador Marco Maciel. Depois, fala
a Senadora Ideli; depois, fala, por prioridade, porque
é futura Governadora, a Senadora Rosalba; e depois,
então, é que fala o Senador Garibaldi, que é ex-Governador.
Com a palavra o Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Mão Santa, nobre Senador Pedro Simon, Srª Senadora Ideli Salvatti, Srª Senadora
Rosalba Ciarlini, Sr. Senador Garibaldi Alves Filho,
ex-Presidente do Senado Federal, minhas senhoras
e meus senhores, serei sintético.
Venho trazer ao conhecimento do Plenário parecer
que oferecerei, possivelmente na próxima quarta-feira,
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 53, de
2007, que revoga o inciso VII do art. 20 da Constituição
e o § 3º do art. 49 do Ato das Disposições Transitórias,
para extinguir o instituto do terreno de marinha e seus
acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses
imóveis, tendo como primeiro signatário o Senador
Almeida Lima; e sobre a Proposta de Emenda Constitucional nº 56, de 2009, que acrescenta o art. 97 ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para
autorizar a transferência do domínio pleno dos terrenos
de marinha e seus acrescidos aos foreiros, ocupantes,
arrendatários e cessionários, cujo primeiro signatário é
o Senador Marcelo Crivella, da representação do Rio
de Janeiro no Senado Federal.
Em que consiste tudo isso? Em síntese, vou dizer
às Srªs e aos Srs. Senadores.
São submetidos ao exame dessa Comissão –
leia-se Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
–, nos termos regimentais, as Propostas de Emenda à
Constituição (PEC) nº 53, de 2007, e nº 56, de 2009,
cujos primeiro signatários são, respectivamente, os
ilustres Senadores Almeida Lima e Marcelo Crivella.
Ambas as propostas tratam de terrenos de marinha. A primeira e mais antiga tem o objetivo de extinguir
o instituto do terreno de marinha e seus acrescidos e
dispor sobre a propriedade desses imóveis. Enquanto
que a segunda, do Senador Marcelo Crivella, propõe
seja a União autorizada a proceder a transferência do
domínio pleno dos terrenos de marinha para os foreiros, ocupantes, arrendatários e cessionários.
Na justiﬁcativa de sua emenda constitucional o
Senador Almeida Lima defende, ao apresentar a PEC
nº 53, de 2007:
“Como é de conhecimento geral, ao conceder áreas públicas em aforamento, o Poder
Público – senhorio direto ou detentor do domínio pleno – passa ao domínio útil do particular meras porções de terra nua, cabendo
ao foreiro nela fazer as ediﬁcações e todas as
benfeitorias úteis e necessárias.
Assim, a ﬁxação da parcela de domínio
da União em dezessete por cento do valor do
domínio pleno do terreno [...] não passa, à toda
evidência, de simples ﬁcção legal, uma vez
que é, sobretudo em decorrência das citadas
ediﬁcações e benfeitorias feitas pelo particular, que se opera a valorização do bem público
dado em aforamento. Ou seja, o poder público
passa a auferir nítido benefício ﬁnanceiro sem
efetuar qualquer dispêndio.
Por outro lado, as áreas deﬁnidas como
terrenos de Marinha, na quase totalidade dos
casos, são objeto de aforamentos muito anti-
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gos, de que decorre que o valor desses imóveis
já foram integralmente pago mediante sucessivos foros anuais recolhidos, quase sempre, há
mais de três ou quatro dezenas de anos.
Essa realidade ainda mais se aﬁrma
quando se trata de áreas objeto de várias
transferências de domínio direto, pois a cada
uma dessas operações incide, afora os impostos municipais, a taxa de cinco por cento
a título de laudêmio recolhido aos cofres do
poder público.
A presente proposta, portanto, ao preconizar que passem diretamente à propriedade
dos foreiros quites com suas obrigações as
áreas de terrenos de Marinha que lhes tenham
sido concedidas em aforamento consubstancia
medida de impostergável justiça.”
A PEC nº 53, de 2007, que proponho a aprovação, incorpora as seguintes inovações, com o parecer
que submeterei à CCJ:
- continuam no domínio da União as áreas nas
quais tenham sido ediﬁcados prédios públicos que
abriguem órgãos ou entidades da administração federal, inclusive instalações de faróis de sinalização
náutica e as que tenham sido regularmente destinadas à utilização por prestadores de serviços públicos
concedidos ou permitidos pela União e as destinadas
ao adestramento das Forças Armadas;
- são transferidas ao domínio pleno dos Estados onde se situam as áreas nas quais tenham sido
ediﬁcados prédios públicos que abriguem órgãos ou
entidades da administração estadual e as que tenham
sido regularmente destinadas à utilização por prestadores de serviços públicos concedidos ou permitidos
pelos Estados;
- ainda assim, as áreas doadas mediante lei federal continuam sob domínio pleno dos respectivos
donatários.
Outros pontos que constam da referida emenda:
- passam ao domínio pleno dos municípios as
áreas que não se enquadrem nas situações anteriores,
bem como aquelas nas quais tenham sido ediﬁcados
prédios públicos que abriguem órgãos ou entidades
da administração municipal e as que estejam locadas
ou arrendadas a terceiros pela União;
- são – ﬁnalmente – transferidas ao domínio pleno
dos foreiros e ocupantes, quites com suas obrigações,
as áreas sob seu domínio útil, mediante contrato de
aforamento. Transmitem-se, também, ao domínio pleno dos cessionários as áreas que lhes foram cedidas
pela União.
O voto, Sr. Presidente, para encerrar minha manifestação.
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Meu voto é pela rejeição da Proposta de Emenda à constituição nº 56, de 2009, e pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 53, de 2007,
em razão de sua constitucionalidade, juridicidade, adequação regimental e elevado mérito, com a seguinte
Emenda, da CCJ:
“EMENDA Nº - CCJ
Inclua-se no art. 2º, inciso I, alínea “c” e
no inciso V a alínea “c”, com a seguinte redação: da PEC nº 53, de 2007
Art. 2º ...................................................
I ............................................................
c) destinadas ao adestramento das Forças Armadas ou que sejam de interesse público, nos termos da lei.
..............................................................
V - ........................................................
..............................................................
c) dos ocupantes, as áreas e terrenos
sob a sua posse, desde que quites com as
suas obrigações.
............................................................. ”
São essas, Sr. Presidente, Senador Mão Santa,
Srªs e Srs. Senadores, as observações que gostaria
de fazer a respeito de questão que tanto preocupa a
sociedade brasileira; ou seja, a existência do instituto
de terrenos de Marinha e seus acrescidos e para dispor sobre a propriedade desses imóveis, tendo como
primeiro signatário o Senador Almeida Lima e como
segundo signatário o Senador Marcelo Crivella.
Eram essas as considerações que gostaria de
fazer neste instante, nobre Senador Mão Santa.
Com isso, concluo as minhas palavras.
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel,
o Sr. Pedro Simon, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Marco Maciel, que representa o
DEM e o Nordeste e é um símbolo das virtudes na
política do nosso Brasil.
Agora, para uma comunicação inadiável – estamos alternando –, usará da palavra a Senadora Ideli
Salvatti. S. Exª é Líder do PT e representa as professoras do nosso Brasil aqui.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Senador Mão Santa. Agradeço também ao
Senador Marco Maciel, que cumpriu à risca a brevidade
prometida, para que eu pudesse fazer esta minha comu-
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nicação inadiável, até porque, às 18h30min, teremos,
com vários representantes de Santa Catarina, uma audiência muito importante no Ministério da Defesa, com
o Ministro Nelson Jobim, para tratar de interesses do
nosso Estado, Santa Catarina, que com muito orgulho
represento aqui no Senado da República.
Eu gostaria, até para ilustrar o que o Governo do
Presidente Lula tem feito em atenção, em atendimento
aos pleitos catarinenses, de fazer um breve resumo
com pequenas informações de importância.
O Brasil inteiro vem acompanhando as inúmeras
catástrofes quem vêm provocando situações extremamente difíceis para o nosso Estado e a nossa população. E todos os nossos pleitos têm sido acolhidos pelo
Governo do Presidente Lula nos inúmeros Ministérios.
Nas últimas semanas, o que tem me animado muito é
esta atenção com relação a preparar, a dar instrumentos
mais adequados para que as instituições catarinenses
possam fazer frente a emergências e catástrofes.
Estamos comemorando, Senador Mão Santa, o
fato de Santa Catarina ser o primeiro Estado no Brasil
a ter uma unidade do SAMU aéreo. Este é um serviço
que vem sendo prestado pelos bombeiros de Santa
Catarina.
Quero aqui prestar minha homenagem a essa
maravilhosa corporação em todo Brasil mas, de forma
muito especial, à corporação lá no meu Estado, que
desenvolve este trabalho, juntamente com a Secretaria
da Saúde, de socorrer as vítimas, levá-las no helicóptero junto com a equipe de médicos e todos os equipamentos e enfermeiros para, ao retirar a pessoa atingida
por algum acidente, afogamento, ao mesmo tempo, já
dar-lhe o socorro médico durante o transporte.
Então já estão começando a ser repassados os
recursos do Ministério da Saúde para o Governo do
Estado para comprar esse helicóptero que será um
equipamento permanente, Senador Marco Maciel, no
socorro às vítimas. E, tenho certeza, comprovadamente, esse belo serviço depois tenderá a ser executado,
aplicado, em todos os Estados brasileiros.
O outro recurso que estamos comemorando também é o fato de o Ministério da Justiça ter escolhido
Santa Catarina para o projeto piloto de patrulhamento e salvamento em água. Estaremos recebendo, nos
próximos dois a três meses, dez “ambulanchas”, que
são lanchas equipadas com todo o sistema de atendimento. Será o SAMU por água. É algo que vai fazer
também toda a diferença.
Dessas dez “ambulanchas”, seis serão para atendimento em rio, três para mar e uma para apoio. Isso virá
reforçar esse socorro por terra, por mar e por água.
Estou na expectativa de, nesta semana ou no mais
tardar na próxima, o Ministério da Agricultura disponi-
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bilizar os recursos para que o nosso Estado compre o
radar que está faltando para que Santa Catarina tenha
cobertura integral de acompanhamento meteorológico
e climatológico, disponibilizando os dados para alertar a população e prevenir as autoridades em todos
os fenômenos.
Então, eu queria aqui compartilhar e comunicar
esses recursos importantes em equipamentos para
que o Estado de Santa Catarina possa, com os helicópteros, o SAMU aéreo com os bombeiros, as “ambulanchas” de salvamento e patrulhamento no rio e no
mar, e com o radar para fazer o monitoramento, estar
mais bem preparado para as catástrofes que infelizmente não podemos evitar, mas temos a obrigação
de minimizar.
Por último, eu queria ainda me referir às comemorações do 1º de Maio, comemorações que se deram
em todo o Brasil, inclusive no meu Estado, aos dados
muito importantes e aos motivos para comemorar esse
1º de Maio.
Nós deveremos encerrar o ano de 2010, pegando os dois mandatos do Presidente Lula, com cerca
de 14 milhões de empregos formais. Nós já estamos
comemorando o fato de que, nas regiões metropolitanas, nas capitais, hoje os trabalhadores com carteira
assinada já são maioria. Nunca tínhamos atingido a
meta de os trabalhadores registrados em carteira serem maioria.
E sabemos que ter o registro faz toda a diferença,
porque o registro signiﬁca garantia de aposentadoria,
licença maternidade, no caso das mulheres, licença
saúde, todo o amparo a que o trabalhador tem direito
se sofrer um acidente. Então houve esse recorde na
geração sucessiva de empregos agora no primeiro
trimestre. Em Santa Catarina, por exemplo, a geração
de empregos em janeiro, fevereiro e março foi a maior
dos últimos 16 anos e, portanto, para nós é muito importante comemorar o 1º de Maio nisto que todos os
trabalhadores sempre reivindicaram, que é o emprego,
que é a renda, que é o reajuste, que são as condições
dignas de trabalho.
Quando o Presidente Lula colocou o Estado como
indutor do crescimento econômico justo e solidário,
iniciou essa valorização do salário mínimo durante os
últimos sete anos que correspondeu a um aumento real
de 74%! É o mais alto dos reajustes do salário mínimo
nos últimos 40 anos, e a massa salarial dos trabalhadores nesse período cresceu em termos reais 42%.
Eu queria terminar apenas colocando o seguinte: se há algo emblemático em relação ao movimento
dos trabalhadores, a luta dos trabalhadores que teve
acolhida e que hoje nós podemos dizer como símbolo, Senador Mão Santa, do momento que os trabalha-
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dores vivem no Brasil, é que, durante muitos e muitos
e muitos anos víamos uma placa muito emblemática
da condição dos trabalhadores brasileiros: era a placa aﬁxada na frente das empresas escrita com letras
garrafais, “NÃO HÁ VAGAS”. Hoje, essas placas, nós
não as vemos mais. Muito pelo contrário, as empresas estão com falta de mão de obra; setores como o
da construção civil não conseguem trabalhadores. No
meu Estado, que tem um crescimento grande na construção civil, não há trabalhadores; precisa formá-los e
capacitá-los. E esta placa “HÁ VAGAS” é a placa mais
importante e é a placa que representa a comemoração
desse 1º de Maio no nosso País.
Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a gentileza de
ter podido utilizar a palavra neste início de semana,
logo em seguida ao 1º de Maio, que foi comemorado
no sábado passado. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos, agora, outra mulher, a Senadora Rosalba
Ciarlini. Ela é médica pediatra; por três vezes foi Prefeita de Mossoró, uma extraordinária Prefeita que o povo
mandou, com sua força, lá de Mossoró, para o representar aqui, e com perspectivas invejáveis e concretas
na política do Rio Grande do Norte e do Brasil.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente Senador Mão Santa.
Quero também dizer a V. Exª que, no nosso Estado, as
pessoas sempre perguntam pelo Senador Mão Santa. V. Exª é bastante popular. As pessoas o assistem,
e eu estou com uma divida com alguns amigos lá do
nosso Estado que estão me pedindo o seu livro. Eles
querem ler o Atentai bem!. Estou com essa dívida e
espero que o senhor me ajude a poder honrar esse
compromisso.
Mas, Senador Mão Santa, Senador Garibaldi,
Senador Marco Maciel, minhas senhoras e meus senhores, estou chegando agora do Estado do Rio Grande do Norte, como fazemos todas as semanas. Todo
ﬁnal de semana, estou no meu Estado, atendendo a
convites de entidades, de associações, de grupos de
moradores, indo aos mais diversos recantos e regiões
do nosso Estado.
E, nesse ﬁnal de semana especiﬁcamente, eu
tive oportunidade de, em Natal no dia 30, participar
do encerramento de um encontro. E eu queria aqui
parabenizar a iniciativa da prefeitura e a todos os que
contribuíram para que Natal pudesse sediar o I Encontro dos Escritores de Língua Portuguesa de Natal em
Natal, com escritores do Brasil, Portugal, Angola, GuinéBissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Timor
Leste, numa oportunidade de troca de experiências,
numa oportunidade de conhecimento melhor da cultura
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de cada um desses países. Porque apesar de termos
o mesmo idioma, muitas vezes nós temos expressões
diferentes, maneiras diferentes de interpretar.
Então, esse momento foi muito importante e trouxe nomes que são reconhecidos, homenageados no
mundo todo, como o ensaísta Carlos Reis, professor
português; Fernando Pinto Amaral, também português; João Ubaldo Ribeiro, baiano – quem não conhece, quem nunca ouviu falar no Viva o povo brasileiro,
Sargento Getúlio, Setembro não faz sentido e tantos
outros livros com os quais ele foi premiado, com o
Prêmio Camões, com Prêmio Jabuti?; José Eduardo
Agualusa, que realmente encantou a todos nós – tive
oportunidade de assistir a sua palestra, depois o debate, do qual participaram vários escritores, jornalistas,
ensaístas, brasileiros e também de outros países, algo
que realmente... O que mais me impressionou foi que o
Teatro Alberto Maranhão estava lotado de estudantes,
de professores, mostrando o quanto existe sede das
pessoas por cultura. Quando se tem uma oportunidade, como elas estão presentes, para aprender, para
poder crescer, para valorizar cada vez mais todo esse
potencial que tem o nosso povo, a nossa gente!
Quero aqui também dizer da importância de eventos culturais dessa natureza, mas que envolvam também artes plásticas, como esse também tinha exposições de artes plásticas. Lá também estavam os grandes
cordelistas, uma exposição comemorativa pelos 200
anos de Nísia Floresta, feita pela Academia Norte-RioGrandense de Mulheres Escritoras. Foi algo assim que
realmente faz com que possamos mostrar Natal, uma
cidade linda, de belezas naturais, mas que tem também na cultura uma grande âncora para movimentar
ainda mais a economia, que com certeza se agiganta
com a atividade turística, e que precisa, sim, ter atrativos dessa natureza, principalmente ligados a todas
as expressões culturais: à cultura popular, ao teatro,
à dança; enﬁm, isso é algo fundamental.
E eu queria aqui, mais uma vez, parabenizar a
prefeitura por essa iniciativa, parabenizar a União das
Cidades Capitais de Língua Portuguesa, que, com muito entusiasmo, abraçaram essa ideia. A Prefeita estará
em breve no encontro da União das Cidades Capitais
de Língua Portuguesa, já anunciando o II Encontro dos
Escritores de Língua Portuguesa para o próximo ano,
de forma que isso ﬁque permanente e contínuo, o que
é muito bom para fomentar cada vez mais a literatura,
desenvolver e fazer crescer a cultura em nosso País,
em nosso Estado, na nossa cidade.
Quero também aqui, Senador Mão Santa, informar que o Senador Garibaldi também estava no
Estado. No dia 1º de maio, tivemos a oportunidade
de estar juntos em vários eventos que aconteceram
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em Natal, comemorativos ao Dia do Trabalho. Na realidade, o primeiro evento de que participamos – eu, o
Senador Garibaldi e o Senador José Agripino – foi na
zona norte de Natal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senadora.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Quando V. Exª fala em trabalho, entra o Sr. Trabalho
do Brasil, o Presidente Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito
obrigado. Quem fala! Você é que é o exemplo de todos nós.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – É um
grande privilégio poder falar aqui, tendo a presença do
nosso Presidente, Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – A honra
é minha.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Eu
queria inclusive, Presidente, dizer que, por delegação
de V. Exª, estive representando o Senado no Congresso de Juízes do Trabalho, da Justiça do Trabalho.
Espero ter desempenhado bem essa missão que o
senhor me delegou. Foi um grande congresso! Havia
mais de 700 Juízes Federais do Trabalho presentes,
com debates os mais importantes e voltados ao interesse, cada vez maior, de a Justiça do Trabalho estar
presente, ágil, de forma a valorizar o trabalho e defender os trabalhadores.
Mas, continuando o nosso relato sobre a Caminhada da Paz em que estivemos presentes, no Dia do
Trabalho, os trabalhadores da zona norte, do bairro
Jardim Progresso, com jovens, a grande maioria de
jovens presentes nas ruas, levaram um grito de indignação e também de convocação, porque não é mais
possível a situação de falta de segurança em que eles
estão vivendo naquele bairro da cidade natal. Há depoimentos de pessoas que têm pequenos comércios
e que, em um ano somente, já foram assaltadas oito
vezes. Então, a população cansou de pedir ao Governo do Estado que instalasse uma ronda permanente,
que estivesse mais presente para inibir a presença
muito forte do tráﬁco. Muitos jovens estão sendo desencaminhados em função do uso de crack, que já é
uma epidemia, algo que realmente preocupa a todos
nós e nos deixa indignados. Tem de haver uma forma
de isso ser reduzido.
Não é possível que, no mapa da violência no Brasil, o número de homicídios, no Rio Grande do Norte,
tenha aumentado 82% entre 2002 e 2007. Onde está
a ação, que é obrigação do Estado, que não é fazer
nenhum favor, porque o cidadão está pagando seus
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impostos para ter mais segurança, para poder ir e
vir? Que se usem instrumentos de mais inteligência
para coibir, para diminuir! Enquanto isso, o que diz o
Governo do Estado? A ex-Governadora, cujo governo
agora concluiu, diz: “Quanto a isso, não podemos. Essa
é uma questão de todo o Brasil. É uma questão até
federal”. Não! Cada um pode fazer a sua parte, usar
de criatividade, de inteligência e de vontade política
para reduzir a violência, como em alguns Estados,
sabemos, está sendo reduzida. Não se pode é ﬁcar
parado, inerte.
E a população está indo às ruas, sim, indignada, está indo às ruas para dar o seu grito de socorro,
mostrar que não suporta mais viver tanta insegurança,
ter a vida dos seus ﬁlhos exposta aos mais diversos
riscos, enquanto nós assistimos, muitas vezes, ao uso
de recursos de forma – podemos dizer – irresponsável,
em detrimento de mais escola, de mais prevenção, de
mais instrumentos que venham a reduzir e a prevenir
a criminalidade.
Pois bem, depois dessa Caminhada da Paz, estivemos no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, em um encontro que eles realizam todo dia
1º de Maio, cujo presidente é Assis Pacheco. Quero
aqui parabenizá-lo pela festa grandiosa que realizou
com milhares de trabalhadores da construção civil. Na
construção civil, eu me sinto muito à vontade. Sou ﬁlha
de um trabalhador da construção civil, de um mestre
de obras, de um construtor, de alguém que foi empregado e empregador. Conheci, durante toda a minha
vida, a luta, as diﬁculdades, os anseios, as barreiras
que tiveram de ser superadas para que o trabalhador
fosse mais respeitado, mais digniﬁcado. São eles que
constroem este Brasil, são eles que embelezam as nossas cidades com o seu trabalho, com a sua luta; que
constroem o futuro erguendo as escolas; que constroem
os locais onde se pode ter a esperança de salvar uma
vida, que são os hospitais; as praças para embelezar;
os ginásios de esporte. Enﬁm, são eles os construtores
desta Nação, no dia a dia, com o seu suor.
Então, minha homenagem, meu reconhecimento
e meu respeito a todos os trabalhadores. E, de uma
maneira especial, mais uma vez, quero dirigir-me aos
trabalhadores da construção civil, a todos. A maior homenagem que fazemos a eles é criarmos condições
cada vez maiores de desenvolvimento neste País, para
que não lhes falte o trabalho e para que possam ser,
realmente, com tranquilidade, respeitados e digniﬁcados como trabalhadores.
Quero aqui também dizer que, à noite, tivemos
um encontro com toda a categoria médica, Senador
Mão Santa, o senhor que é médico. Estava acontecendo em Natal um encontro regional Norte/Nordeste das
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entidades médicas, sindicatos, associações e CRMs de
todo o Norte e o Nordeste. Foi um encontro muito produtivo, no qual foram discutidas as questões do SUS,
propostas que, com certeza, chegarão a todos nós. Vai
ser necessário defender muitos avanços e que, além
dos avanços, nós possamos ter a Emenda nº 29 regulamentada. Foi aprovada nesta Casa por unanimidade,
destinando mais recursos para a saúde, e o Governo,
até agora, insiste em não regulamentá-la.
Não é possível! Saúde é prioridade, saúde é vida.
E nós precisamos ter esses recursos para salvar pessoas que, muitas vezes, estão morrendo porque não existe uma maternidade bem estruturada, porque não se
detectou um problema durante toda uma gravidez.
Nesse mês, Senador Garibaldi, o senhor sabe
que os jornais do Rio Grande do Norte estamparam
mulheres morrendo de parto, por hemorragia, por
questões que poderiam ter sido evitadas, em Natal e
no interior. Eu sei de dois casos comprovados, os nomes das pessoas e locais onde isso aconteceu. Isso
é algo inadmissível!
Por falta de quê? Precisa se estruturar mais a saúde? Precisa. Precisa ter mais equipamentos? Precisa.
Precisa pagar melhor os médicos? Precisa. Precisa que
o SUS tenha revistas as suas tabelas? Precisa. Tudo
isso precisa, mas tudo isso depende não somente de
gestão, porque existem locais com uma boa gestão.
Precisa-se de recursos!
É inadmissível que, ainda hoje... Se nós compararmos com a época em que não existia ainda o Sistema Único de Saúde, eram atendidos pelo Governo
Federal apenas aqueles que tinham o antigo Inamps,
os trabalhadores que tinham carteira assinada; os outros eram os indigentes. Se nós ﬁzermos o acompanhamento dos recursos que eram gastos naquela época,
há 25 anos, com saúde, e o que é gasto hoje, fazendo a devida adequação aos valores, sabem quanto o
Governo hoje deveria gastar? Exatamente o dobro do
que está no Orçamento para a saúde.
Há números daquele período. Veja que, em vez
disso, em vez de crescer o investimento em saúde...
É preciso ter esta ideia: saúde é investimento; não é
despesa, é investimento. Cada vez que você investe
em saúde, você está evitando outras despesas maiores que teria a Nação. Quanto mais você previne, mais
você consegue ter resultados maravilhosos. Está aí
comprovado como as doenças diminuem quando se
tem vacina. Então, é algo inadmissível.
Pois eles estiveram reunidos e, no Dia do Trabalho,
teve uma festa com apresentação da Orquestra Sanfônica do Rio Grande do Norte, algo que todo o Brasil
deveria conhecer. Lindos, maravilhosos, os sanfoneiros
tocaram Bolero de Ravel, músicas internacionais. Fi-
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zeram toda uma viagem pela música, chegando – claro – aos nossos ritmos, às músicas de Luiz Gonzaga.
Enﬁm, algo maravilhoso. A tudo isso nós assistimos
nesse encontro.
Desculpem-me a falta de modéstia, mas ﬁquei
muito feliz de, ao lado do Senador Garibaldi e do Senador José Agripino – fui inclusive incumbida por eles
de ser a oradora nessa solenidade –, termos sido homenageados, recebendo do sindicato, do CRM e da
Associação Médica do Rio Grande do Norte uma placa
pelo nosso trabalho e pela nossa disposição de luta
em defesa da saúde.
Eu quero aqui, somente para ﬁnalizar, reaﬁrmar
que essa disposição é permanente. Nada é mais importante que do que a vida. Nada é mais importante
do que os governos terem políticas públicas que realmente atendam àqueles 60% que não têm condições
de ter um plano de saúde, porque 40% já têm condições de ter um plano de saúde, e 60% da população
brasileira precisam de um Sistema Único de Saúde
que realmente funcione e que realmente dê esperança ao povo brasileiro de que nós estamos fazendo a
coisa certa.
Srªs e Srs. Senadores, gostaria, nesse relato dos
eventos de que participei no Dia do Trabalhador, de deixar aqui essa nossa homenagem aos trabalhadores, de
luta, de defesa, de reconhecimento. E nada melhor do
que reconhecer, trabalhar e lutar pelos nossos trabalhadores e pelas suas famílias do que defender o direito
que é sagrado, que é constitucional, à saúde.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Rosalba Ciarlini, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
Durante o discurso da Sra. Rosalba Ciarlini, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra.
Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senadora Rosalba.
Com a palavra o Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jornal O
Estado de S.Paulo publica no dia de hoje um editorial
sob o título: “A generosidade do Senado”.
E, a princípio, Senador Mão Santa, quem lê o
editorial ou quem lê só o título, principalmente quem
lê só o título, pensa: aí vêm mais críticas ao Senado.
Não é que elas tenham deixado de ser feitas, mas
vale a pena ler alguma coisa deste editorial, porque
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ele tem o seu lado positivo. É o chamado “o outro lado
da moeda”. Senão vejamos. Diz o jornal:
“No Dia Nacional do Trabalhador Doméstico, comemorado na terça-feira, quando
o Senado sediou o lançamento da campanha
Cinco Milhões de Domésticos Legais em 2010,
a Comissão de Assuntos Econômicos da Casa
aprovou, em decisão terminativa – se não houver recurso ao Plenário, o texto seguirá para
a Câmara dos Deputados –, o último dos seis
projetos de lei que beneﬁciam essa categoria
de trabalhadores e trabalhadoras.
Algumas propostas aprovadas asseguram
mais direitos aos domésticos, mas o objetivo
central desse conjunto de projetos é estimular
a formalização desses trabalhadores.
Estima-se que haja no Brasil 6,6 milhões
de domésticos e domésticas, dos quais apenas 1,8 milhão têm carteira assinada, ou seja,
quase três quartos da categoria trabalham na
informalidade.
Se o resultado for o esperado pelos Senadores que propuseram e aprovaram essas
emendas, haverá ganhos para os domésticos e
domésticas que terão alguns direitos que hoje
são concedidos aos demais trabalhadores,
inclusive com a possibilidade de proteção por
planos de saúde privados a custo subsidiado
para os empregadores, que não mais estarão
sujeitos ao risco de enfrentar longas demandas
na Justiça e poderão estabelecer um ambiente
de trabalho mais amigável.
O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Senador
Garibaldi.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Pois não, Presidente José Sarney, é com a maior
satisfação que ouço V. Exª.
O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Vou pedir
desculpas para interromper V. Exª num assunto que
merece o nosso apoio, que V. Exª trata da tribuna sempre com aquela sabedoria e com aquela profundidade
com que V. Exª se dedica aos assuntos que exerce
nesta Casa.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Obrigado.
O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Mas eu queria, cumprindo o Regimento de que os nossos apartes devem ser de dois minutos, que V. Exª me desse
licença para que, dentro do seu discurso, eu tivesse a
oportunidade que não tive, porque só agora cheguei
ao plenário desta Casa, para registrar que hoje é o
Dia das Taquígrafas e dos Taquígrafos e eu queria ho-
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menageá-los, eles que participam e nos ajudam aqui
nesse trabalho. E também uma data importante, que
não é de hoje, é de todo dia, que é a da liberdade de
imprensa, para nós um dogma. Dogma esse que eu não
só por palavras, mas por ação também, durante toda a
minha vida, tenho preservado, quer nesta tribuna, nos
50 anos que aqui passei, defendendo todas as vezes a
liberdade de imprensa, como também na Presidência
da República, onde, no meu discurso de despedida,
eu dizia que até os excessos que a imprensa comete
o tempo se encarrega de corrigir. Muito obrigado a V.
Exª e minha congratulação a todos que fazem imprensa
falada e escrita, a mídia de uma maneira geral, porque
hoje o conceito de imprensa é muito mais abrangente.
Muito obrigado a V. Exª uma vez mais. Peço desculpas
pela interrupção que faço em seu discurso.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Eu é que agradeço a V. Exª, inclusive pela oportunidade que me dá de, seguindo o que V. Exª acaba de
dizer, corroborando as palavras de V. Exª – V. Exª vai
me permitir –, posso homenagear os taquígrafos, que
são grandes colaboradores dos trabalhos desta Casa.
São infatigáveis, permanecem aqui até as mais altas
horas da noite – e não são poucas as ocasiões –, registrando os nossos trabalhos com a absoluta ﬁdelidade
característica da função de taquígrafos.
Então, quero também agradecer a V. Exª a oportunidade que me dá para homenagear a mídia, como
V. Exª disse, a imprensa escrita, falada, televisada.
Enﬁm, toda a imprensa pela passagem do seu dia e,
igualmente, a passagem do Dia dos Taquígrafos.
Quero dizer que esta Casa respeita e admira o
trabalho da imprensa. Às vezes, é claro, há excessos.
Mas, na maioria das vezes, nós temos que reconhecer que a imprensa presta um trabalho inestimável a
esta Parlamento.
Não foram poucas as vezes, e eu dou o meu
testemunho, que me senti convocado, mobilizado pela
imprensa.
E V. Exª dá o testemunho de um homem público que vem militando na história política do Brasil há
muitos anos, tendo chegado ao cargo mais honroso
e podendo dizer que realmente, nesse cargo, sempre
respeitou a liberdade de imprensa.
O Sr. José Sarney (PMDB – AP. Fora do Microfone) – E nunca processei um jornalista.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– E nunca processou um jornalista, como diz V. Exª.
Por outro lado, volto ao meu pronunciamento e
ao editorial do jornal O Estado de S.Paulo:
O projeto aprovado na terça-feira, do
Senador César Borges,[na Comissão de Assuntos Econômicos], permite a dedução do
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Imposto de Renda dos gastos do empregador com planos de saúde para o empregado
doméstico. Isso deve estimular o empregador
do doméstico a pagar-lhe, ainda que parcialmente, um plano de saúde.
Por uma feliz coincidência, está na presidência
da Mesa a Senadora Serys, e só S. Exª, a Senadora
Serys – segundo o jornal, não sou eu que estou elogiando a Senadora, estou fazendo um registro literal,
até agora, de acordo com que o jornal disse:
A Senadora Serys é autora de três dos
outros cinco projetos: um cria multa a favor do
empregado doméstico no caso de o empregador se recusar a registrá-lo, outro regulamenta
o trabalho do diarista e o terceiro cria uma alíquota reduzida da contribuição para o INSS de
6% para o empregado e para o empregador. O
projeto de autoria do Senador Garibaldi Alves
Filho, PMDB do Rio Grande do Norte, concede
anistia de contribuições previdenciárias antigas
ao patrão que se dispuser a assinar a carteira
da empregada ou do empregado informal. O
último projeto, de autoria do Senador Rodolpho
Tourinho, facilita a contratação de trabalhadores domésticos, por cancelar a multa de 40%
sobre o saldo do FGTS devido ao empregado
doméstico demitido sem justa causa.
São, de fato, medidas que favorecem o
registro formal dos empregados domésticos.
Por essa razão, não é o conteúdo das propostas que causa certa estranheza nem o súbito interesse dos Senadores na defesa dessa
categoria de trabalhadores e trabalhadoras. É
a inédita velocidade com que eles aprovaram
os projetos – mesmo evitando fundi-los num
só texto, o que poderia apressar ainda mais
a tramitação – e, sobretudo, a época em que
tomaram a decisão que provocam dúvidas
sobre as suas reais intenções.
Eu vou terminar de fazer a leitura do editorial, e
depois farei os meus comentários.
Desses projetos, o mais antigo tramitava
desde maio de 2005; os demais foram propostos no ano passado. Todos começaram a ser
votados rapidamente a partir de outubro. O
do ex-Senador Tourinho foi aprovado naquele
mês. A proposta do Senador Garibaldi Alves
foi apresentada em 1º de outubro e aprovada
em 18 de novembro. Os demais textos foram
aprovados entre os dias 10 de março e 27 de
abril. Deve ter sido com grande satisfação que,
na comemoração do Dia Nacional do Trabalha-
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dor Doméstico, os Senadores que votaram a
favor dessas propostas ouviram o presidente do
Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, que
lidera a campanha pela formalização dessas
trabalhadoras, dizer: “O Senado já cumpriu
seu papel”. É uma categoria numerosa que
reconhece publicamente o trabalho dos Senadores. Em um ano em que haverá eleição
para a renovação de dois terços do Senado,
é apoio de peso.
Agora, a pressão será sobre os Deputados. “Temos a eleição a nosso favor”, diz Avelino com toda a razão. Ele sabe que foi a eleição
que apressou a votação no Senado.
Ora, Srª Presidente, o que é certo é que uma
categoria que era altamente discriminada está sendo
reconhecida. O fato de o jornal dizer que os projetos
podem ter sido eleitoreiros, eu pergunto, com toda a
sinceridade, Senador Mão Santa: qual é o projeto que
vem a ser apresentado aqui que não busca um resultado político-eleitoral? Essa que é a verdade.
Nós estamos aqui, para, é claro, apresentar projetos em favor do bem público, em favor do bem-estar
da nossa população, mas isso não exclui, na verdade,
o desejo que nós temos de termos isso reconhecido,
seja em que época for. Isso para não dizermos aqui
que a diﬁculdade de um Senador aprovar um projeto
no Senado ou um Deputado aprovar um projeto na Câmara é muito grande. Quem pensar que, num abrir de
olhos, vai aprovar um projeto na Câmara ou no Senado
está redondamente enganado, totalmente enganado!
Aqui, nós temos de superar toda uma conjunção de
esforços, de fatos que conspiram contra nós mesmos,
a partir da interferência do Poder Executivo. Foi por isso
que eu me rebelei aqui, quando era Presidente, contra
as medidas provisórias, porque elas atropelavam, fora
os problemas internos que temos de reconhecer: nem
sempre os nossos projetos são vistos de uma mesma
maneira diante do problema partidário.
E eu digo mais! Eu digo mais! Se não fosse o
desejo de proteger, no bom sentido, essa categoria,
na verdade o período talvez mais difícil de se aprovar
um projeto seja este período agora, aqui. Essa é que é
a verdade. Eu não estou querendo pousar de homem
muito puro, muito honesto ao lado desses meus Colegas que apresentaram os projetos.
A Senadora Rosalba, inclusive, apesar de não
ter sido autora, concorreu muito para a aprovação dos
projetos na Comissão de Assuntos Sociais.
O que é certo, meus senhores, é que vão os
anéis e ﬁcam os dedos – já dizia um ditado popular.
Se não fomos compreendidos por conta do período
em que apresentamos esses projetos, que sejamos
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compreendidos pela razão maior, que é a de apoiar,
salvaguardar e proteger uma categoria esquecida e
abandonada ao longo dos anos.
Agradeço a nossa Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Garibaldi.
Passo a Presidência ao Senador Mão Santa para
que faça uso da palavra neste momento.
A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ocupa a tribuna a Senadora Serys Slhessarenko, que
representa o Partido dos Trabalhadores no Mato Grosso
e tem sido, ao longo do seu mandato, também defensora
da maior participação da mulher brasileira na política
em todas as atividades brasileiras. Ela também tem
sido uma defensora – representando com grandeza e
beleza – das professoras do nosso Brasil.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Senador Mão Santa.
Quero aqui começar saudando todos e todas do
nosso serviço de Taquigraﬁa pelos seu dia e dizer que
são trabalhadoras e trabalhadores que estão aqui no
Senado conosco permanentemente. E, fora daqui, em
muitas instituições, em muitos órgãos, estão sempre trabalhando em uma função da maior responsabilidade.
Quero também saudar, como disse o Presidente Sarney, o Dia da Liberdade de Imprensa, em nome
dos jornalistas e das jornalistas e em nome da nossa
querida e competente Tereza Cruvinel.
Senador Garibaldi, ainda não li – até porque cheguei há pouco – o editorial do Estado de S.Paulo de
hoje, mas é importante ver em editorial de um jornal
da envergadura do Estadão, um grande jornal, ser tratado um problema de que o Senado da República vem
cuidando e que é da maior relevância.
Como o senhor disse muito bem, não importa se
é eleitoreiro ou se não é eleitoreiro. Realmente, não
importa, até porque a gente fez com o maior carinho
esses projetos de lei, tanto eu quanto o senhor, Senador Garibaldi, o Senador César Borges, a Senadora
Ciarlini, que deu parecer em alguns, e Senadores vários que estiveram envolvidos como autores ou como
relatores.
O editorial diz que sou autora de três dos cinco.
Exatamente! É isso mesmo: sou autora de três dos cinco
que já estão na Câmara, mas eu tenho outros projetos
mais com relação à doméstica e ao doméstico.
Eu digo “doméstica” sempre, Senador Mão Santa
e Senador Garibaldi, porque mais de 95% são mulheres
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que trabalham no serviço doméstico e que precisam
ter a sua situação regularizada.
Muitos dizem: “É um projeto atrás do outro, é um
remendinho aqui, um remendinho ali. Este ajuda mais
aqui, aquele ajuda mais um pouco lá. Um reduz um
pouco a alíquota da previdência para que mais e mais
gente, mais e mais patrões e patroas regularizem a
vida de suas trabalhadoras e de seus trabalhadores
na área doméstica. Ah, mas isso vai prejudicar a previdência”. Não vai, não! Ao contrário, vai favorecer e
muito a previdência. Tenho até as contas – eu não estou
com os dados aqui agora – de que vai a um bilhão e
tanto de reais se houver a regularização. E quem não
vai regularizar a sua doméstica, tendo de pagar 6%
só de alíquota à previdência?
O Senador Rodolpho Tourinho não está aqui conosco, mas sempre foi uma pessoa também extremamente dedicada a essa causa e deixou seu projeto de
lei, também muito importante, nesta Casa.
Então, eu diria que é um momento importantíssimo para essa categoria.
Alguns dizem: “Ah, mas ﬁcam pedaços. Cada
projeto de lei é um pedaço que favorece um pouco
mais”. Não importa, porque a nossa Constituição, ao
ser aprovada, tirou o trabalhador e a trabalhadora doméstica do art. 7º, por meio do seu parágrafo único.
Quer dizer, antes era assim: “todos os trabalhadores
e trabalhadoras do nosso País têm direitos às leis trabalhistas, assim, assim, assim. Parágrafo único: à exceção das domésticas, dos trabalhadores dessa área,
incluindo os domésticos, é claro”.
Então, enquanto a gente não conseguir derrubar
esse parágrafo único, eu vou, sim, empenhar-me ao
máximo para que os nossos projetos de lei que melhoram a qualidade de vida dessa categoria de domésticas
e domésticos sejam aperfeiçoados. Não adianta ﬁcar
dizendo: “Ah, mas tem de derrubar.” Vamos derrubar,
mas não sei quando conseguiremos fazê-lo. Enquanto não o derrubarmos, vamos avançando com esses
projetos que estão aí, sim, porque eles favorecem as
domésticas e os domésticos de nosso País.
Quero, ainda, falar rapidamente, até porque o
nosso tempo já está pouco, para saudar os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso Brasil, especialmente
do meu Mato Grosso, de todos os Municípios do meu
Mato Grosso, homens e mulheres, trabalhadores e
trabalhadoras da área urbana, das cidades e da área
rural. Há mulheres que, lá na área rural, muitas vezes,
trabalham de sol a sol, ajudando a sua família, os seus
companheiros, num trabalho árduo, realmente, muitas
vezes, na roça. Muitos dizem: “Mas está tudo com maquinário, etc.” Está tudo com maquinário na empresa
grande, na empresa média, mas, na agricultura familiar,
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ainda há muito cabo de enxada, sim, e a gente tem de
valorizar muito esses trabalhadores.
Todos os trabalhadores do serviço público federal, do serviço público estadual, do meu Estado de
Mato Grosso, de cada Município do meu Estado de
Mato Grosso, homens e mulheres, sintam-se saudados por nós.
Alguns vão dizer ou estão dizendo: “Ah, mas a
gente tem de melhorar as condições desses trabalhadores e dessas trabalhadoras.” Mas é isso que a
gente vem fazendo. A cada dia que passa, a gente
vem lutando por isso. Quando eu digo a gente, somos
nós, Parlamentares, sejam Deputados, Vereadores,
Deputados Estaduais, Federais, Senadores. É uma
conquista aqui e uma conquista ali. É claro que todas
as conquistas existentes são fruto, produto de muita
organização e de muita luta dos trabalhadores e das
trabalhadoras.
O salário mínimo não está como está por acaso.
É muita luta dos trabalhadores. Melhoria salarial, de um
modo geral, é muita luta dos trabalhadores. Avançamos
muito no nosso Governo, no Governo do Presidente
Lula? Avançamos, com certeza, mas temos muito mais
a avançar, também, com muita certeza.
Nossos trabalhadores e nossas trabalhadoras
precisam, cada vez mais, de políticas públicas, principalmente aqueles que têm um ganho de salário mínimo ou de pouco mais do que isso. Precisam de políticas públicas. Há pouco, falava a Senadora Rosalba
de plano de saúde, de quem tem plano de saúde, de
quem não tem plano de saúde. Quem não tem plano
de saúde – aliás, quem tem também – merece e precisa de políticas públicas, na área da saúde, da melhor
qualidade. Mas vamos, por enquanto, trabalhar mais
para aqueles que têm um poder aquisitivo menor e que
precisam, sim, da saúde pública com qualidade. Precisam, porque não têm condições de fazer um plano de
saúde. Mesmo os que têm condições, hoje, têm, em
muitos momentos, muitas diﬁculdades.
Educação pública, cada vez de melhor qualidade.
Está aí o ProUni, por exemplo, para os ﬁlhos de trabalhadores e trabalhadoras que jamais conseguiriam
chegar a um ensino superior, porque as nossas escolas
públicas de ensino superior ainda são poucas no Brasil.
Mas, hoje, já há em torno de 500 mil estudantes que
não teriam nenhuma condição de chegar a uma escola
pública de nível superior, mas, por conta do ProUni, lá
estão fazendo seus cursos na escola particular.
Então, eu dizia: são políticas públicas essenciais
para a melhoria da qualidade de vida da população.
A escola básica do nosso País precisa, cada vez
mais... O piso salarial dos nossos proﬁssionais da educação – eu sou professora – está melhorando. A gente
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conseguiu deﬁnir, no Congresso Nacional, Senador
Garibaldi e Senador Mão Santa, um piso salarial para
os nossos proﬁssionais da educação. Fomos nós, há
dois anos – eu não me recordo mais –, que conseguimos aprovar, depois de quase 20 anos, um piso salarial
para a categoria dos professores.
É aquilo que eu digo sempre: se nós formarmos
um ﬁlho em Direito, Senador Mão Santa, e, aos 20, 21
anos, ele vier a prestar um concurso público para a
área do Judiciário, por exemplo, aquele rapaz, aquela
moça, aos 22, 23, 25 anos de idade, poderá ganhar
um salário em torno de R$20 mil.
Agora, aquela professora, aquele professor que
ensinou o abc, vamos dizer assim, as primeiras letras,
os primeiros números, as primeiras contas para as
nossas crianças – digo as nossas de modo geral, são
do povo brasileiro – conseguirem chegar a fazer um
curso superior, a prestar um concurso, se sair bem e
ter um ótimo salário, esses parece que não poderiam
ter um salário em torno de R$1 mil. Isso é uma injustiça sem tamanho. Esse piso precisa ir se ampliando.
Ele precisa seguir os reajustes normais, senão, daqui
a pouco, ele ﬁcará um piso abaixo daquilo que estava
previsto na lei inicial. Nossos proﬁssionais da educação precisam de condições de trabalho e preparo permanente para que a educação brasileira, realmente,
tenha mais e mais qualidade.
O Governo do Presidente Lula vem avançando.
Vem sim, mas precisa, com certeza, avançar, avançar
e avançar cada vez mais.
Na moradia, temos o PSH, temos o Tô Feliz, temos
o Minha Casa, Minha vida, e tantos outros programas.
Os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso País
precisam ter moradia, sim, habitação popular. Estáse fazendo muito!
Eu sei, Presidente Lula, que não é possível. O
senhor pegou este País com sete milhões, se não estou enganada, de pessoas que precisavam de uma
habitação popular. Por mais que o senhor esteja estimulando, incentivando e fazendo propostas, toda
sorte de programa de habitação popular – só o Minha
Casa, Minha Vida foi um milhão e, agora, mais outro
tanto –, ainda é preciso muito mais para que os nossos
trabalhadores e as nossas trabalhadoras, tendo emprego, tendo moradia, tendo educação, tendo saúde,
tenham, sim, uma vida de qualidade para si e para os
seus familiares.
Quase encerrando, Senador Mão Santa, eu diria aos trabalhadores e às trabalhadoras do meu País
que, lá em Mato Grosso, eu estive, no sábado, numa
grande mobilização lá no Univag, de trabalhadores e
trabalhadoras. Havia lá 60, 70 mil pessoas, um grande movimento.
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Trabalhadoras e trabalhadores do meu Mato
Grosso, sonhar é preciso. Sonhem sim, porque quem
sonha é livre de espírito. Mas lutar se faz necessário.
Lute, porque quem luta é livre na vida. Quem sonha
tem o espírito livre. Quem luta tem a vida livre, é livre
na vida.
E, especialmente, um recado, para ﬁnalizar, às
mulheres brasileiras, às mulheres de meu Mato Grosso, trabalhadoras de cada Município do meu Estado de
Mato Grosso e do meu País. Eu já disse aqui algumas
vezes, mas vou repetir hoje. Senador Garibaldi, Senador Mão Santa, quando o Presidente Obama ganhou a
Presidência dos Estados Unidos, ele disse – se não me
engano, foi no dia do discurso de posse da Presidência
da República – que nos Estados Unidos nenhuma mulher ganharia um salário menor que um homem pelo
mesmo trabalho executado. Nenhuma mulher!
Isso causou manchetes no mundo inteiro. Nos
maiores jornais do mundo apareceram manchetes
como sendo um feito fantástico o Presidente Obama
mandar um projeto de lei ao Congresso Nacional dos
Estados Unidos dizendo que nenhuma mulher trabalhadora ganharia um salário menor que um homem
trabalhador pelo mesmo serviço executado. Achei fantástico o que o Presidente Obama se comprometeu a
mandar para o Congresso Nacional. Mas, quando vi as
manchetes, Senador Garibaldi, no outro dia, falei: Mas
como? Eu tenho um projeto de minha autoria aqui, no
Senado da República do meu País, há dois anos tramitando, e diz exatamente isso. Quando Obama fez a
fala dele, eu falei: Espera aí, há um projeto no Senado da República do Brasil, de minha autoria, que diz
exatamente isso.
Então, vamos aprovar esse projeto. Sei que ele
está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; ele sofreu já uma série de reformulações, já foi trabalhado junto à nossa Ministra das Políticas Públicas
para Mulheres, com todas as entidades organizadas
da área, das organizações de mulheres, organizações
de trabalho; ele foi aperfeiçoado; ele está um projeto
de boa qualidade. Mas o Senador Demóstenes Torres,
nosso Presidente da CCJ, nomeou relator o Senador
Wellington Salgado, de Minas Gerais, que se afastou
agora, e o nosso projeto – digo nosso porque é das
mulheres brasileiras – ainda não teve o parecer. Pelo
menos eu não sei, talvez já tenha sido dado esse parecer.
Nós precisamos fazer avançar. São muitas as
políticas públicas de interesse especíﬁco das mulheres brasileiras e das mulheres mato-grossenses. Mas
esse é um projeto da maior relevância.
Muito obrigada, Senador Mão Santa.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após brilhante pronunciamento da Senadora Serys
Slhessarenko, queremos reviver um encontro que tivemos na cidade de Beneditinos, comemorando o Dia do
Trabalho. Foi justamente na Associação do Trabalhador
Rural, cujo Presidente é o Sr. Manoel Corina.
Foi uma festa que nos emocionou, porque assisti
a um Sindicato do Trabalhador Rural, através do seu
presidente, mostrar muito civismo ao comemorar o Dia
do Trabalhador, e com poucos recursos – ele prestava contas das suas realizações –, mobilizando todos
os trabalhadores rurais da região, da sua cidade de
Beneditinos, inaugurando um auditório, a sala da diretoria, sanitários, enﬁm, uma noite muito importante,
em que estava presente um grande líder do Piauí, o
Deputado Antônio Félix.
A eles os nossos parabéns por essa liderança
ímpar, da qual o Piauí se orgulha, o Sr. Manoel Corina.
E também, em Campo Maior, que é cidade da maior
importância na história do Piauí. Lá que se travou a
Batalha do Jenipapo, que garantiu a unidade deste
País, com a expulsão dos portugueses, que queriam
ﬁcar com o norte do Brasil.
Então, o Prefeito João Félix, neste ﬁm de semana,
sexta-feira, sábado e domingo, apresentou um festival
culinário e musical que atraiu, vamos dizer, milhares
e milhares de piauienses, cearenses e maranhenses,
prestigiando aquela administração do Dr. João Félix.
O dia 2 de maio, ontem, foi um dia muito signiﬁcativo na política do Brasil. O Partido Social Cristão, ao
qual hoje pertenço, completou seus 25 anos.
Esse Partido nasceu no início do pluripartidarismo. O seu líder, um dos maiores homens da política
mineira e brasileira, Pedro Aleixo, Vice-Presidente do
General Costa e Silva, negou-se, pela sua coragem e
altivez e pela grandeza de Minas Gerais, a assinar o
Ato Institucional. Por isso, os militares, que possuíam
três Ministérios, o Ministério da Guerra, o Ministério do
Exército e o da Aeronáutica, se opuseram.
O seu Presidente Costa e Silva foi acometido de
um acidente vascular cerebral; ele tinha conﬁança em
seu vice-Presidente, o heróico, culto e probo mineiro
Pedro Aleixo. Ele fundou esse Partido, que hoje tem 25
anos de serviço exemplar à nossa democracia.
O Presidente do Partido Social Cristão, que completou seus 25 anos ontem, dia 2 de maio, é o Dr.
Vitor Jorge Abdala Nósseis, de Minas Gerais; o 1º
Vice-Presidente é Everaldo Dias Pereira, pastor; o 2º
vice-Presidente é Sergio Bueno; o 3º vice-Presidente
é Ronald Abrahão Azaro; o Secretário-Geral é Antonio
Oliboni; o 1º Secretário é Gilberto Nascimento Silva, de
São Paulo; o 2º Secretário é Filipe de Almeida Pereira;
o Tesoureiro-Geral é Luiz Rogério Ognibeni Vargas; a
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1ª Tesoureira é Elsa Elisabeth Schleich. O Vogal (Líder
na Câmara dos Deputados) é Hugo Leal; o Vogal (no
Senado) é Eliel Lima Santana; o 1º Vogal é Mário de
Oliveira; o 2º Vogal é Antonio Nogueira dos Santos; o
3º Vogal é Wanderley Alves de Oliveira; o 4º Vogal é
Maurício Brandi Aleixo.
Esse partido tem como símbolo um peixe, que
nos faz lembrar Cristo alimentando os seus companheiros diante da fome. E o peixe também nos lembra
o mais valoroso político da história democrática do
Brasil, Juscelino Kubitschek, mineiro também, amigo
pessoal de Pedro Aleixo. Um dos discursos mais belos é o de Juscelino Kubitschek no sepultamento de
Pedro Aleixo.
Pedro Aleixo tinha sido convidado por Juscelino
para que ﬁzesse a sua saudação pela sua entrada na
Academia de Letras.
Mas o destino inverteu o fato. Foi Juscelino que
apresentou as despedidas de Pedro Aleixo no seu
sepultamento. É um dos mais belos pronunciamentos
de Juscelino Kubitschek, enaltecendo as virtudes do
nosso fundador, Pedro Aleixo.
E Juscelino também liga-se ao Partido porque o
nosso símbolo é o peixe e a música que lembra sua
trajetória política é Peixe Vivo.
O Partido tem um slogan. O slogan é “ética na
democracia”. Há vários compêndios sobre ética. Max
Weber, escritor alemão, tem um livro sobre ética, mas
eu preferiria simpliﬁcar a deﬁnição disso como dizia
Heloísa Helena: “Ética é vergonha na cara e bondade
no coração”.
O Partido tem um programa. O programa traduz
o sentimento da defesa do meio ambiente preconizada
por Sófocles, o primeiro ambientalista que, na Grécia,
disse que muitas são as maravilhas da natureza, mas
a mais maravilhosa é o ser humano. Então, o nosso
Partido, em obediência e respeito à natureza, tem como
programa o homem em primeiro lugar, a promoção do
ser humano.
E a doutrina, sem dúvida nenhuma, é aceita no
nosso Brasil como a melhor doutrina. É a doutrina cristã. Essa doutrina, sem dúvida nenhuma, através da
ação desse Partido, vai trazer os princípios cristãos,
aquilo que Cristo viveu, que foi alimentar os famintos,
dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, assistir
aos doentes e ser solidários com os infelizes. E não
apenas com palavras, com discursos, mas com obras
traduzidas pelos milagres que Cristo fez.
Então, esta é a nossa homenagem, nós que somos Presidente do Partido Social Cristão do Piauí, que
teve a sua fase heróica com Presidentes anteriores a
mim. E nós agora estamos em uma fase de ampliação:
de 50 diretórios, passou a ter sua presença em 170 ci-

52

18004 Terça-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dades piauienses. E fazemos esta nossa homenagem
a todos e, sem dúvida nenhuma, à grande contribuição
que o Partido Social Democrático está dando à democracia brasileira.
Recebi, também, do meu assessor, Itamar, que
o diretório do Piauí tem: como Presidente de Honra, o
Pastor Nestor Mesquita; o Presidente sou eu, Senador
Mão Santa (Francisco de Assis de Moraes Souza); 1º
vice-Presidente, José Leandro Filho, ex-Prefeito; 2º vice-Presidente, Itamar Franco Feitosa; Secretário-Geral,
Alcindo Queiroz; 1º Secretário, Jonas Vieira da Silva;
Tesoureira-Geral, Maria das Graças Moraes Souza
Nunes; 1º Tesoureiro, Francisco José Martins Juriti; 1º
Vogal, João Falcão Neto; 2ª Vogal, Eretuse Marques
Santos; 3º Vogal, Francisco Rodrigues Soares; e 4º
Vogal, Sérgio Luis Rêgo Damasceno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 473, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 473, de 2009, que abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Saúde, dos Transportes e da Integração Nacional, no valor global de setecentos e
quarenta e dois milhões de reais, para os ﬁns
que especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia 05–04–
2010)
Relator revisor: Senador Papaléo Paes
(Sobrestando a pauta a partir de: 12–
03–2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 25–05–2010
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 472 de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 1, de 2010, que institui o Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e
Centro–Oeste – Repenec; cria o Programa Um
Computador por Aluno – Prouca e institui o Regime Especial de Aquisição de Computadores
para uso Educacional – Recompe; prorroga
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benefícios ﬁscais, constitui fonte de recursos
adicional aos agentes ﬁnanceiros do Fundo da
Marinha Mercante –FMM para ﬁnanciamentos
de projetos aprovados pelo Conselho Diretor
do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM;
institui o Regime Especial para a Indústria
Aeronáutica Brasileira – Retareo; dispõe sobre
a Letra Financeira e o Certiﬁcado de Operações Estruturadas; ajusta o Programa Minha
Casa Minha Vida – PMCMV; altera as Leis nºs
11.948, de 16 de junho de 2009; 8.248, de 23
de outubro de 1991; 8.387, de 30 de dezembro de 1991; 11.196, de 21 de novembro de
2005; 10.865, de 30 de abril de 2004; 11.484,
de 31 de maio de 2007; 11.488, de 15 de junho
de 2007; 9.718, de 27 de novembro de 1998;
9.430, de 27 de dezembro de 1996; 10.833,
de 29 de dezembro de 2003; e 11.977, de 7
de junho de 2009; revoga dispositivos das Leis
nºs 7.944, de 20 de dezembro de 1989; 8.003,
de 14 de março de 1990; 8.981, de 20 de janeiro de 1995; 10.829, de 23 de dezembro de
2003; 5.025, de 10 de junho de 1966; e 6.704,
de 26 de outubro de 1979; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
472, de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia 07–04–
2010) Relator revisor: Senador Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 12–
03–2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 25–05–2010
3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 477, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 477, de 2009, que abre crédito
extraordinário, em favor de diversos órgãos e
entidades do Poder Executivo, no valor global
de dezoito bilhões, cento e noventa e um milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos
e setenta e três reais, e reduz o Orçamento
de Investimento de diversas empresas no valor global de cinco bilhões, setecentos e trinta
e seis milhões, setecentos e quarenta e três
mil, duzentos e oitenta reais, para os ﬁns que
especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia 28–04–
2010)
(Sobrestando a pauta a partir de: 19–
03–2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º–06–2010
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4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 480, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 480, de 2010, que abre crédito
extraordinário, em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das Relações Exteriores,
da Saúde, da Defesa, da Integração Nacional
e das Cidades e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, no valor global
de um bilhão, trezentos e setenta e quatro
milhões e cinqüenta e sete mil reais, para os
ﬁns que especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia 28–04–
–2010)
(Sobrestando a pauta a partir de: 19–
03–2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º–06–2010
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 309, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts.
353, parágrafo único, e 375 do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 309, de
2009 (nº 5.939/2009, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que
autoriza o Poder Executivo a criar a empresa
pública denominada Empresa Brasileira de
Administração de Petróleo e Gás Natural S.A.
–Petro–Sal e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
(Sobrestando a pauta a partir de 19–
04–2010)
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que
cria o Fundo Social – FS; dispõe sobre sua
estrutura e fontes de recursos; altera a Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras
providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Sociais;
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– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Serviços de Infraestrutura; e
– de Assuntos Econômicos.
(Sobrestando a pauta a partir de 07–
05–2010)
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que
autoriza a União a ceder onerosamente à
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS o
exercício das atividades de pesquisa e lavra
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos de que trata o inciso I do
art. 177 da Constituição Federal, e dá outras
providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
(Sobrestando a pauta a partir de 07–
05–2010)
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
ﬂuidos sob o regime de partilha de produção, em
áreas do pré–sal e em áreas estratégicas, altera
dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, e dá outras providências. (Exploração e
produção de petróleo; competências do CNPE,
da ANP e do Ministério de Minas e Energia;
casos de contratação direta e de licitação para
exploração de petróleo; contratos de partilha de
produção; rateio das rendas governamentais no
regime de partilha de produção (royalties); comercialização do petróleo.)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
(Sobrestando a pauta a partir de 07–
05–2010)
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9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2010
(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 27, de 2010 (apresentado como conclusão do Parecer nº 103,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello),
que aprova a Programação Monetária para o
quarto trimestre de 2009.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 278, DE 2010
(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 278, de 2010, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2010.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 2010
(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 279, de 2010, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2010.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao
§ 6º do art. 226 da Constituição Federal, que
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de
prévia separação judicial por mais de um ano
ou de comprovada separação de fato por mais
de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: senador Demóstenes Torres.
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13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1–CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
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tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3–CCJ, de redação,
que apresenta.
18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2003, tendo como primeira
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá
nova redação aos arts. 93 e 95 da Constituição
Federal, para impedir a utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, nos casos
que estabelece.
Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda nº 1–CCJ (Substitutivo), que oferece.
19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
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§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
20
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências”, para determinar que
o atendimentode urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponibilidades do Sistema forem insuﬁcientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
21
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
22
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
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Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
23
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem,
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe
sobre a prestação de serviços de psicologia e
de serviço social nas redes públicas de educação básica.
Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1–CE (Substitutivo), que oferece.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005;
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1–CCJ, de redação, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2–Plen),
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda nº 2–Plen, nos termos de
Subemenda; e
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº
1–CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda
nº 2–Plen): favorável à Emenda nº 2–Plen, na
forma de Subemenda.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97,
na Casa de origem, do Deputado Inácio Arruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização do exame denominado Emissões
Evocadas Otoacústicas.
Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1
e 2–CAS, de redação, que apresenta.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo),
que deﬁne prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972,
de 25 de maio de 2000.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Marcelo Crivella;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003,
na Casa de origem, da Deputada Perpétua
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de exposição de obras de artistas nacionais
em prédios públicos da União e de suas autarquias e fundações públicas.
Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de
2009, das Comissões
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– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favorável, com a Emenda nº 1– CCJ (Substitutivo), que apresenta; e
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos
termos do Substitutivo aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio–educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1–CCJ, de redação,
que apresenta.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1–CAS (Substitutivo), que oferece.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1–CCJ, que apresenta.
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32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que altera o art. 37 da Lei n° 10.522, de
19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro
Informativo dos créditos não quitados de órgão e
entidades federais e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, na
Casa de origem, do Deputado Magela), que revoga o art. 508 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943 (revoga o artigo que permite a
rescisão de contrato de trabalho, por justa causa,
do empregado bancário inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2–CCJ, que apresenta.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007, na
Casa de origem, do Deputado Edinho Bez), que
inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de
Viação, o trecho rodoviário que especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1–CI (Substitutivo), que oferece.
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36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1–CAS (Substitutivo), que oferece.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, de forma a obrigar a realização de exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas e prever a disponibilização de
equipes de atendimento de emergência em
competições proﬁssionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
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dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
–de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2–CCJ,
que apresenta; e
–da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
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mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto–
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2–CAS, que apresenta.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que institui o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
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46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim,
favorável nos termos da Emenda nº 1–CDH
(Substitutivo), que oferece.
47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício da proﬁssão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
parecer sob nº 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador enato
Casagrande, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
48
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda nº 1–CAS, que apresenta.
49
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira),
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada
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sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
50
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede
pública de ensino e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de
2009, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3–CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2–CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3–CE.
51
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na
Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código
de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
52
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005, na Casa
de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa
critério para instituição de datas comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
53
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 18, de 2009)
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Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dá nova redação ao inciso XI do
art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, para alterar a estrutura básica do Ministério do Esporte (cria uma
Secretaria no Ministério do Esporte).
Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
54
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2007
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 3, de 2007–CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador João Ribeiro),
que aprova as contas do Governo Federal, do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal
e Territórios e do Ministério Público da União,
relativas ao exercício de 2003.
55
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 1, de 2009–CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), queaprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
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Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao
Decreto–Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18
de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as
condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de
2008, da Comissão de Constituição e Justiça (em audiência, nos termos do Requerimento nº 29, de 2007), Relator: Senador
Alvaro Dias.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Recurso
nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1–CE (Substitutivo),
que oferece.
58
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio
Carlos Valadares, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto, em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que oferece; 2º pronunciamento (sobre
as emendas, apresentadas ao Substitutivo,
no turno suplementar, perante a Comissão):
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favorável, nos termos da Emenda nº 1–CCJ
(Substitutivo), que apresenta.
59
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1–CAS (Substitutivo), que oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Recurso
nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a ﬁxação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1–CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre
as Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com voto em separado do Senador Sadi
Cassol.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
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381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar,
de autoria do Senador Renan Calheiros e outros
Senhores Senadores, que altera os arts. 1º e 22
da Lei Complementar nº 64, de 1990 – Lei das
Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o
sistema de prestação de contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
1º pronunciamento (sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 390, de 2005–Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com
as Emendas de nºs 1
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003–Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos
que tiveram suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo
órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complemen-
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tar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004–Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
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e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004–Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes
do Poder Executivo e respectivos Vices devem
se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005–Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acres-
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centa a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
66
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005–Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
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Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005–Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de
1990, para acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
68
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
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381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 313, de 2005–Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art.
1º e dá nova redação à alínea “d” do inciso I
do art. 1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei
Complementar nº 64, de 1990.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005–Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
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Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005–Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
71
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
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e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006–Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
72
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006–Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que

66

18018 Terça-feira 4

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
73
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006–Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
74
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
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2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007–Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
75
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007–Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem

MAIO 2010

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
76
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008–Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Tor-
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res, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
77
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008–Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon, que
acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
78
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008–Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº
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64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
79
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341,
de 2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231 e
261, de 2006–Complementares; 265 e 684 de 2007–
Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008–Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
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2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
80
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008–Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para fazer constar que a contagem do prazo de
inelegibilidade do dispositivo em questão é contado a partir da perda do mandato eletivo.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres,
favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 390, de
2005–Complementar, nos termos da Emenda nº
6–CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004–Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005–Complementares; 141, 231
e 261, de 2006–Complementares; 265 e 684, de
2007–Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008–Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
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a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005–Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
2º pronunciamento (após a aprovação do
Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação
conjunta), Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº
390, de 2005–Complementar, nos termos da
Emenda nº 6–CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
82
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de
2008, da Comissão de Educação, Cultura e
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável,
nos termos da Emenda nº 1–CE (Substitutivo),
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nº 2 e 3–Plen): Relatora: Senadora
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2–Plen,
e pela aprovação da Emenda nº 3–Plen, na
forma de subemenda que apresenta.
83
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
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para limitar as exigências das instituições ﬁnanceiras na concessão de ﬁnanciamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1–CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
84
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.
85
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
prever o exame criminológico para progressão
de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de pena.
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1–CCJ, que apresenta.
86
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
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no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
87
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão do Senado da República do
Brasil.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 14
minutos.)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR PAULO DUQUE NA SESSÃO DO DIA
28 DE ABRIL DE 2010, QUE ORA SE REPUBLICA PARA FAZER CONSTAR DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Já me
acostumei, Srs. Senadores, com a gentileza e a galhardia do Senador Francisco de Assis, o Mão Santa.
Ele é um gentleman de muita sensibilidade, um chefe de família exemplar, faz questão de levar aos lares
brasileiros a ﬁgura sempre da esposa, os ﬁlhos, o seu
patriotismo, sobretudo, a sua aﬁnidade com o Parlamento. Isso é muito importante aqui.
Tudo o que se diz, aqui, nesta tribuna, ou na outra,
em relação ao bem-estar do povo, às necessidades dos
Estados é muito importante. Porque uma das coisas
mais difíceis, no Brasil, hoje, é assumir uma cadeira
de Senador. Todos, como V. Exª, têm exaltado a paz
do povo, e são paz do povo, cada qual com seu estilo,
do seu jeito, com a sua educação, com a sua ﬁrmeza,
com a sua posição, com o seu patriotismo. Todos. Todo
assunto aqui é valorizado.
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Eu, por exemplo, vou usar da palavra hoje por
pouco tempo. Porque me impressionou demais um
setor lá, no Rio de Janeiro, que funciona num órgão
que sempre foi muito complicado. O Detran do Rio de
Janeiro, hoje, se modernizou muito, aﬁrmou-se como
órgão positivo. Veja V. Exª um órgão de controle de milhões e milhões de automóveis de um Estado poderoso, com poder aquisitivo forte e difícil de controlar, pelo
número de favelas, pelo número de problemas, pelo
número de sei lá. O Rio é sempre o Rio, mas com as
suas problemáticas, as suas invenções e saídas.
Então, hoje o Dr. Fernando Avelino, com uma valorosa equipe, pessoas que ele trouxe da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, deu um sentido inovador muito grande e eﬁciente, sobretudo em relação ao
atendimento – veja V. Exª – ao idoso e aos portadores
de necessidades especiais.
Há pouco estava aí o Senador Flávio Arns, que comanda essa atividade aqui no Senado, falando sobre os
problemas do idoso, os problemas depois da juventude,
os escoteiros, em suma, os problemas de uma grande
faixa da população que necessita de cuidados especiais
porque têm de ter atendimento especial. Alguns Estados
já estiveram com seus representantes no atual Detran,
na gestão de Fernando Avelino e sua equipe, vendo
como é o procedimento de atendimento especial para
idosos e portadores de necessidades especiais. Hoje,
os automóveis podem ser adaptados.
Então, eu estive lá veriﬁcando exatamente o funcionamento desse órgão, o atendimento médico, o atendimento psicológico, o atendimento de registro, a divisão
médica, tudo me impressionou de tal maneira que eu resolvi trazer à tribuna parlamentar do Senado o nome dessas
pessoas que trabalham com denodo, com compreensão,
com muita paciência e com muita competência.
É exatamente isso que eu estou fazendo nesta noite de hoje em que há diversos programas, há concurso
de Miss Brasil no Hotel Nacional – não é mais aquele
de antigamente –, há jogos de futebol importantes, mais
eu achei para mim mais importante trazer à tribuna parlamentar o nome dessa equipe maravilhosa que o Dr.
Fernando Avelino, lá no Rio, instituiu e está funcionando
com muita eﬁciência, com muito cuidado, mas com muito amor ao próximo: a equipe que faz o atendimento de
idosos e portadores de necessidades especiais.
Como vê V. Exª, o meu pronunciamento é muito
curto, mas para mim muito importante trazer o nome
dessas pessoas ao Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO DUQUE EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Ata da 65ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 4 de maio de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko e do Sr. Mão Santa
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 20 horas e 57 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 441, DE 2010
Requeiro, nos termos dos artigos 215 e 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas as seguintes informações ao Senhor Ministro de
Estado das Minas e Energia, Marcio Pereira Zimmermann, referentes às ações da Eletrobrás Amazonas
Energia no Estado do Amazonas:
t 2VBM P 1MBOP EF "ÎÍP EB &MFUSPCSÈT
Amazonas Energia para o abastecimento de
energia elétrica na cidade de Manaus?
t2VBJTTÍPBTQSJODJQBJTEJöDVMEBEFTRVF
o ministério enfrenta para oferecer serviços
elétricos de qualidade à população do Estado
do Amazonas?
t 0 RVF FTUÈ TFOEP GFJUP QBSB NFMIPSBS
as Redes de Distribuição de Energia no interior do Estado?
t"FNQSFTBDPOUBDPNVNOÞNFSPTVöciente de pessoal para atender às atividades
de operação e manutenção do sistema de
distribuição de energia para todos os setores,
inclusive o industrial e comercial?
t2VBOUPTHSVQPTHFSBEPSFTFTUÍPTFOEP
providenciados para o mercado de energia elétrica no interior do estado do Amazonas?
t2VBJTBTNFEJEBTUPNBEBTOPTFOUJEP
de providenciar a aquisição de peças de reposição para aplicação nos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos
geradores?
t 0 RVF FTUÈ TFOEP GFJUP OP TFOUJEP EF
eliminar o racionamento de energia elétrica
em Benjamim Constant-AM?

73

Maio de 2010

precariedade da ação efetiva do governo em área de
investimentos na área de energia.
Nesse sentido, a fim de obter maiores informações que possam elucidar o problema em questão e
trazer respostas imediatas ao povo do Amazonas é
que e conto com o apoio dos ilustres pares na aprovação deste requerimento, subscrevo-me. – Senador
Jefferson Praia.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão, nos termos do
art. 216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 442, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei do Senado nº 527, de 2007, que “dispõe sobre
a dispensa da exigência de certidão negativa de serviços de proteção ao crédito e congêneres para a consignação em folha de pagamento de servidor público
adquirente de imóvel”, seja apreciado, também, pela
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), além das
comissões constantes do despacho inicial.
Sala das Sessões, de 2010. – Senador Delcídio
Amaral.
REQUERIMENTO Nº 443, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto de
Lei da Câmara nº 326, de 2009, “Dispõe sobre a Política
Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu e dá outras providências” seja apreciado,
também, pela Comissão de Assuntos Econômicos, além
da comissão constante do despacho inicial.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art. 255, inciso II, alínea “c”, XII, do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

Justificação

REQUERIMENTO Nº 444, DE 2010

Em recente viagem a alguns municípios do interior do Amazonas pude constatar as reais dificuldades
que se deparam aquelas populações diante dos constantes racionamentos de energia na região, gerando
problemas diários e comprometendo a qualidade de
vida dos seus habitantes. Os prejuízos econômicos e
financeiros são enormes e apesar do grande potencial energético da região, o Amazonas fica refém da

Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 536/2009,
que “Acrescenta art. 18-A à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor,
para obrigar os fabricantes a credenciar pelo menos
um serviço de assistência técnica autorizada em municípios com população superior a cem mil habitantes,
e dá outras providências”, projeto de Lei da Câmara nº
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328/2009, que “Altera o § 3º do art. 18 da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, (garante
a substituição, restituição ou redução do preço quando
o reparo comprometer o produto)”, por versarem sobre
o mesmo assunto.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá
(À Mesa para decisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 455, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 539, de 2009,
com o Projeto de Lei do Senado nº 530, de 2007, por
versarem sobre o mesmo assunto.
Sala das Sessões, abril de 2010. – Senador Romero Jucá.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem
do Dia, nos termos do art. 255, II, “c”, 8, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº
225/2010-GP, datado de 7 de abril do corrente ano,
do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Amazonas, Deputado Belarmino Lins, que, juntado
ao processado do Requerimento nº 6, de 2008, da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, referente à Subcomissão
Temporária do Fórum das Águas das Américas, vai
à publicação.
É o seguinte o ofício:
Ofício n. 225/2010-GP
Manaus, 7 de abril de 2010
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Sirvo-me do presente para cumprimentar cordialmente Vossa Excelência e ao ensejo registrar o
recebimento do Ofício n. 400/2010 – SF, de 23 do mês
pretérito, encaminhando a este Poder Legislativo um
exemplar do Diário do Senado Federal n. 22, no qual
informa as atividades desenvolvidas por esse Parlamento, contendo o Relatório Final da Subcomissão
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Temporária criada para participar e acompanhar as
atividades do Fórum das Águas das Américas e do V
Fórum Mundial das Águas.
Colho a oportunidade para agradecer a gentileza
e parabenizar Vossa Excelência, pelo trabalho desenvolvido frente a essa Augusta Casa Legislativa, a par
de expressões de alta estima e apreço. – Deputado
Belarmino Lins, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo
Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2006, de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade
Federal para o Desenvolvimento do Sertão Sergipano (Unisse), com sede na cidade de Poço
Redondo, no Estado de Sergipe;
– Projeto de Lei do Senado nº 309, de 2006, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que obriga os estabelecimentos de educação básica,
superior e profissional da rede federal, estadual e municipal a ceder salas de aula e demais
instalações necessárias ao funcionamento de
classes de alfabetização de jovens e adultos
desenvolvidos por redes públicas e entidades
da sociedade civil;
– Projeto de Lei do Senado nº 431, de 2008, de autoria do Senador Flávio Arns, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal do
Município de Reserva, no Estado do Paraná;
– Projeto de Lei do Senado nº 298, de 2009, de autoria da Senadora Rosalba Ciarlini, que autoriza o
Poder Executivo a implantar campus do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte no município de Assú;
– Projeto de Lei do Senado nº 534, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, que autoriza
o Poder Executivo a criar campus do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás, na região noroeste de Goiânia; e
– Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2010, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que denomina
Avenida de Integração Prefeito Olavo de Matos
o trecho da BR-259 que liga os Municípios de
Curvelo e Inimutaba, em Minas Gerais.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, os Projetos
vão à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) –Esgotou-se ontem o prazo previsto no
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art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 324, de 2009
(nº 1.831/2003, na Casa de origem, do Deputado Lobbe
Neto), que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto vai
à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) –Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
nº 84, de 2004 (nº 7.398/2002, na Casa de origem, do
Deputado Aloysio Nunes Ferreira), que altera o art. 9º
da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997 (procedimentos e documentos relativos à petição solicitando
autorização judicial para doação de tecidos, órgãos ou
partes do corpo vivo, por pessoa que não seja cônjuge
ou parente consangüíneo do receptor).
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência lembra ao Plenário que
o tempo dos oradores do Período do Expediente da
sessão deliberativa ordinária de amanhã será destinado a comemorar os dez anos da edição da Lei de
Responsabilidade Fiscal, de acordo com o Requerimento nº 369, de 2010, do Senador Tasso Jereissati
e outros Senhores Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida comemoração.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 29/2010-GLDBAG
Brasília, 4 de maio de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Alfredo Nascimento como membro Titular na Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização
e Controle – CMA, em vaga destinada ao Bloco de
Apoio ao Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, protestos de estima e consideração. –
Senador Aloízio Mercadante, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência designa o Senador Alfredo
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Nascimento, como titular, para compor a Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização
e Controle, nos termos do ofício expediente encaminhado pela liderança do Bloco de Apoio do governo,
Ofício nº 029/2010-GLDBAG.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Comunicação inadiável, Srª Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE ) –
Como Líder, Srª Presidente. Senador Inácio Arruda.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Um momento. Para comunicação inadiável, o primeiro inscrito é o Senador Heráclito Fortes.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Segundo, o Senador Paulo Paim, porque eu permutei com
S. Exª, pois S. Exª tem que sair.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Está certo.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Como Líder, Senador Inácio Arruda.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Como Líder, quem pediu primeiro, por
favor?
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Eu posso até ceder o meu espaço, mas, por ordem de chegada, eu fui o primeiro, e o Senador Inácio
Arruda, o segundo.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Isso. Eu peço a cessão a V. Exª em função de acompanhar o Senador Heráclito na Comissão de Inquérito.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Um momento, por favor. Como Líder do
PRB, o primeiro inscrito é o Senador Roberto Cavalcanti. O segundo inscrito é o Senador Inácio Arruda,
pelo PCdoB.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Senadora Serys,
eu pediria a minha inscrição como Líder do Partido
Social Cristão, que hoje comemora 25 anos, para purificar a democracia no Brasil.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Como Líder do Partido Social Cristão, o
Senador Mão Santa, terceiro inscrito como Líder.
Por cessão da Senadora Lúcia Vânia, primeira
inscrita, com a palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sra. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu peço inclusive a atenção do Senador Mão Santa para o fato
que vou relatar; ele deve ter chegado hoje do Piauí;
Senador Mão Santa, eu gostaria de contar com sua
participação.
O Piauí está de cabeça para baixo, Senador Inácio Arruda. Cinco milhões de carros alugados, carros a
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óleo diesel, carros de alto luxo, umas hiluxes. Os jornais
hoje inclusive mostram fotografias, os carros sendo devolvidos às pressas. Está de cabeça para baixo. Agora
apareceu um tal de um cartão corporativo no Detran.
Esse Detran de repente se tornou a galinha dos ovos
de ouro em várias administrações pelo Brasil afora.
“Mundo velho sem porteira”, diria o velho Cambará,
do nosso querido e saudoso Érico Veríssimo.
Mas, Senador Mão Santa, a imprensa hoje traz a
polêmica de um empresário italiano que tem investimentos no Piauí e no Ceará, o Sr. Ferroli. Ele está fazendo
investimento de um hotel em Parnaíba, pelo que eu
consegui entender, porque as coisas lá são todas feitas
no cochicho. O Sr. Ferroli, pelo que diz aqui a matéria,
recebeu um terreno para construir um hotel por parte
do Governo do Estado e ele está reclamando da falta
de condições operacionais do aeroporto de Parnaíba,
Aeroporto João Silva Filho. E aí, troca de informações
de lá, troca de informações de cá, aparece o Sr. Jorge
Tadeu de Andrade, gerente de Marketing e Comunicação Social da Infraero, com sede no Recife, e traz uma
notícia que faço questão de ler para V. Exª:
Prezados jornalistas, boa tarde. A Superintendência Regional do Nordeste, à qual o
aeroporto de Parnaíba está vinculado, acompanha com interesse e atenção a série de
questionamentos que vêm sendo publicados
em colunas e blogs sobre a legítima internacionalização do aeroporto de Parnaíba, Prefeito
João Silva Filho, homologado para operações
internacionais conforme Portaria 1.234/GC5,
Comando da Aeronáutica, de 27 de outubro de
2005, e cuja funcionalidade e segurança foram
comprovadas no final de 2006 e início de 2007,
quando o aeroporto recebeu oito vôos charters
internacionais da Air Italy, procedente da cidade de Verona, com Boeing 757-200.
Em 23 de março deste ano, a Infraero
entregou à cidade importantes melhoramentos na infraestrutura do aeroporto, realizados
com recursos do Programa de Aceleração
do Crescimento, totalizando investimento de
R$20,5 milhões, contemplando a ampliação e
reforço da pista de pouso e decolagem 09/27,
[número técnico], reforço da pista de táxi, pavimento dos acostamentos, balizamento noturno
e sinalização horizontal.
Com essas melhorias, o aeroporto fica
habilitado a operar vôos internacionais com
aeronaves do tipo Boeing 767, com capacidade para aproximadamente 250 passageiros. A
infraestrutura do aeroporto também contempla um posto de abastecimento de aeronaves.
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Essas obras estão todas homologadas pela
Agência Nacional de Aviação Civil, através da
Portaria Anac nº 411/SAI, publicada no Diário
Oficial da União de 23 de março de 2010, data
da entrega das obras.
Portanto, negar a internacionalização
do aeroporto evocando a inexistência de uma
frequência regular, seja doméstica ou internacional, e desqualificar o empreendimento por
falta de demanda são afirmações equivocadas.
É importante lembrar a necessidade de uma
ampla cooperação entre os diversos atores
econômicos para promover uma mudança do
cenário, através de ações que estimulem o potencial existente na região. A Infraero não faz
o desenvolvimento sozinha. Permanecemos
à disposição para qualquer esclarecimento
adicional.
O Sr. Jorge Tadeu entra em uma briga política,
não sei a pedido de quem – deve ter sido forçado a isso
–, mas ele se esquece de alguns esclarecimentos. Há
uma diferença muito grande entre um aeroporto que
recebe vôos internacionais e um aeroporto internacional. O Sr. Jorge Tadeu poderia dizer, por exemplo, em
que data chegou à cidade da Parnaíba a brigada antiincêndio de grande porte, porque o que nós temos lá
é uma pequena brigada de incêndio, para atender à
demanda de pequenos aviões executivos.
Como ele bem disse, para o atendimento de
aviões de 250 passageiros, é preciso uma brigada de
incêndio compatível; a data em que essa brigada chegou à Parnaíba; a data em que foi instalado o posto da
Receita Federal do aeroporto para o recebimento e o
despacho de aeronaves internacionais; a data da instalação do boxe da Polícia Federal, também naquele
aeroporto; a data de instalação da agência ou do boxe
do Ministério da Saúde no mesmo aeroporto, condição sine qua non para ele se tornar internacional. E,
por fim, dizer se a Infraero cobra hoje, no aeroporto de
Parnaíba, taxas de pouso e decolagem de embarques
de aeroporto em nível internacional, ou de aeroporto
em nível estadual. Ou, ainda mais, de aeroporto de
terceiro nível.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) - Eu vou
concluir, cumprindo aqui o meu compromisso.
Sr. Presidente, eu queria que esses questionamentos fossem feitos ao Presidente da Infraero, Dr.
Murilo, para que prestasse esclarecimentos à população de Parnaíba. Eu faço isso, Mão Santa, em respeito
aos parnaibanos.
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Em segundo lugar, eu quero informar o Dr. Tadeu - que talvez não saiba e tenha sido levado, como
outro dia o Suplicy foi levado aqui a dar informações
que não sabia: o aeroporto continua sem funcionar à
noite, Sr. Tadeu! Vá primeiro se informar antes de dar
informações falsas sobre o que acontece no Piauí.
Eu tive o cuidado de telefonar hoje, perguntando
se um avião poderia decolar ou descer em Parnaíba a
partir das 19 horas. O aeroporto continua sem autorização de funcionamento, Sr. Tadeu! V. Sª não pode e
não tem o direito de comprometer o bom nome que a
Infraero tem no Brasil, prestando esclarecimentos que
não são verdadeiros.
Eu invoco o testemunho dos paraibanos. O aeroporto está inoperante. O aeroporto funciona durante o
dia, mas alguma coisa não foi feita. Fizeram uma inauguração simulada, uma inauguração fictícia, às vésperas de o Governador deixar o comando do Estado, com
uma decolagem noturna para o avião do Governador
sair, mas o aeroporto continua interditado.
Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa,
Senador Mão Santa.
Era o que eu tinha a dizer...
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Heráclito,
só uma contribuição.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
não.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Primeiro, aquele
aeroporto de Parnaíba foi do modelo revolucionário,
que fez uns cem aeroportos no Brasil todo. É aquela
arquitetura caixão. A sala de passageiros...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Na
época do Comara.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – É idêntica à de
Teresina a sala de passageiros, e tinha 2.100 metros
a pista - essa é a verdade.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – A pista foi inaugurada em 19 de outubro de 1971. Eu estava lá. Era
João Paulo dos Reis Veloso, Dirceu Mendes Arcoverde.
Alberto Silva ia entrar em seguida. Então, esse aeroporto é o de reserva do Aeroporto de Fortaleza. V. Exª
entendeu. E principalmente da Aeronáutica. Há uma
escola da FAB em Fortaleza, e ele sempre foi um aeroporto de reserva do Aeroporto Militar Internacional
de Fortaleza. Mas eu quero dizer que houve um contratempo. Eu fiz um encontro do Partido Social Cristão
– V. Exª não pôde –, com muitos outros convidados.
O José Guerra queria ir, o Presidente Guerra, mas
acontece que não havia o pouso noturno, e, a bem da
verdade, eram 2.100 metros, o Governador aumentou
em 400 metros, hoje é de 2.500 metros, que possibilitam pouso desses boeings de 250 passageiros. Mas
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a iluminação – como é que a gente chama? –, o balizamento, não é, Heráclito?
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É
balizamento.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – O balizamento. Aí
aconteceu isso. Ali eu lhe digo que é um tripé de mentira, corrupção e incompetência. Eles pensavam que
iam colocar o novo, tiraram o antigo que tinha lá, que
todos os governos mantiveram, eu mantive. Tiraram.
Aí, quando não veio o novo, eles tentaram montar, mas
roubaram determinadas peças. Então, piorou. Agora,
refletindo sobre isso tudo... V. Exª conhece Alcenor Candeira Filho. Foi Procurador do INPS, foi meu chefe, é
da Academia Piauiense de Letras, é de Parnaíba, um
poeta histórico. Ele fez foi uma poesia: “Ali só pousam
rolinha, urubu.” Não está servindo de nada. Essa é a
verdade que V. Exª traz ao País.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agradeço a V. Exª e finalizo. O Senador Papaléo Paes, que
está aqui em plenário, sabe muito bem o que é um
aeroporto internacional, porque o Aeroporto de Macapá é um aeroporto estratégico. Você tem plantão
24 horas por dia, porque, de repente, numa questão
de emergência, um voo internacional, um avião que
vem da Europa ou dos EUA, se precisa de pouso, o
aeroporto tem que estar com todos os equipamentos
funcionando.
Então, é preciso acabar com esse engodo, e não
ficar enrolando a população de Parnaíba. Nós queremos o aeroporto funcionando – e funcionando à noite.
E queremos que ele seja internacional, para atender
a demanda. Tenho certeza de que, se isso acontecer,
nós teremos um grande benefício. Agora, vender gato
por lebre nós não podemos aceitar. Jamais, Sr. Senador Mão Santa! O aeroporto Raimundo Nonato, dito
internacional, tem uma iluminação lá que não funciona
– a não ser para o Governador ou o ex-Governador
chegar ou sair.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Heráclito Fortes. A
sua solicitação com relação aos questionamentos à
Infraero será acatada, em conformidade com o nosso
Regimento.
Concedo a palavra, pela inscrição, à Senadora
Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, faço uso
desta tribuna hoje para fazer uma referência e homenagem especial que a Universidade Federal de Goiás
prestará, com justiça, à atual Secretária de Educação
do Estado.
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A professora Milca Serevino Pereira, também
ex-reitora da Universidade Federal, receberá o título
de Professora Emérita, outorgado pelo Conselho Universitário daquela universidade. Sabemos todos que o
título de Professor Emérito é conferido pelas universidades a professores que se distinguiram no exercício
da atividade acadêmica, que prestaram relevantes serviços à ciência e à instituição. Em consequência, esses
professores desfrutam de grande reconhecimento por
todos da comunidade acadêmica.
Certamente é o que acontece com a professora
Milca Pereira. Antes de ascender à reitoria da Universidade Federal de Goiás, por dois mandatos, foi ViceReitora e Diretora da Faculdade de Enfermagem e
Nutrição da UFG.
De sólida formação acadêmica, professora titular
da UFG, Milca é Mestra e Doutora em Enfermagem
pela Universidade de São Paulo. Bolsista do CNPq,
tem sido consultora ad hoc do Ministério da Saúde,
da Capes, do CNPq e das principais revistas de enfermagem do País. Porém, permito-me destacar aqui
o trabalho que a professora Milca realiza como Secretária de Educação do Estado de Goiás.
Chamo a atenção para o Programa da Escola Estadual de tempo Integral. Iniciativa implantada em 2006,
atende a alunos do ensino fundamental no período de
7 às 17 horas. Na escola de tempo integral o aluno tem,
além do ensino regular, atividades complementares nas
áreas de artes, esportes, reforço escolar, incentivo à
leitura e uso de novas tecnologias. Como apoio, o aluno recebe três refeições diárias na escola.
Hoje, já são 118 escolas, em 71 Municípios do
Estado de Goiás, inseridas no programa, que têm como
foco o projeto pedagógico formulado especificamente
para o atendimento em tempo integral.
Conforme entendem os maiores especialistas de
organismos nacionais e internacionais, mais tempo na
escola constitui um importante passo para a melhoria
da qualidade da educação na escola pública.
As escolas que ainda não estão no programa de
tempo integral estão recebendo os turnos de ampliação da aprendizagem, sendo que, assim, estão sendo
beneficiados mais de 320 mil alunos.
Quando coordenei o lançamento do Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil no País, esforceime para que a jornada ampliada se tornasse uma das
marcas do Programa, que, pelos seus resultados em
todo o Brasil, foi quatro vezes premiado pelo Unicef.
Naquela oportunidade, em 1996, tinha a expectativa, e até mesmo a esperança, de que o modelo de
educação integral para as crianças brasileiras viesse
a ser adotado pelo sistema regular de ensino.
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Vejo hoje, com alegria, que, aos poucos, a integralidade da presença do aluno na escola vem sendo
adotada, inclusive no meu Estado de Goiás.
No Brasil, a escola de tempo integral ajuda a
afastar a criança de influências nefastas, compensa
as deficiências da maioria das famílias, recupera as
deficiências do alunado com relação às fases anteriores de estudo e, por fim, prepara os alunos para a vida
e até para o mercado de trabalho. Ela é a escola de
tempo integral, que hoje é, mais do que nunca, uma
necessidade.
Tenho dito aqui desta tribuna, constantemente,
que nós estamos perdendo a guerra para o tráfico de
drogas e para a marginalidade. Nossas crianças estão
sendo vítimas em todo o País, desde as capitais até
as cidades do interior, da maldita droga que é o crack.
Portanto, falar de escola em tempo integral é falar da
importância da prevenção na questão da orientação
para as nossas crianças.
Além de tudo, há um convívio muito próximo,
intenso e contínuo entre os alunos, deles com os professores e dos professores entre si.
Cumprimento, pois, daqui, a professora Milca Pereira ao receber essa honraria que lhe confere nossa
Universidade Federal. Tenho certeza de que o Estado
de Goiás, as mães e os pais de família, que veem seus
filhos hoje cuidados numa escola de tempo integral,
haverão de estar coesos e junto comigo festejando
esse grande título.
E que o descortino que tem tido na gerência da
educação no Estado de Goiás continue a ter as melhores repercussões junto a milhares de alunos em todos
os Municípios goianos.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senadora Lúcia Vânia.
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela
ordem, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senadora Fátima Cleide.
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Peço
minha inscrição para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Como terceira inscrita para comunicação
inadiável a Senadora Fátima Cleide.
Com a palavra, pela Liderança do PCdoB, o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, é para anunciar, neste tempo
da Liderança do PCdoB, que João Cândido, meu caro
Senador Paim, volta ao mar na próxima sexta-feira, dia
7, e vai entrar nas águas do Atlântico pelo porto de

MAIO 2010
18056

Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Suape, em uma homenagem extraordinária da Petrobras, que batiza o primeiro navio, de uma série de 49
do programa de modernização e expansão da frota
da Transpetro, com o nome dessa figura legendária
da Marinha brasileira.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, fiz questão
de informar aos Srs. Senadores, aos Srs Deputados,
às Srªs Deputadas, àqueles que ouvem a TV Senado,
à população brasileira que, pelas mãos do Governo
de Lula – porque é exatamente isso –, retomou-se
a indústria naval brasileira, quase liquidada, quase
completamente acabada. Estávamos fazendo pequenos barcos de passeio, alguns pequenos barcos de
pesca – porque ainda não retomamos a construção
dos grandes barcos de pesca. Agora, vamos iniciar a
inauguração, lançar ao mar os primeiros navios. E o
primeiro vai com o nome de João Cândido, numa homenagem especialíssima da Petrobras, da Transpetro,
do Presidente Lula, do povo brasileiro a esse grande
marinheiro.
Faço referência a esse dado porque ele nos liga
a um projeto, mesmo com as dificuldades ainda presentes na economia brasileira – de juros extorsivos,
da ganância bancária, da ganância pelos títulos, da
gula insaciável do sistema financeiro, que mantém os
nossos juros como os altos juros nominais e reais do
planeta Terra –, mesmo com isso, conseguimos retomar a indústria naval brasileira.
Isso tem grande significado para a economia, para
a geração de emprego, para a distribuição de renda,
para a universidade, que gera a tecnologia, que forma
profissionais. Onde se empregaria um engenheiro naval
no Brasil sem a aceleração dessa indústria, sem um
programa avantajado e robusto como é o programa de
modernização e expansão da frota da Transpetro?
Srª. Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, esse é
um programa muito especial. O navio entra por Pernambuco, mas está prevista a construção de navios
em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Alagoas, no Ceará e, evidentemente, no berço da indústria
naval brasileira, que é o Estado do Rio de Janeiro. Tivemos uma retomada sem precedentes, com geração
de empregos sem precedentes na história.
É por programas como esse, ousadias como essa
– uma ousadia simples... Nós já fomos um País com
uma grande indústria naval que os tempos neoliberais
conseguiram quase que destruir. Mas, mesmo partindo dessa herança perversa de destruir empregos, de
destruir indústrias, de desmontar a economia brasileira, o Presidente Lula consegue retomá-la, consegue
colocá-la novamente no trilho.
Este é o dado, esta é a questão central: a economia vai ganhando ares de robustez no Brasil. Vai ga-
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nhando um espaço extraordinário. Isso tem repercussão nos salários. Navios sendo construídos no Brasil,
sendo construídos no Nordeste brasileiro com tecnologia nacional, com ferro nacional, com engenheiros
brasileiros, com operários brasileiros.
Isso tem um impacto, isso tem novo significado,
isso é um passo adiante na história do nosso País, e
que nós não devemos – é evidente que nos dirigimos
ao povo brasileiro – deixar retroagir, devemos dar uma
passada ainda mais larga, adiante, para expandir ainda mais. Nós ainda somos carentes da construção
naval para atender à cabotagem no Brasil. Nós ainda
transportamos produtos do Rio Grande do Sul para
o Ceará de carreta; ou para Belém, ou para o Piauí,
ou para o Maranhão, ou para o Amazonas. Está-se
transportando essa mercadoria de carreta. Isso é um
abuso contra a economia brasileira. Por quê? Porque
destruíram a indústria naval. Nós precisamos retomála e garantir que a bandeira que transporta nos mares
seja a Bandeira brasileira, com empregos brasileiros,
com engenharia brasileira.
Nós ainda estamos carentes de a indústria naval
atender adequadamente, com meios, com recursos do
BNDES, do Banco do Nordeste, do Basa, à construção de grandes barcos para que possamos disputar a
pesca oceânica em alto mar. Ainda estamos carentes
da execução desse programa.
Mas nós demos um passo decisivo: a passada
que está sendo dada e que vai ao mar nesta sexta-feira,
no Estado de Pernambuco, Srªs e Srs. Senadores, é
uma passada firme, robusta e que deve ser seguida
pelo nosso povo.
Daqui a pouco, queremos lançar também ao mar
navios da Transpetro lá pelas águas do Ceará. Ainda
estamos gestando os meios para garantir que isso ocorra também no nosso Estado. Mas essa possibilidade
começa a se materializar com programas especiais
como esse, que devemos ressaltar.
Todos os dias se fazem aqui mil e uma declarações sobre as dificuldades do Brasil, sobre as temeridades em áreas tais ou quais, sobre os problemas
de financiamento, as relações da construção civil de
grandes obras, de obras de porte, com o Tribunal de
Contas, com a Controladoria-Geral da União, com o
Ministério Público, mas é importante dizer aquilo que é
positivo, aquilo que tem significado, aquilo que vai ter
impacto na economia nacional e que vai bater fundo
no meio do povo porque gera emprego, distribui riqueza. E a área industrial na questão naval paga salários
muitíssimos maiores do que a indústria em geral.
Então, isso tem resposta do povo, o povo sente,
o povo sabe o que é isso, sabe qual é o significado de
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retomar a economia brasileira, de colocá-la novamente
em trilhos adequados.
Acho que aqui, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, nós marcamos um gol de placa. João Cândido
merece essa homenagem. Foi feita a escolha pelo
Presidente Lula, pelo Presidente da Petrobras e da
Transpetro, de dar a este primeiro navio da retomada
o nome de João Cândido. E essa retomada é uma retomada do Brasil. O Brasil volta a ocupar o seu lugar
de destaque na indústria naval brasileira.
Parabéns! Parabéns, povo brasileiro!
Nós tínhamos consciência da capacidade do
Brasil. Há pouco se disse que não dava para construir
sondas no Brasil. Estamos construindo, e vamos fazer
de grande qualidade no nosso País, com a nossa engenharia, com a nossa ciência, com a nossa tecnologia, e
absorvendo a tecnologia dos demais, dos outros, das
outras nações, dos outros países, que evidentemente
é bem-vinda para o nosso País.
Daqui a pouco, vamos oferecer a nossa, Srª Presidenta, a outras nações. Quem sabe Obama não chame
a Petrobras para socorrê-lo no Golfo do México para
atender e resolver aquele desastre ambiental. Nós temos capacidade e estamos demonstrando isso. Parabéns a todos que conhecem João Cândido e sabe que
ele é merecedor dessa grande homenagem, tendo um
navio de grande porte batizado com seu nome, para
o bem do Brasil.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Inácio Arruda.
Com a palavra, Senador Mozarildo Cavalcanti,
por permuta com o Senador Valter Pereira.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pediria
a V. Exª que me inscrevesse para uma comunicação
inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Para uma comunicação inadiável, há
três inscritos, mas o senhor está em quarto lugar.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Na primeira suplência.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Na primeira suplência.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Está
ótimo.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra o Senador Mozarildo,
por permuta com o Senador Valter Pereira.

MAIO18057
2010

Quarta-feira 5

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko;
Srs. Senadores, Srªs Senadoras; senhores e senhoras
telespectadores da TV Senado; senhores ouvintes da
rádio Senado, inicialmente, antes de abordar o tema
que me traz à tribuna hoje, quero aqui fazer um registro
lamentável. Criou-se um hábito – um costume mesmo
– de que autoridades não são convocadas para prestar
esclarecimentos aqui no Senado, embora a Constituição e o nosso Regimento prevejam isso. O Senado,
por uma questão de gentileza - uma gentileza frouxa,
mas é uma gentileza - não convoca, por exemplo, o
Ministro da Saúde, para prestar esclarecimentos sobre
a adulteração de medicamentos, sobre contrabando de
medicamentos, sobre a venda de medicamentos falsificados. E uma vez convidados, o Ministro da Saúde
e o Presidente da Anvisa mandaram representantes,
depois de passarem vários meses para escolher a data
em que queriam vir.
Pois bem, hoje, repete-se a história. Como Presidente da Subcomissão Permanente da Amazônia e
da Faixa de Fronteira, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, aprovamos um requerimento
convidando o Diretor-Geral da Polícia Federal para vir
falar sobre a faixa de fronteira. Ele inicialmente teve um
problema, uma viagem ao exterior; depois eu tive um
problema de comparecimento; remarcamos a data de
acordo com a vontade dele, que escolheu a data de
hoje. Pois bem, quando chega a hora de estar presente,
ele manda representantes. E, da mesma forma como
eu disse na ocasião em que o Ministro da Saúde não
veio, nem o Presidente da Anvisa – era um requerimento meu –, eu disse aos policiais federais que vieram
representando o Diretor-Geral... Eu até acho que ele
mandou esses policiais, que são dirigentes de certos
órgãos da Polícia Federal, porque eles sabem mais
do que ele, Diretor-Geral. Não tenho dúvida. Porém,
o convite foi feito ao Diretor-Geral, e ele sequer teve
a consideração, mesmo que fosse ontem, de passar
um telegrama, fazer um telefonema, mandar um e-mail
dizendo: “Não posso comparecer, e pergunto se posso mandar representante”. Não. Não dá satisfação e
manda representante.
E o Senado aceita. Aceitou do Ministro da Saúde, aceitou do Presidente da Anvisa, aceitou agora do
Diretor-Geral da Polícia Federal. Ou melhor, aceitou
não, porque eu, como Presidente da Subcomissão,
não realizei a reunião, porque, se o Diretor-Geral não
se digna a atender um convite do Senado, não vou
ser eu, como Senador e Presidente da Subcomissão,
que vou atestar a nossa pouca valia, já que essas au-
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toridades, ao fazerem isso, pensam exatamente isto:
“Para que dar bola para o Senado?”
Então, eu quero registrar isso aqui, para que fique
muito claro. Vou estudar juntar com os demais membros da Comissão que atitude vamos tomar, porque
eu, pelo menos, não vou aceitar ficar atestando esse
tipo de conduta.
No dia em que o Ministro da Saúde e o Presidente da Anvisa vinham, eu me retirei da reunião. Não era
o Presidente da sessão e me retirei, porque eu não
posso aceitar– repito –, não por achar que aqueles
representantes não tivessem méritos para representar os convidados. Têm. Tenho certeza de que sabem
mais do que os que deveriam vir, mas, se tem que
haver cortesia daqui para lá, do Senado para com os
membros do Poder Executivo, tem que haver cortesia
de lá para cá também.
Eu aprendi, muito pequenininho ainda, que quem
não se faz respeitar não merece mesmo ser respeitado.
Então, deixo esse registro aqui, depois vou formalizá-lo, pois fico realmente inconformado com essa
situação.
Srª Presidente, feito esse registro, eu quero abordar o tema que hoje me traz à tribuna, que é a redivisão territorial do País.
Ora, há um projeto apresentado depois da Constituinte, de autoria do Deputado Giovanni Queiroz, que
trata da criação do Estado do Carajás. Foi apresentado em 1992. Trata da convocação de um plebiscito
para que o povo diga se quer ou não quer a criação
do Estado do Carajás.
Eu apresentei, em 1999, três projetos para redividir o Amazonas, o Pará e o Mato Grosso. Por que
esses três Estados? Porque são os maiores do Brasil.
O Amazonas sozinho é maior do que os sete Estados
do Sul e do Sudeste juntos. O Pará tem a mesma área
dos sete Estados do Sul e do Sudeste juntos, e o Mato
Grosso é apenas um pouco menor.
Pois bem, agora – os meus projetos foram aprovados em 2002 –, oito anos depois do meu projeto e
dezoito anos depois do projeto do Deputado Giovanni
Queiroz, a Câmara aprovou a urgência para incluir na
pauta a votação da convocação do plebiscito. Repito:
não é o projeto para criar o Estado; é o projeto para
ouvir a população sobre a criação do Estado. Desde
que a Câmara aprovou o projeto, depois de mais de
uma década, começaram sutilmente - sutilmente não,
abertamente - a aparecer na imprensa artigos pesados contra a criação de novos Estados. O mais pesado deles, publicado no jornal O Valor, tem a seguinte
manchete: “A ameaça de criação de mais Estados
artificiais”. E aí chama de artificial o Tocantins, Mato
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Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Amapá. E, portanto, só não é artificial o de São Paulo, que é sede
do jornal Valor.
Igualmente, está no jornal O Estado de S. Paulo
um editorial: “Novos Estados”. E aí, da mesma forma,
faz críticas severas à criação de novos Estados.
Sr. Presidente, o interessante é que existem dois
projetos que convocam plebiscito para redividir São
Paulo, criando São Paulo do Leste e São Paulo do
Sul. Contra esses projetos não há nenhuma crítica na
imprensa paulista.
Agora vamos analisar aqui o Estado de São Paulo, que tem mais ou menos o mesmo tamanho do meu
Estado. Ele tem o menor município da federação, considerando a população. Refiro-me ao Município de
Borá, que tem 837 habitantes. É um Município. São
Paulo tem 645 municípios, mas será que são municípios grandiosos? Não. Até 5 mil habitantes existem
156 municípios; de 5 mil a 10 mil, 123 municípios; de
10 mil a 20 mil, 119 municípios; de 20 mil a 50 mil,
125; de 50 mil a 100 mil, 49; de 100 mil a 200 mil, 35.
E apenas 38 estão acima de 200 mil.
Ora, São Paulo é extremamente bem dividido
internamente: dá-se ao luxo de ter o maior município,
que é São Paulo Capital, e o menor município do Brasil.
Lá no meu Estado, Roraima, o pequenino Estado de
Roraima, não existe nenhum município com população
inferior a três mil habitantes. E, em São Paulo, há um
com 837 habitantes. Esses são dados do IBGE.
Então, é muito fácil criticar a discussão de uma
redivisão territorial quando se está “muito bem, obrigado”, tanto no que tange à divisão interna, quanto no que
tange ao poder econômico e ao poder político, porque
São Paulo sozinho tem mais Deputados do que a Região Norte toda. E está de acordo com a Constituição.
É a correlação com o número de habitantes.
Mas querer impedir que a Região Norte seja redividida?! A região Norte, não; três Estados da Região
Norte que, sozinhos, equivalem a mais de 50% da área
do Brasil: Amazonas, Pará e Mato Grosso são mais de
50% da área total do Brasil.
Então, trata-se de uma miopia tremenda. Eu convido esses articulistas a olharem o mapa dos Estados
Unidos, a olharem a história dos Estados Unidos, a
verem como foi feita a sua divisão geográfica, a sua
questão geopolítica. Não é com esse tipo de preconceito contra regiões mais pobres que São Paulo vai
melhorar, não. Vai continuar havendo a migração dos
Estados mais pobres para o Estado de São Paulo rico.
Vai continuar havendo migração do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste para São Paulo, Rio, Minas – os Estados
ricos do Sul e Sudeste. Isso é bom, socialmente, para
quem vive em São Paulo? Não. No entanto, alguns
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editorialistas, que devem representar o pensamento
do jornal – porque editoriais não são artigos assinados por ninguém –, lamentavelmente pensam dessa
maneira. Pensam o Brasil dessa maneira.
O Brasil tem que continuar assim: torto e com
uma região como a Região Norte, que é praticamente
toda a Amazônia Legal, com uma densidade demográfica pequena e poucos investimentos. A Amazônia
todinha, durante o Governo Lula, recebeu apenas 5%
das transferências de recursos federais voluntários, isto
é, não obrigatórios pela Constituição. Assim, este País
vai continuar desigual. Os ricos vão continuar cada vez
mais ricos, e os pobres cada vez mais pobres.
Então, eu quero dizer que estou aqui repelindo
esse enfoque que dá a imprensa paulista à redivisão
territorial do País. Eu digo “redivisão”, porque a divisão
territorial do País se deu quando se fez a divisão em
capitanias hereditárias.
Recentemente, em Belém, discutindo essa questão, eu disse: “Olhem, que alguém aqui em Belém não
queira a redivisão do Pará é compreensível, por um
aspecto sentimental; mas quem menos quer a redivisão do Pará, do Amazonas e do Mato Grosso é São
Paulo. Está aqui. Está provado pelos editoriais de jornais importantes como o Valor Econômico e O Estado
de S. Paulo.
Eu lamento muito. Vou voltar a esse tema porque há muitas matérias aqui, muitas matérias de vários editorialistas sobre a questão. Agora é muito fácil
combater uma tese dessas, tendo a grande maioria
dos seus municípios, na verdade, 90% dos seus municípios com pouca gente.
Daí por que está aqui a proposta de redividir
São Paulo em dois Estados. E a proposta vai ter o
apoio da Bancada paulista. Lamento muito que o Brasil seja assim: os mais ricos tenham preconceito com
as regiões mais pobres. Aliás, é comum ler os jornais
referindo-se às regiões Norte e Nordeste como “grotões do País”. Quer dizer, é um preconceito contra as
pessoas que nascem ou moram naquelas regiões,
que eu não aceito.
Eu nasci em Roraima. Formei-me médico em
Belém. Militei como profissional da saúde durante 14
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anos no meu Estado. Fui Deputado Federal duas vezes, inclusive Deputado Constituinte. Sou Senador pelo
segundo mandato.
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Srª Presidente, mais um minuto.
Estou no meu segundo mandato de Senador. E
lamento muito que no Brasil exista esse tipo de ranço
entre pessoas que acham que, porque estão em São
Paulo, são mais importantes que as pessoas que estão em Roraima, que as pessoas que estão no Pará,
que as pessoas que estão no Amazonas. Mas não é
de admirar! Em um Governo que é contra a mestiçagem, um Governo que quer dividir o Brasil em raças,
em classes, não é de admirar que existam intelectuais
que pensem que não se pode fazer isso.
Aliás, agora, pelos 50 anos de Brasília, viu-se
muito bem a barra que Juscelino enfrentou para trazer
a Capital para Brasília. A barra foi pesadíssima porque,
também naquela época, a grande Imprensa do Rio e
São Paulo era completamente contra – e até hoje ainda não engoliram o fato de que a Capital Federal não
é mais no Rio de Janeiro e que não está mais colada
no eixo Rio-São Paulo.
O Brasil tem que sair desse modelo geopolítico.
Senão, nunca vamos cumprir o ditame constitucional
que diz “que é dever da República eliminar as desigualdades regionais.” E V. Exª, Srª Presidente, que é
de um Estado que já foi redividido, é testemunha de
como a redivisão faz bem para o Estado que sofre o
desmembramento e para o Estado que é desmembrado, quer dizer o “Estado Mãe e o Estado Filho”.
Ganham os dois.
Quero, portanto, deixar aqui registrado e pedir a
V. Exª que autorize a transcrição das matérias a que
aqui eu fiz referência.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTA (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti,
conforme a sua solicitação será transcrito nos Anais
do Senado todo o seu discurso.
Convido para usar da palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Paulo Paim. (Pausa.)
Não está S. Exª presente.
Passo a palavra, pela Liderança, ao Senador Mão
Santa, Líder do PSC.
Desculpa, desculpa, desculpa.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti, que havia feito a permuta com o Senador Inácio Arruda. V. Exª é o primeiro inscrito pela Liderança
do PRB.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dois temas me trazem
hoje aqui. São ambos referentes a um mesmo assunto,
o crack, o avassalador avanço do crack entre os jovens
e brasileiros de uma forma geral.
Recebi, no meu gabinete, um convite para uma
audiência pública com a presença do Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que será promovida pela
Frente Parlamentar Mista de Combate ao Crack, assinado pelo Deputado Fábio Faria, do PMN, do Rio
Grande do Norte. Muito me honrará estar presente
a esse evento que acontecerá amanhã, 5 de maio,
quarta-feira, às 14 horas e 30 minutos, na Câmara
dos Deputados. Faço esse registro porque todos os
demais Senadores devem ter recebido igual convite,
mas, na verdade, é de extrema importância a nossa
preocupação com o tema crack.
Srª Presidente, o Sistema Correio de Comunicação, na Paraíba, lançou, na manhã de anteontem, campanha de caráter educativo: Crack Jamais. A iniciativa
destina-se a estimular a prevenção ao consumo dessa
droga que atinge a juventude de forma devastadora em
todos os Municípios paraibanos.
A campanha, com duração planejada inicialmente
de um ano, prevê a intensa divulgação de depoimentos, reportagens, documentários e testemunhos que
mostram a ação de agentes sociais envolvidos em
programas educativos de alerta e prevenção desenvolvidos de forma conjunta ou individualmente e que
mobilizaram, e continuam mobilizando, a sociedade
para o enfrentamento do uso do crack.
Além das mensagens jornalísticas e promocionais, haverá um conjunto de ações presenciais como
palestras, conferências, debates, exibição de filmes
em igrejas, escolas, clubes de serviços, centros comunitários e espaços similares.
Uma droga de rápida absorção, prazer efêmero e
devastadora para o organismo, assim é o crack. Forma
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menos pura da cocaína, o crack causa danos ainda
maiores ao corpo humano pela velocidade e potência
com que seus componentes chegam ao pulmão e ao
cérebro. Hipertensão, problemas cardíacos, Acidente
Vascular Cerebral (AVC) e enfisema são alguns dos
efeitos de seu consumo. O emagrecimento repentino
também é um dos efeitos conhecidos do crack, porque
o organismo passa a funcionar em função da droga, e
o dependente come mal e dorme mal. Assim, os casos
de desnutrição são comuns.
O Psiquiatra Jairo Werne, Coordenador do Grupo
Transdisciplinar de Estudo e Tratamento de Alcoolismos e Outras Dependências, da Universidade Federal Fluminense, relata casos de pacientes de 15 anos
já com enfisema pulmonar e de outros que perderam
entre 10 e 30 kg em uma semana.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permiteme, Senador?
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – É com prazer, Senador, que acolho um aparte
de V. Exª.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – O crack é
uma droga de que se tinha notícia em São Paulo e Rio
de Janeiro no início. Depois, ela foi ganhando o Brasil
sem escolher região prioritária e chegou ao Amazonas,
onde é comercializada de maneira perigosa na cidade
de Manaus, a nossa capital. Inclusive, ela já atinge Municípios do interior. V. Exª fala dos efeitos que podem
levar à morte do ponto de vista clínico. Quero acrescentar: hoje mais. O viciado em crack vai perdendo
paulatinamente o apego à vida. Ele fica cada vez mais
ousado, inclusive para furtar objetos da sua casa ou
da casa de outros para obter o dinheiro mínimo para
tomar uma dose. Para dar uma pitada no crack, ele se
expõe a todos os riscos: atropelamento, assassinato.
Enfim, é uma droga que transforma muito rapidamente
em molambo um ser humano que poderia ser força de
trabalho útil para ao País. Portanto, solidarizo-me com
seu pronunciamento e digo-lhe da solidariedade e da
preocupação que tenho com o Brasil inteiro, mas muito particular com o fato de que essa praga já avassala
meu Estado. Estamos numa hora em que, ou tomamos
medidas muito sérias de segurança pública no plano
nacional, ou vamos “mexicanizar” este País. Vamos ver
este País perder cada vez mais terreno do poder formal para o poder informal do crime organizado – que,
no Brasil, já é perigoso, mas não se compara com os
níveis atingidos no México. O que temos é de regredir
como fez a Colômbia, que transformou Bogotá numa
cidade segura, uma das que têm menor índice de criminalidade na América Latina, comparável esse índice
de criminalidade com alguns países do chamado primeiro mundo. O Brasil revela tudo ao contrário, e esta
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coisa absurda, abjeta que é o crack faz parte de mentes criminosas que querem escravizar, e escravizam,
pessoas que, a partir daí, passam a roubar, matar, e a
se matarem e a se roubarem, porque estão roubando
a própria vida. Parabéns a V. Exª.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Agradeço a V. Exª pela capacidade de síntese
e competência na abordagem do tema. É uma preocupação realmente nacional.
Eu concedo, com a vênia da Srª Presidente, porque sei que o meu tempo está sendo tomado, mas
muito me honraria ter esse aparte, por tratar-se de um
Senador que domina plenamente o assunto quando
se refere a drogas e violência, com sua experiência
histórica: o Senador Romeu Tuma.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu gostaria só de esclarecer que não
é possível ceder aparte, mas esse já está concedido
e o Senador vai falar.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Obrigado. Vou
ser rápido, Senadora. É um assunto tão importante que
ainda hoje dei uma entrevista a respeito, pela preocupação que a imprensa tem tido com o uso do crack. Se
V. Exª lembra, neste plenário, pouco se falava sobre o
crack. Mais era falado em São Paulo, que, infelizmente,
tinha o maior número de usuários de crack. Repentinamente, o Senador Tasso Jereissati, Arthur Virgílio e
outros trazem esse problema nos seus Estados. Não
é isso, Arthur? Isso nos assusta bastante. Por quê?
Porque o crack está sendo usado na sua maioria por
jovens, por crianças que não chegam à idade adulta:
com 10, 12 anos já estão fumando crack, que vicia praticamente na experiência do primeiro uso. Ele está cheio
de impurezas, como V. Exª descreve, atacando todos
os órgãos do organismo, principalmente o cérebro, que
vai se destruindo aos poucos, com uma violência inaceitável. Agora, quando foi feito o projeto de combate
ao tráfico e uso de drogas, Senador, havia o ponto de
como tratar o usuário. Até hoje não vi nenhuma força
de Governo – falo de Governo Federal e de Governos
Estaduais – criar locais de recuperação, de tratamento, e nenhum programa de prevenção. Quer dizer, isso
nós não temos sentido e faz muita falta. Em qualquer
esquina, hoje... Ontem, eu passei num posto que é um
ponto de venda do crack. Em qualquer lugar de São
Paulo, hoje, as esquinas são pontos de venda de crack,
e não há como a polícia combater porque são menores.
E não há nenhuma instituição clínica que possa tratar
daqueles que não têm capacidade financeira de pagar
qualquer despesa médica para se tratar. Anteontem a
televisão mostrou um jovem cuja família inteira foi pedir
para o traficante dividir em prestações o débito dele.
Negativo: no dia seguinte, mataram a tiros o menino
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porque não pagou a compra do crack que fez. Então,
é uma violência. A mãe, que segura o filho em casa,
vai à rua comprar o crack para o filho não ser morto
pelo traficante em razão de ter um débito com ele. Ela
sabe que ele vai morrer pelo crack, mas não quer que
ele morra pelas balas do traficante. Eu cumprimento V.
Exª. Acho que é uma luta nossa também. Vamos fazer
uma frente aqui para lutar contra o uso das drogas e,
talvez, evitar esse negócio de descriminalizar o uso de
drogas. Desculpe-me, Senador. Obrigado.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Srª Presidente, vou ter que contar com a concessão de V. Exª, em função da grandiosidade e magnitude
dos apartes que tive a honra de receber.
Srª Presidente, contudo, a violência é a principal
causa de morte dos usuários de drogas e é preciso
que a rede de saúde pública se programe para oferecer
tratamento não só para a dependência, mas também
para as sequelas.
Endividados por causa do vício da droga, crianças,
adolescentes e jovens paraibanos estão pagando ao
tráfico com mortes, assaltos, roubos e outros crimes.
Alvos fáceis, meninos a partir de 12 anos são treinados
e armados por traficantes para “produzir” para o crime,
uma vez que são facilmente aliciados. A “fissura” para
usar a droga é tão grande que muitos adolescentes
trabalham para o tráfico apenas em troca da pedra.
Na Paraíba, o problema é alarmante e o Governo
do Estado já entrou decisivamente na abordagem desse
que parece ser um problema de saúde pública e que
mais assusta a população pelos evidentes prejuízos
que traz às promessas de futuro consubstanciadas no
potencial de realização da nossa juventude.
Recentemente, Srª Presidente, o Governador
José Maranhão assinou, no Palácio da Redenção, o
Programa Estadual de Políticas sobre Drogas, como
forma de combater esse flagelo, reunindo esforços
conjuntos do Governo do Estado, do Ministério Público,
das Polícias Federal, Militar e Civil, das Igrejas Católica e Evangélicas, da OAB, do Conselho Estadual da
Juventude, de entidades de classe e de organismos
da sociedade civil.
A epidemia da droga está assolando a Paraíba
e é fundamental a ação educativa da rede pública de
ensino no sentido de privilegiar campanhas destinadas
a conscientizar os jovens a não experimentar o crack,
eleito pelo Secretário de Esportes, Cristiano Zenaide,
como inimigo público número um.
Estou concluindo, Srª Presidente.
Já foi constatado que 90% dos crimes têm relação
com os entorpecentes, principalmente entre os jovens
de 16 a 24 anos, faixa etária na qual o envolvimento
com o crack é mais frequente.
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No caso específico da Paraíba, dados da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Desenvolvimento Humano e da Secretaria de Educação
(Programa Estadual de Combate às Drogas) mostram,
sem margem de dúvida, que a violência está diretamente ligada ao consumo de crack.
Preocupa o fato de ser João Pessoa a capital
do País onde mais se consome crack. Dados oficiais
mostram que 2,6% dos estudantes do ensino médio já
experimentaram a droga, quando no Rio de Janeiro e
em São Paulo, esse índice não passa de 1,7%.
Portanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ao encampar a campanha Crack Jamais, que veio se
somar à campanha do Governo do Estado, a sociedade
paraibana dá um belo exemplo de mobilização conjunta em torno de um objetivo comum: afastar crianças e
jovens paraibanos, meninas e meninos, da cidade e
do campo, do litoral e do interior, do nefasto caminho
da violência e da destruição.
Finalizando, eu gostaria de reproduzir aqui declaração da Diretora Executiva do Sistema Correio de
Comunicação, Beatriz Ribeiro:
Esta campanha é uma expansão da agenda de responsabilidade social das empresas,
além de ser um posicionamento propositivo
diante de um problema tão grave como esse,
que é a destruição da harmonia das famílias,
neste momento em que a violência se agrava por conta da presença, cada dia maior, do
crack na vida dos nossos jovens.
E complementa:
Esta campanha de mobilização, que tem
um caráter educativo, terá o poder de alertar a
todos para a prevenção, como forma de evitar
que tantos adolescentes sejam mortos.
Srª Presidente, agradeço a concessão de extensão do meu tempo, mas, na verdade, o assunto é de
extrema valia para os jovens e para toda a população
brasileira.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com certeza, Senador Roberto Cavalcanti, foi muito importante estender o tempo do senhor
na tribuna por dois motivos: primeiro, pela importância
do combate a esta droga terrível, a qualquer tipo de
droga, mas especialmente ao crack, e, segundo, pelo
fato de V. Exª ser um Senador que tem grande disciplina de tribuna. Então, hoje a ampliação do seu tempo
foi bastante justa.
Para uma comunicação inadiável, Senadora Fátima Cleide.
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A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidenta, Srs. Senadores, quero iniciar minha
fala fazendo o registro da presença de lideranças sindicais do meu Estado de Rondônia. Quero aqui citar
o nome do Wilson, do Sindicato dos Urbanitários, e o
do Tenente Costa. Quero saudar a todos e dizer, Senadora Serys, Srªs e Srs. Senadores que, na tarde de
hoje, o Estado de Rondônia está com uma expectativa
muito grande. Nós acordamos com o Líder do Governo,
Senador Romero Jucá, para que ele apresente uma
emenda à Medida Provisória nº 472, com um texto de
regulamentação da Emenda Constitucional de nº 60,
de minha autoria, que trata da transposição dos servidores públicos do Estado de Rondônia, que foram
custeados, no período de 1981 a 1991, pelo Governo
Federal.
Nessa mesma Medida Provisória, Senadora
Serys, nós estamos resolvendo também, com uma
outra emenda, uma questão de grande alcance social
em meu Estado, que é aquilo que ficou popularmente
conhecido em Rondônia como a Flona Bom Futuro.
A situação dos moradores da Flona Bom Futuro nós esperamos resolver também com uma outra
emenda à Medida Provisória nº 472.
Eu quero aqui, antes de qualquer coisa, agradecer a boa vontade do Senador Romero Jucá de contribuir conosco para a resolução desses dois problemas
que influenciam muito no desenvolvimento do Estado
de Rondônia.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o que me traz
a esta tribuna na tarde de hoje é a necessidade de discutirmos um pouco mais a política externa brasileira.
A projeção do Brasil e do Presidente Lula no mundo, considerado hoje um dos líderes mais influentes
da atualidade, é resultado não apenas da estabilidade
econômica e políticas sociais mencionadas por mim
ainda na sexta-feira passada, mas também resultado
de novas diretrizes da política externa.
Foram estabelecidas novas prioridades, citadas
de forma resumida no artigo “A melhor política externa
brasileira” do sociólogo Emir Sader, que peço à Mesa
que seja dado como lido e apensado ao meu pronunciamento desta tarde.
Desde o início do primeiro Governo, a ênfase foi
na busca de novos parceiros, na integração da América do Sul e do Mercosul, com reforço deste último
no plano político.
Além de aprofundar as relações com os países
vizinhos, a política externa brasileira estabeleceu novas
parcerias pelo mundo, diversificando o comércio com
a Ásia, a África, a Europa e a América Latina.

MAIO 2010
18068

Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Os resultados já podem ser notados: o comércio
brasileiro com países sul-americanos passou a ser
quase 20% do total do comércio exterior brasileiro e
a África é, hoje, o quarto parceiro comercial do País,
atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Argentina.
A agenda de nossa política externa mostra um
ativismo exemplar do Presidente Lula, que visitou 21
países africanos, recebeu Governadores e Presidentes da América do Sul, visitou-os e empreendeu muitas outras viagens, moldando o Brasil num cenário de
credibilidade e parceira confiável e respeitosa.
Esse ativismo é ainda consagrado pela frenética
agenda de contatos, encontros, viagens a trabalho e
conversações por parte do Ministro Celso Amorim, a
quem, neste momento, quero parabenizar pelo excelente trabalho feito.
Essa é uma diplomacia mais assertiva, que se
distingue de governos anteriores por destacar sempre
a soberania nacional e se distinguir pela defesa dos
interesses nacionais. Aquela política externa subserviente, que levou, inclusive, o chanceler brasileiro a
tirar sapatos no aeroporto do Império, há muito ficou
para trás.
A nossa política externa fez do Brasil um País
soberano. Promoveu integração regional, privilegiou
as alianças com o sul do mundo, diversificou nosso
comércio exterior.
“Afirmou o nome do Brasil no mundo, em uma
condição de prestígio e respeito, como nunca tínhamos
tido”, diz Emir Sader.
Lembro muito bem que as nossas autoridades
defendiam para o Brasil o caminho traçado pelo México, o do Tratado do Livre Comércio com os Estados
Unidos. O México não diversificou a sua parceria, amarrando mais de 90% de seu comércio com os Estados
Unidos, país que colocou países desenvolvidos e em
desenvolvimento no epicentro de uma enorme crise
econômica em 2008.
Queriam que embarcássemos na Alca sem questionar, criticar, abdicando de nossos maiores interesses, dos interesses de nossa gente, dos interesses
da Nação.
Não há, Srªs e Srs. Senadores, como negar: o
Brasil é, hoje, mais soberano e altivo graças à política
externa que o tirou da condição de subserviência e
obediência cega às regras do país mais poderoso do
mundo, graças a uma condução política que reforça a
todo instante o desejo e a capacidade de intervenção
do Brasil no mundo, a vontade declarada de ocupar
uma cadeira permanente no Conselho de Segurança
da ONU para defender ativa defesa do multilateralismo e de maior equilíbrio nas relações internacionais,
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graças à diretriz de, no plano econômico, buscar maior
cooperação e integração com países similares e vizinhos regionais.
Festejo, Srª Presidente, a política externa brasileira. Tenho a plena convicção de que, ao lado da política
de inclusão social que vem sendo implementada pelo
Presidente Lula, ela se constitui em um dos pilares de
transformação pela qual passa o Brasil.
Srª Presidente, eu gostaria de ter muito mais
tempo ainda para falar da política externa brasileira,
mas tenho consciência de que falo como comunicação
inadiável. Mas queria, antes de me despedir desta tribuna, registrar aqui também a presença de moradores
da Flona Bom Futuro, lá no meu Estado de Rondônia, que aguardam, Senador Raupp, ansiosamente,
há meses, uma vez que a resolução para o problema
da Flona Bom Futuro já está bem encaminhada por
meio de um texto que foi construído, Srª Presidente, e
faço questão de aqui ressaltar, por essas pessoas que
aqui estão. E, em nome do Eliseu, quero aqui saudar
todos, os de Salvador também, e dizer que esse texto
que nós vamos aprovar, se Deus quiser, hoje à tarde,
com a contribuição tanto da Situação, pelo trabalho do
Senador Romero Jucá de apresentar uma emenda à
Medida Provisória nº 472, quanto também da compreensão da Oposição aqui no Senado Federal, nós iremos
resolver o problema da ocupação dos moradores lá da
Flona Bom Futuro e também dos nossos servidores
públicos com relação à transposição.
Eu disse, no início, que aqui estão presentes
representantes do movimento sindical e gostaria de
ressaltar a presença de representantes da nossa extinta Ceron, hoje Eletrobras Distribuição Rondônia, e
também da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, esses servidores que vêm lutando arduamente
para também serem contemplados pela transposição
garantida pela Emenda à Constituição nº 60.
Era o que tinha a dizer, Senadora Serys.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SR… SENADORA F˘TIMA CLEIDE EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
PORTAL DO PT
A melhor política externa brasileira
Publicado no Blog do Emir, em 27-4-2010
Celso Amorim foi chamado por um órgão de
grande imprensa norteamericana “o melhor ministro de
Relações Exteriores do mundo”. O que podemos certamente dizer que é o ministro de Relações Exteriores
da melhor política externa que o Brasil já teve.
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Tudo o que o Governo Lula mudou da herança
recebida, foi bom, foi para melhor, a começar pela política externa subserviente – aquela de tirar o sapato
no aeroporto do império, do Celso Lafer, HFC levava
o Brasil pelo caminho em que está o México hoje: o do
Tratado de Livre Comércio com os EUA, intensificando ainda mais o comércio exterior com aquele que se
tornou o epicentro da crise econômica internacional.
O México tem mais de 90% do seu comércio com os
EUA, ao invés da diversificação que o Brasil implementou e que faz com que hoje a China seja nosso primeiro parceiro comercial e tenhamos uma diversificação
do comércio com a Ásia, a África, a América Latina, a
Europa e os EUA.
Alckmin, em plena campanha eleitoral de 2006
– vejam o primeiro texto do blog, que abordava esse
tema – saudava a vitória eleitoral (fraudulenta) do Calderón, no México dizendo que esse era o caminho que
deveríamos seguir.
Isto é, os tucanos mantiveram essa orientação
de ser aliados subservientes do império, cuja economia decadente leva a que crise atual fizesse com que
o México fosse de novo ao FMI – o que FHC fez três
vezes no seu mandato.
Na reunião em que os EUA apresentaram a ALCA,
Hugo Chávez foi o único presidente americano a votar contra.
FHC fez belo discurso – segundo o próprio Chávez –, mas votou com os EUA. Não fosse a vitória de
Lula e a virada da política externa, o Brasil e todo o
continente estariam na situação penosa do México,
pelas mãos dos tucanos.
O Serra – que não foi convidado para o aniversário da Conceição, ligou e se auto convidou, chegou
com flores, recebido com toda a frieza, ao contrário
da Dilma, convidada de honra, recebida com aplausos
de pé – quis tirar banca de progressista, dizendo que
estaria “mais à esquerda de Dilma”, porque ela não
domaria o PMDB. (O problema é que ele não doma,
nem quer domar, o PSDB.)
Mas critica o Brasil em Honduras, no Irã, diz que
vai tirar o país do Mercosul, só podendo colocar no
lugar a relação privilegiada com os EUA, que os tucanos sempre tiveram e ainda pregam. Serra queria que
tivéssemos a posição que teve o governo deles diante
do golpe do Fujimori, de conivência e apoio?
A política externa brasileira faz do nosso país um
país soberano e isso é insuportável para as elites tradicionais que se acostumaram à subserviência com as
potências do centro do capitalismo, que consideram ter
relações diversificadas no mundo uma desobediência
com as orientações do Império.
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Quando o antecessor dos tucanos no Ministério
de Relações Exteriores do Brasil, Juracy Magalhães,
afirmou “O que é bom para os Estados Unidos é bom
para o Brasil” (sic), nenhum órgão da imprensa brasileira – esses mesmos que se transformaram em partidos do bloco tucano, diante da fraqueza dos partidos
tradicionais da direita conforme confissão da executiva
da FSP – divergiu, até aplaudiram. Não podem assim
estar de acordo com uma política que afirma orgulhosamente nossa soberania inclusive diante do maior
império da história da humanidade.
Serra disse que disse, que não disse, que não
teria dito, mas que disse que quer bombardear o Mercosul, reduzi-lo às suas mínimas proporções, que era
a situação no governo FHC de que ele participou durante todos os dois mandatos. O que colocar no lugar?
O livre comércio com os EUA, certamente, o caminho
do Chile – que o Serra sempre tomou como exemplo
–, do México, do Peru, da Colômbia, os países com
futuro mais comprometido no continente.
A política exterior do governo Lula promoveu a
integração regional, privilegiou as alianças com o sul
do mundo, diversificou nosso comércio exterior. Afirmou o nome do Brasil no mundo, em uma condição de
prestígio e de respeito, como nunca tínhamos tido.
O que é bom para os tucanos, não é bom para
o Brasil. A política externa soberana é condição para a
política interna democrática e popular. O Brasil decide
este ano se quer consolidar nossa posição no mundo
e aprofundar a construção de um País justo ou se voltam os subservientes ao Império.
Emir Sader é sociólogo e professor.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senadora Fátima Cleide.
Pela inscrição, com a palavra o Senador Valter
Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, minha quase
conterrânea lá do Mato Grosso, Srs. Senadores, estiveram sob minha responsabilidade, na condição de
Relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dois projetos de emenda constitucional que versam sobre a criação e expansão de reservas indígenas.
O mais antigo deles é o de nº 38, de 1999, cujo autor
está aqui presente, o Senador Mozarildo Cavalcanti,
acompanhado de mais 28 Srs. Senadores.
Em apertada síntese, o que a emenda do Senador Mozarildo visa é alterar vários dispositivos da
Constituição, a fim de transferir para o Senado Federal
a competência para aprovar os processos de demarcação de reservas indígenas. Prevê ainda o estabe-
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lecimento de regras para a criação de unidades de
conservação.
Essa proposta passou pelo crivo de três relatores, Senador Mozarildo: o então Senador Armir Lando,
o Senador Leomar Quintanilha e, finalmente, eu. No
entanto, ocorreram manobras protelatórias aqui, no
plenário, que foram manejadas para evitar a votação.
E, até hoje, este Plenário ainda não deliberou sobre o
assunto, e a matéria está aqui para ser pautada.
Para se ter uma idéia do tamanho dessa inércia,
basta lembrar que a primeira aprovação dessa PEC lá
na CCJ se deu em abril de 2002. A segunda vez em
que ela foi aprovada, também lá na CCJ, ocorreu em
dezembro de 2004, Senador Augusto Botelho. Veja
quanto tempo. Isso tudo aqui precisa ser lembrado à
luz do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, porque, se essa proposta tivesse sido aprovada antes
da manifestação do Supremo, muito provavelmente
as coisas teriam sido muito diferentes do que efetivamente ocorreu.
Nas manobras para evitar a aprovação dessa
proposta teve de tudo: de apensamento com matérias
estranhas ao objeto da proposta a pedido de reexame,
coisa também completamente estapafúrdia, porque,
de repente, aprovou-se lá, quando estava na CCJ, aí
vem para cá e se pede uma revisão, sem mais nem
menos. Quer dizer, efetivamente foi uma decisão muito
estranha. Embargos de gaveta e outras cositas más,
tudo no afã de impedir que o Plenário enfrentasse
esse problema.
Já a PEC nº 3, de 2004, de iniciativa de 27 Senadores capitaneados pelo ex-Senador Juvêncio César da
Fonseca, meu conterrâneo lá do Mato Grosso do Sul,
propõe alteração ao art. 231 da Constituição Federal.
A mudança torna indenizável a terra nua suscetível de
desapropriação ou despropriação para ser destinada a
novas reservas ou à expansão das mais antigas.
A alteração é fundamental porque terras indígenas
integram o patrimônio da União. Pelo menos é isso que
prevê o art. 20, inciso XI, da Carta Magna do País.
Sucede que uma extraordinária extensão de terras que vem alimentando esse contencioso indígena
é titulada, devidamente titulada, e provém de cadeia
dominial legítima inquestionável.
Ora, Srª Presidente, se a propriedade é adquirida
através de um justo título, a União não pode eximir-se
da responsabilidade com um simples decreto de criação de uma nova reserva.
Afinal de contas, quem inaugura uma cadeia
dominial é o próprio poder público, e esse é um ato
gerador do direito de propriedade. Um simples laudo antropológico elaborado muitos anos depois para
certificar algum vestígio de remota civilização indíge-
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na não pode revestir-se de força para revogar direitos
constitucionais. E isso, infelizmente, tem acontecido
em nosso País, e tem acontecido porque nós temos na
Constituição Federal este dispositivo, o art. 231, que dá
esse poder extraordinário, esse poder de império ao
Presidente da República. Esse dispositivo reconhece
aos índios os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam e dá competência à União
para demarcá-las e protegê-las. Até aí, Senador Mozarildo, nada demais.
Acontece que o ato expropriatório ou a desapropriação da União tem sido de uma natureza tão forte,
tão imperial que tem ensejado esse ato do Presidente
da República inspirado em um simples laudo de um
antropólogo, em uma simples manifestação da Funai,
dizendo que ali existe uma reserva indígena, dizendo
que quem tem título não deveria tê-lo sem levar em
conta que o título vem de uma cadeia dominial e que
essa cadeia dominial provém do Poder Público.
Honra-me Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Valter Pereira, quero primeiramente parabenizar V.
Exª, que como jurista, como homem que conhece de
perto as nuances, inclusive, da tramitação dessas propostas, tenha feito essa avaliação. E fico muito orgulho
de ter essa avaliação de V. Exª, porque, quando a gente fala, dizem que é em causa própria, porque temos
os nossos problemas paroquiais, como dizem. Mas V.
Exª colocou muito bem: as artimanhas, as marchas
e contramarchas que fizeram para impedir a votação
da minha emenda constitucional aqui no Plenário, que
chegou a vir a plenário. Na quinta sessão de discussão
em primeiro turno, voltou para a CCJ e ficou lá.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Para
reexame.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Para
reexame e sucessivas manobras como apensamento de matérias que nada tinham a ver – como disse
V. Exª. E o que a minha proposta, em suma, propõe?
V. Exª disse, mas eu quero aqui frisar: pedir que essa
matéria seja examinada pelo Senado, porque se trata de quê? De retirar terras dos Estados para passar
para o Governo Federal, para a União. Ora, se está
retirando terra do Estado, se está expropriando terra
do Estado, nada mais justo do que os representantes
do Estado, portanto, os Senadores, o Senado Federal, examinem. Nós não estamos querendo usurpar a
função da Funai nem a do Presidente da República;
nós estamos apenas querendo examinar se preenche
todos os requisitos. E a outra, do Senador Juvêncio, V.
Exª relatou muito bem, adequando-a, fazendo praticamente uma nova emenda, propondo que uma pessoa
que estava numa área, que cultivou a terra durante
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muito tempo e que depois essa terra se tornou uma
reserva indígena, seja indenizado não só pela benfeitoria, mas pela terra que usou, que beneficiou. Eu
acho muito importante...
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela
terra que ela comprou, pela terra que ela pagou, pela
terra que ela remunerou com o imposto que é cobrado
pela União, pelo Estado, enfim, pelo Poder Público.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quer
dizer, pagou imposto para a própria União, e a União
não quer, portanto, indenizar essa pessoa que usou a
terra, indenizando apenas, mal e porcamente, as benfeitorias. Eu não quero me alongar, já que o tempo de
V. Exª está-se esgotando, mas eu quero só dizer que
a Veja desta semana publica uma excelente matéria
intitulada “A farra da antropologia oportunista.” E, realmente, o que vem sendo feito em termos de demarcação de terra indígena, reservas ambientais, nada
mais é do que, como diz a própria Veja, uma cadeia
de fraudes e abusos. E aí tem vários exemplos de índios fabricados por ONGs e pela própria Funai para
poder tomar a terra de Estados como Santa Catarina.
Trouxeram índios do Paraguai, Senador Valter Pereira,
para criar reserva indígena em Santa Catarina! Isso é
uma molecagem, uma afronta à Nação e, realmente,
um atentado à soberania nacional! Quero cumprimentar V. Exª. Espero que o Senado tenha a coragem de
examinar e de votar essas emendas. Se o Governo
quiser votar contra, vote, mas mostre a cara e diga
realmente que não concorda por isso, por isso, por
isso. E não fazer essas manobras de enterrar, botar na
gaveta, procrastinar. Espero que todo mundo leia essa
matéria da Veja, porque, quando eu falo ou quando o
Senador Augusto Botelho fala ou quando V. Exª fala,
alguns dizem: “Ah, não, eles têm interesse porque nos
Estados deles há muito índio”. Leiam e vejam como
aqui existe uma cadeia de fraudes e abusos, como diz
a revista Veja.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito
obrigado pelo aparte de V. Exª, que tem sido um baluarte nessa causa.
O Senador Augusto Botelho deseja um aparte?
Honra-me V. Exª.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PR – RR) – Muito
obrigado, Senador Valter Pereira. Quero parabenizar
V. Exª pelo pronunciamento. Temos que tomar uma
posição aqui. O meu Estado já perdeu 96% da área.
Perdeu, não, esse percentual foi designado para terras
indígenas. Mais as áreas de ambiente, de Exército e
tal, temos quase 60% de áreas já intocáveis, que não
podem ser mexidas. Então, V. Exª está trazendo esse
problema, porque vão começar a fazer isso com vocês agora; vão começar a querer criar áreas indíge-
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nas, quilombolas e tal. E o Supremo, naquela decisão
dos 19 itens, fala que o que vale é a área em que as
comunidades habitavam até outubro de 1988. Teriam
que estar lá assim. Então, essa fabricação de que a
Veja está falando de trazer índios do Paraguai já ocorreu em Roraima, quando trouxeram índios da Guiana
e da Venezuela. Nós sabemos disso. Já fizeram. Na
Raposa, não havia esse monte de comunidade que
há agora. Então, eles vão multiplicar e fazer isso. Esta
Casa tem de tomar uma atitude, porque vão congelar
o desenvolvimento do Brasil. É isso que querem fazer.
Quanto mais ficar imobilizada, pior, porque eles não
vão ajudar o índio a desenvolver-se. O que eles fizeram
pelos índios de Roraima até agora? Qual foi o benefício
que eles tiveram nas áreas demarcadas até hoje? Que
recurso chegou das ONGs? E as ONGs?
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – V. Exª
tem de fazer essas perguntas para as ONGs.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – As
ONGs ganham o dinheiro delas. É o meio de vida delas. Quando reconhecem a área, caem fora, porque
vão dar para outro a fim de ganhar dinheiro de novo.
Então, nem se preocupam com os índios. Os pobres
dos índios são abandonados e jogados à própria sorte.
V. Exª traz um tema importante. E é bom que se bata
nisso e se discuta para chegar a uma conclusão. A
Federação brasileira é desrespeitada quando se cria
uma área de conservação, uma área indígena sem
consultar o Estado. E a PEC do Mozarildo quer apenas que venha para cá para a gente discutir isso. Mas
ficam fazendo ações protelatórias para não resolver e
achar uma solução para todos.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – E o
fundamento, Senador Augusto Botelho, para vir ao Senado é cristalino. O que é o Senado? Não é a Casa da
Federação? Como é composta a Federação? Não é
composta pelos Municípios e pelos Estados-membros?
Quem está socorrendo o Município e o Estado-membro
quando é fustigado por uma ameaça de expropriação
ou desapropriação para criação de uma reserva? Ninguém! É aqui que tem de ser debatido mesmo.
Mas eu gostaria de chamar a atenção de V. Exªs
para a redação do §6º do art. 231 da Constituição e fazer
um desafio: quem consegue entender, à primeira leitura,
o que está escrito no texto? Prestem atenção!
(Interrupção do som.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Obrigado, Senadora Serys.
Art. 231.
§6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por
objeto a ocupação, o domínio e a posse das
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terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios
e dos lagos nelas existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o
que dispuser lei complementar, não gerando
a nulidade e a extinção direito a indenização
ou a ações contra a União, salvo, na forma da
lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.
Alguém aqui conseguiu entender alguma coisa
do que está escrito aqui no Texto constitucional? Eis o
grande desafio, Srª Presidente: é um texto confuso, de
frases parentéticas. Não existe aqui uma coordenação
que torne a lei legível, inteligível para o cidadão comum,
exceto para quem se debruça para estudar a matéria,
como muitos aqui têm feito, inclusive eu.
Pois bem, Sr. Presidente, esse dispositivo, de
uma só vez, joga por terra vários direitos, como, por
exemplo, o direito à propriedade.
Vejam o art. 5º, inciso XXII, da Constituição, que
é considerado como uma cláusula pétrea: “É garantido
o direito de propriedade”.
E o inciso XXXV: “A lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
Então, veja aqui, Senador Mozarildo, que a lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça – a simples ameaça – a direito. Isso aqui
vale para todos. Mas esse dispositivo que acabei de ler
proíbe que o proprietário que sofra uma expropriação
vá bater às portas do Judiciário para reclamar o seu
direito. Ora, se nós temos a nos proteger uma Constituição, alcunhada de Constituição cidadã, como é que
ela pode proibir aquele que foi prejudicado de bater às
portas contra a União? É um Estado totalitário.
Aí vem mais um dispositivo, o inciso XXXVI: “A
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada.”
Por acaso, um título dominial que provém do Poder
Público não constitui um ato jurídico perfeito? Não é um
direito adquirido? Então, o que se está precisando é,
sobretudo, o respeito à Constituição. Se ela tem esse
dispositivo draconiano, que é o art. 231, o qual está
revogando outros dispositivos que estão nas cláusulas
pétreas, isso precisa ser mudado.
Veja aqui o inciso LIV do mesmo art. 5º: “Ninguém
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.”
Ou seja, o que nos percebemos é a negação da
essência do Direito que está sendo prevista em um
dispositivo que se pretende mudar e que está encalacrado aqui, neste Plenário.
Sr.ª Presidente Serys Slhessarenko, nós estamos
vivendo, agora, o ocaso de uma legislatura. Nova elei-
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ção está marcada e nós corremos o risco de terminar
esta legislatura mantendo as portas abertas desse
contencioso, quando o Senado poderia muito bem enfrentar esse problema, mudar esse dispositivo, como
já há uma manifestação.
O relatório que produzi, o voto que exarei na
Comissão de Constituição e Justiça para mudar essa
excrescência constitucional foi aprovado na CCJ e está
aqui, na dependência de votação deste Plenário.
O sentido da minha fala hoje é exatamente este:
um apelo veemente às Lideranças partidárias para que
reflitam sobre essa dívida que o Senado tem para com
a Nação. Está nas mãos dos Srs. Senadores a solução de um contencioso que se arrasta há muitos anos
e que alimenta disputas políticas e ideológicas, mas
que precisa ter o seu desate para garantir a segurança
jurídica, que é fundamental para os produtores rurais,
para a sociedade brasileira de maneira geral.
Encerro o meu pronunciamento desta tarde, Srª
Presidente, mas vou voltar a abordar este assunto. Inclusive quero analisar essa matéria que foi aqui anunciada pelo Senador Mozarildo Cavalcanti, publicada
na revista Veja, e que precisa efetivamente ser olhada
com olhos de lince, para que o Senado acorde diante
de tantas ilusões, de tantos sonhos que estão deixando adormecidos muitos Senadores, muitos políticos,
muitos partidos, muitas instituições.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Valter Pereira.
Com a palavra, pela Liderança do PSC, o Senador Mão Santa.
Logo após, pela inscrição, o Senador Cristovam
Buarque.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Senadora Serys...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O Senador Zambiasi pede a palavra
pela ordem.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, o
Senador Tuma está inscrito pela Liderança do PTB,
mas está gentilmente oferecendo espaço para que
eu possa ocupá-lo. Eu gostaria de saber a sequência
das inscrições, para que a Presidência possa orientar
os próximos inscritos.
Nós temos agora a Liderança do PSC.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Está bastante distante. Nós temos o
Senador Cristovam Buarque. Logo após, para uma
comunicação inadiável, o Senador Flexa Ribeiro; depois, os Senadores César Borges, Jayme Campos e
Marco Maciel. Pela Liderança, o Senador Arthur Vir-
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gílio; depois, o Senador Pedro Simon – e aí estaria o
Senador Romeu Tuma, agora substituído pelo Senador
Zambiasi. Está distante ainda.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Ok.
Muito obrigado, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra, pela Liderança do PSC,
o Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Senadora Serys, que preside a sessão, Parlamentares presentes, brasileiras e
brasileiros aqui no plenário do Senado e os que nos
assistem pelo sistema de comunicação, maio é o mês
das mães, de Maria, do amor. E maio, como o Padre
António Vieira dizia – Cristovam Buarque sabe tudo
ou quase tudo –, é o mês do amor, de Maria, da mãe.
Padre António Vieira diz que um bem nunca vem só,
vem com outro bem. E maio é o mês de aniversário
do Partido Social Cristão, que eu represento aqui, no
Senado da República. Então, nós estamos fazendo
agora exatamente 25 anos.
Eu, que sou médico, aprendi, Cristovam Buarque,
que para onde nós vamos nós levamos a nossa formação profissional. O Cristovam pode ir para onde for, ele
é o professor, o professor Cristovam. E o médico dá
valor à etiologia, à causa. Ninguém dá valor à febre, à
convulsão, mas à causa, ao vírus, ao micróbio, à bactéria. Então, o PSC é, sem dúvida nenhuma, o grandioso
Partido do nosso Brasil, pela origem. A origem.
A origem! Por isso, eu estou feliz.
Pedro Aleixo. Este País vivia na Ditadura. No seu
segundo Governo militar, Costa e Silva escolheu um
civil de dignidade, amante do Direito, Pedro Aleixo. E
ele tinha a confiança de Costa e Silva, representava a
tradição mineira, o saber do Direito, a firmeza. Abruptamente, Costa e Silva tem um Acidente Vascular Cerebral. Perdeu a consciência e seu vice, Pedro Aleixo,
foi impossibilitado de assumir. Porque, naquele tempo,
havia três militares Ministros: do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. E os três não aceitaram o mineiro
Pedro Aleixo para Presidente, porque ele tinha se negado a assinar o Ato Institucional nº 5. Recolhe-se a
Minas. E aquele idealista fica esperando o nascer do
pluripartidarismo. Aí, eis que surge esse partido que
aqui represento.
E tem um artigo do PSC, feito por Itamar Guerreiro: Partido Social Cristão. O número é 20. Aqui, a diretoria toda. Mas, o importante é o que diz. Resume-se:
O tempo é inexorável. Ele não para. Cada
segundo ultrapassado jamais retorna. Todavia,
quando se vive com intensidade, quase não
se percebe o passar do tempo. Assim ocorreu com este jovem Partido Social Cristão,
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em seus 25 anos de existência dedicados à
sua finalidade social, a pregação dos valores
e propósitos do Cristianismo.
Começava o ano de 1985, quando um
grupo aguerrido de idealistas – composto por
nove pessoas – que há muito marchava unido
em torno dos conceitos políticos propostos pelo
ex-Vice-Presidente da República, o mineiro
Pedro Aleixo, decidira que chegara a hora de
desfraldar a bandeira da plena democracia.
E, dessa forma, adotando uma atitude
ousada e prática, em atendimento aos anseios
políticos da época, aqueles destemidos garimpeiros da liberdade e da cidadania criavam o
PSC. Era maio de 1985.
Surgia, então, mais um guardião para
se juntar à luta na trincheira pela defesa do
Estado de direito. Era preciso exterminar, dar
fim de vez ao Estado de exceção que teimava em ficar. O regime ditatorial agonizava e
se debatia tal qual a hidra multicéfala, mas
custava a morrer.
Ao longo desse quarto de século, o PSC
vem conquistando gradativamente um lugar
de destaque no universo político-eleitoral do
País. Embora tenha como símbolo um peixe
– real significado cristão –, o PSC nunca se
deixou atrair pela isca fácil dos vendilhões que
sempre existiram no cenário político-partidário
nacional.
Para tanto, sempre se aliou ao povo,
sendo intérprete das sinceras manifestações
populares de indignação, com os muitos caminhos incertos e tortuosos trilhados por esta
Nação chamada Brasil, que não pode e nem
deve se desviar do destino de ser altaneira e
sempre soberana.
Parabéns ao PSC no seu jubileu de prata!
Permita Deus que os dirigentes do Partido se
preocupem em manter o Partido Social Cristão
em contínuo navegar rumo às águas claras
dos preceitos cristãos de amor ao próximo,
de uma justa distribuição de renda, aliados a
um verdadeiro desenvolvimento sustentável,
visando ao bem-estar da população, a fim de
que, apesar das tempestades, o PSC possa
atracar a sua nau no porto seguro do progresso, para ajudar no soerguimento de uma sociedade fraterna e solidária.
Srª Presidente, está no Evangelho de Jesus e
no Livro de Deus que “pedi e dar-se-vos-á”. Essa foi
a nota oficial do Partido. Eu vou dar a minha, do coração. Cristo fez o melhor discurso em um minuto, mas

MAIO 2010
18074

Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

eu sou irmão de Cristo, mais novo, então me dá dois.
Aí eu vou dar o meu. Encantadora Serys, professora, é o seguinte: Esse Partido tem um símbolo – é o
melhor Partido do País, com convicção –, Mozarildo
Cavalcanti, que é o peixe. Peixe nos lembra Cristo alimentando os famintos.
E mais, atentai bem, Cristovam, nos lembra Juscelino Kubitschek. Ele cantava e encantava com o Peixe
Vivo. Esse é o nosso símbolo. O Partido tem o slogan
“ética na democracia”. É complicado, César Borges, é
complicado esse negócio. Só o Rui Barbosa... O Max
Weber tem dois livros de ética, não é, Cristovam? Mas
Heloísa Helena definiu aqui: ética, brasileiras e brasileiros, é vergonha na cara e bondade no coração. Esse
é o nosso Partido. Ele tem um programa, me permita,
Senadora Serys, V. Exª é professora. Eu, médico, fui
professor de Biologia num cursinho, de Fisiologia na
faculdade. Então, esses ambientalistas... O PV perdeu
o tempo. Nós é que sabemos. Etiologia, a origem das
coisas, isso começa na Medicina com Hipócrates, a
sabedoria com Sócrates, do sábio Cristovam; começou
com Sófocles! Muitas são as maravilhas da natureza,
mas a mais maravilhosa é o ser humano. Então, esse
Partido tem como programa, atentai bem, o ser humano em primeiro lugar. E a doutrina? A doutrina cristã.
É essa! Esse negócio de Direita e Esquerda é idiotice,
ignorância e palhaçada. Isso pertence ao Parlamento
Monárquico da Inglaterra: Os Conservadores sentavamse à direita e os que... Nós não temos nada a ver, nós
temos a ver é com Cristo, ó professora, Cristo que dizia: “Eu sou a verdade, o caminho e a vida”.
Cristo, que falava, não aqui, ele subia a montanha para falar: “Em verdade, em verdade eu vos digo...
Professora Serys, a doutrina é esta, cristã. E o que nós
fazemos na nossa vida? Na nossa, de todos nós? Então,
esse é o partido do Brasil. O que fez Cristo? Alimentou
os famintos. “Dai de beber a quem tem sede”. Vestiu
os nus, assistiu aos doentes, foi solidário com os presos, com os infelizes. E não ficou só em discurso não:
ele fez obra, fez os milagres. Fé sem obras já nasce
morta. A nossa é com obra. Como Cristo fez cego ver,
aleijado andar, mudo falar, surdo ouvir. E cinquenta
discursos! Esse autor é líder do povo, Manuel Robalo! Atentai bem, Serys, o primeiro orador é Cristo, é o
nosso líder, é a nossa doutrina.
Eu só ia lembrar então dos cinquenta grandes
discursos da humanidade. O primeiro é Cristo, subiu
à montanha e disse: “Bem-aventurados os que têm
fome e sede de justiça, porque serão fartos; bemaventurados os que sofrem perseguição por causa
da justiça, porque deles é o reino dos céus”. A justiça
é divina, mas é feita por homens, falhos, muitos deles
pecadores. Mais adiante, relembrando numa síntese:
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“Eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua
mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com
que ela cometa adultério; e qualquer que casar com
a repudiada comete adultério. Seja porém o vosso falar sim, sim; não, não, porque o que passa disso é a
procedência maligna”. Esse é o partido que nós oferecemos ao País. Sede vós, pois, os perfeitos, como
perfeito é o vosso Pai, que está no céu. E, mais, sintetizando o belo discurso proferido por Cristo, “ninguém
pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e
amar o outro; ou se dedicar a um e desprezar o outro.
Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia
de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o
seu mal. Assim, toda árvore boa produz bons frutos;
toda árvore má produz maus frutos.”
E, agora, eu não poderia deixar de prestar uma
homenagem – eu que sou cristão novo – aos que
fazem o Partido Social Cristão, à direção do Partido
Social Cristão. Ele é dirigido pelo mineiro Vitor Jorge
Abdala Nósseis; 1º Vice-Presidente, Pastor Everaldo
Dias Pereira; o 2º Vice-Presidente, Sérgio Bueno; o
3º Vice-Presidente, Ronaldo Abrahão Azaro; Antonio
Oliboni é o Secretário Geral; 1º Secretário, Gilberto
Nascimento Silva; 2º Secretário, Filipe de Almeida
Pereira; Tesoureiro Geral, Luiz Rogério Ognibeni Vargas; 1º Tesoureira, Elsa Elisabeth Schleich. O Líder,
na Câmara dos Deputados, é Hugo Leal. E tem os
Vogais Eliel Lima Santana, Mário de Oliveira, Antônio
Nogueira dos Santos, Wanderley Alves de Oliveira e
Maurício Brandi Aleixo.
E a minha vida é o meu Piauí.
Piauí, terra querida,
Filha do sol do equador,
Pertencem-te a nossa vida,
Nosso sonho, nosso amor!
(...)O primeiro que luta é o Piauí.
Tenho que homenagear os que pertencem, junto
comigo, ao Partido Social Cristão no Piauí. O Presidente
sou eu mesmo, Francisco de Assis de Moraes Souza.
É um nome cristão. São Francisco andava com uma
bandeira, em que estava escrito: Paz e Bem. Eu ando
hoje com a bandeira do PSC do Brasil.
Como 1° Vice-Presidente: José Leandro Filho;
2º Vice-Presidente: Itamar Franco Feitosa; Secretário-Geral: Alcindo Rodrigues Queiroz; 1º Secretário:
Jonas Vieira da Silva, Pastor; Tesoureira Geral: Maria
das Graças Moraes Souza Nunes, minha filha; 1º Tesoureiro: Francisco José Martins Juriti; 1º Vogal: João
Falcão Neto; 2º Vogal: Eretuse Marques Santos; 3º
Vogal: Francisco Rodrigues Soares; 4º Vogal: Sérgio
Luis Rêgo Damasceno.
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E termino: se Deus é por nós, quem é contra
nós?
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Mão Santa.
Pela inscrição, com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje
nós estamos comemorando, no Brasil, dez anos de
uma lei que de certa maneira pegou, uma lei positiva.
Refiro-me à Lei da Responsabilidade Fiscal.
No momento em que ela foi criada, houve resistências. Resistências equivocadas, porque a responsabilidade é algo positivo. A responsabilidade é algo
absolutamente necessário. E a responsabilidade fiscal
ainda mais é um pilar fundamental para que os Governos não caiam na loucura esquizofrênica dos gastos
descontrolados, que, mais dia, menos dia, cobram um
preço muito alto, como a gente já viu no Brasil, como
a gente viu há pouco em outros países, como a gente
vê agora em alguns países, inclusive europeus.
Felizmente, o Brasil tem uma lei de responsabilidade fiscal que, apesar de certa flexibilidade que termina fazendo com que os Governos que quiserem se
libertem dela, garante, cobra, exige que os Governos
não gastem além do que é possível. Essa é uma condição básica, pilar fundamental da estabilidade, sem
o que nada funciona bem, como nós vivemos durante
décadas, durante o período inflacionário.
Hoje eu não vim apenas comemorar a data em
que surgiu uma lei que eu apoiei desde o começo,
embora não estivesse aqui, de uma lei cuja importância eu sempre reconheci, não como alguns que passaram a reconhecer bem depois a importância dessa
lei. Eu quero falar é do que falta. Por que nós já temos
uma lei de responsabilidade fiscal e não temos ainda
uma lei de responsabilidade da ética na política? Não
temos ainda uma lei de responsabilidade da ética na
política. A lei da ficha limpa é uma tentativa disso, uma
tentativa ainda com algumas complicações de como
é que separa o que é crime do que é erro durante o
exercício do poder. Mas, de qualquer maneira, já é uma
tentativa de assegurar a responsabilidade política, a
responsabilidade da ética na política, ao lado da responsabilidade fiscal.
Mas não basta isso. Ela é incompleta para fazer
com que a responsabilidade na política baseada na
ética seja plena. E há outras responsabilidades. Nós
não temos, ainda, uma lei de responsabilidade para
com as crianças. No Brasil, os governantes não pagam qualquer preço se não investirem corretamente
para fazer aquilo que as crianças do seu Município,
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do seu Estado ou da Nação precisam. Um governante
fica inelegível se gastar mais do que deve, pela lei de
responsabilidade fiscal, que completa dez anos; mas
um governante não paga nenhum preço se as crianças ficarem sem aulas. Não há uma responsabilidade
com as crianças do Brasil. Nós não temos uma lei de
responsabilidade educacional, que obrigue os nossos
governantes, além de gastarem corretamente conforme
a lei de responsabilidade fiscal determina, a gastarem
também corretamente de acordo com as necessidades do processo educacional das nossas crianças,
dos nossos adolescentes. Nós não temos uma lei de
responsabilidade para com a saúde. No Brasil fica
inelegível aquele que gastar mais do que deve com o
funcionário público, mas não fica inelegível aquele que
governa em momentos em que pessoas morrem nas
filas dos hospitais, porque não há uma lei de responsabilidade para com a saúde. Nós não temos uma lei
de responsabilidade para com as mulheres, para com
os desempregados, para com os índios. Não temos lei
de responsabilidades para com os diversos segmentos preteridos ao longo da História, que não recebem
o apoio necessário dos governantes.
A nossa lei de responsabilidade ficou limitada,
restrita à responsabilidade no uso dos recursos fiscais
pelo governante. Uma lei correta, positiva, que felizmente veio, que, lamentavelmente, comemora apenas 10
anos. Se ela já tivesse 20, 30, 50 anos, nós teríamos
tido uma continuidade muito mais eficiente do processo
social e econômico no Brasil. Mas nós não temos ainda
as outras leis que nós necessitamos. Nós não temos
uma lei de responsabilidade, sobretudo, para com o futuro do Brasil. Não temos. Nós temos leis que obrigam
no presente um governante a não gastar além do que
é possível, mas não temos uma lei que faça com que
o governante gaste hoje no presente olhando para o
futuro para o qual ele deve trabalhar, olhando o futuro
que ele deve construir. Nós não temos uma lei de responsabilidade para com o meio ambiente. Nós temos
diversas leis para o meio ambiente mas nenhuma que
comprometa o governante, que o torne inelegível se
ele não cumprir as regras previstas para o meio ambiente. Nós tínhamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos a lei do orçamento, mas foi preciso
aprovar uma lei para estabelecer a responsabilidade
fiscal. Nós temos leis de proteção ao ambiente, mas
falta uma lei de responsabilidade para com o meio ambiente. A diferença é que as leis que protegem o meio
ambiente dizem respeito ao meio ambiente e uma lei
de responsabilidade para com o meio ambiente é dirigida contra o governante que não cumprir essa lei,
tornando-o uma figura inelegível, como no caso da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
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Nós ainda temos, portanto, dez anos depois,
uma lista enorme de novas leis de responsabilidade
de que este País precisa para ser construído. Uma lei
de responsabilidade para com as crianças, que puna e
faça inelegível aquele governante que não cuida bem
das suas criança; uma lei de responsabilidade para
com a saúde; uma lei de responsabilidade para com
o meio ambiente; uma lei de responsabilidade para
com cada um dos segmentos, como índios, mulheres,
desempregados, portadores de deficiência, que exija
cuidado especial.
Não temos uma lei de responsabilidade para
com a educação e, sobretudo, não temos a lei de responsabilidade para com o futuro do País. Os nossos
governantes que, hoje, tomarem medidas que comprometam o futuro do País daqui a cinco, dez anos, não
serão responsabilizados em nada. Pode não ser fácil
aprovar essas leis, mas não era fácil imaginar, quinze
anos atrás, a possibilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal que fosse tão rígida, que fosse tão responsável, que desse tão certo e que fosse tão aceita por
toda a população.
É hora de comemorarmos os 10 anos da Lei de
Responsabilidade Fiscal e, ao mesmo tempo, de nos
lembrarmos de todas as outras responsabilidades que
faltam no exercício da atividade política.
Oxalá a lei da ficha limpa seja aprovada como
gesto de responsabilidade e da ética na política e
que, a partir daí, se ainda não tivermos feito, comecemos a construir as outras leis de responsabilidade
que este País espera ter e que eu espero que não
demore a ter.
Era isso, Srª Presidenta, que eu tinha para dizer.
Concluindo, quero apenas cumprimentar o Deputado Frejat, importante representante do Distrito Federal
na Câmara Federal, que nos visita neste momento.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador
Cristovam, quero parabenizar mais uma vez V. Exª
pela brilhante reflexão que nos traz e a qual nos leva
a uma realidade muito triste. É justamente a falta de
responsabilidade em quase todos os pontos vitais para
que uma sociedade tenha boa qualidade de vida. Com
relação ao Ficha Limpa ou ao Ficha Suja – a gente já
nem sabe o que é Ficha Limpa ou Ficha Suja –, digo a
V. Exª que, lamentavelmente, está havendo uma protelação na Câmara dos Deputados e que a situação que
estamos vivendo hoje é de expectativa. Mais de um
milhão de pessoas assinaram esse pedido para que
tentássemos colocar condições para que aqueles que
se apresentem para ser votados o façam numa précondição pelo menos moral de não ter nenhum tipo de
condenação na sua vida. Isso seria o mínimo, porque,
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Excelências, se não tivermos pré-requisitos fortes e
determinados por meio de lei, vamos passar pelo que
passamos sempre. Qualquer cidadão, como diz uma
propaganda que sempre aparece na CBN, que tenha
uma infração condenada não pode tirar uma carteira da
OAB, mas pode ser candidato ao que quiser. Quando
esses candidatos se apresentam, a maioria das pessoas não os conhece. Vão ver a propaganda eleitoral.
É claro: ele vai se apresentar para pedir voto e vai ser
o mais bonzinho de todos, o mais inteligente de todos,
o mais bem preparado de todos. Mas nós não sabemos
o que tem por detrás na vida desse homem que possa
prejudicar a sua condição de bom Parlamentar, visto
que muitos procuram mandatos para se livrarem das
penalidades, porque a lei permite que essas pessoas
se livrem. Então, parabéns a V. Exª. Nós precisamos,
o mais rápido possível, aprovar essa lei e fazê-la viger já este ano. Disso nós precisamos, e isso dá um
certo alento à população no sentido de não perder a
esperança da moralização e da ética na política, e dá
esperança a todos nós que vivemos aqui com nossas
boas intenções à disposição dos nossos Estados, à
disposição da nossa população. Parabéns a V. Exª mais
uma vez. Quero dizer que a presença de V. Exª nesta
Casa dignifica e honra esta Casa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Muito obrigado, Senador Papaléo, pelas suas palavras
a meu respeito, mas, ainda mais, pelas suas palavras
que complementam tudo aquilo que eu falei.
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – ...e
que permitem que fique registrada a nossa posição sobre a necessidade dessa lei da Ficha Limpa, que ajuda
a criar uma responsabilidade da ética na política.
Muito obrigado, Senador Papaléo. Era isso, Srª
Presidente, que eu tinha para falar.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Cristovam.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, já está
praticamente chegando a hora da Ordem do Dia, e eu
queria fazer um apelo às Srªs e aos Srs. Parlamentares, Senadoras e Senadores, para que viessem ao
plenário a fim de aumentar o quórum.
Temos matérias importantes para votar – entre
elas a MP nº 472, que trata de várias questões do País,
da renegociação da dívida agrícola do Nordeste e tantos outros temas. Há também dois assuntos importantes de Rondônia: a transposição dos servidores, tão
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discutida e tão debatida nesta Casa e na Câmara dos
Deputados, com vitórias importantes para os servidores. Isso lhes faz justiça, porque o Estado de Roraima
e o Amapá já tiveram isso há mais de 15 anos, e Rondônia agora que vai receber esse benefício.
Estão aqui todos os sindicatos presentes na tribuna. Também, nesta mesma matéria, a MP nº 472,
que está sendo relatada pelo Senador Romero Jucá,
está inserido o texto da permuta da área da Reserva
Bom Futuro pela Reserva Rio Vermelho em Rondônia – num acordo com a Casa Civil do Governo, com
o Instituto Chico Mendes, com o Ibama, com o Governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, com a
bancada federal. Os três Senadores aqui – eu, a Fátima e o Acir – assinamos essa emenda, que já está
no texto do relatório do Senador Romero Jucá, que é
o Líder do Governo aqui nesta Casa. Tudo isso para
ser votado hoje.
Então, faço um apelo para que a gente possa
realmente votar. Já conversei com o Senador Arthur
Virgílio e vou conversar com o Senador José Agripino, os Líderes dos Partidos tidos como Oposição,
mas que não são oposição ao País, nem mesmo ao
Estado de Rondônia. Estou pedindo até ao Senador
Expedito, que fez um trabalho importante aqui nesta
Casa quando Senador, que converse também, que
nos ajude para que a gente possa votar. Vou conversar com o Renan daqui a pouco, já conversamos com
o Jucá, com o Presidente José Sarney, vou conversar
com todas as Lideranças e com as Srªs e os Srs. Senadores para ver se a gente consegue resolver essa
questão aqui hoje.
Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Valdir Raupp.
Pela Liderança do DEM, com a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.ª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, Sr.ªs e Srs. Senadores,
venho à tribuna no dia de hoje para prestar homenagem a um grande mato-grossense que faleceu no último dia 30 que é o ex-Governador e ex-Presidente da
Casa, José Fragelli.
Ao longo de nossa história republicana, Sr.ª Presidente, muitos foram os homens que tiveram a incumbência de governar o bem público. Alguns o fizeram
com dignidade e competência. Poucos obtiveram força moral para sustentar sobre seus ombros a tarefa
de conduzir com soberania os destinos de sua gente.
Menos ainda foram os que mereceram reconhecimento de seus contemporâneos pelos elevados serviços
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prestados à Nação e, por isso, lembrados como verdadeiros estadistas.
Nesse panteão reservado aos heróis, nessa seleta categoria de patriotas encontra-se José Manoel
Fontanilhas Fragelli, ex-Governador de Mato Grosso,
ex-Presidente deste Senado Federal e, por obra do
acaso, Presidente Interino do Brasil em duas ausências do titular José Sarney.
No dia 30 de abril, em seu mais querido recôndito, em Aquidauana, aos 94 anos de idade, Fragelli,
entregou sua alma ao Criador. Foi o homem, mas ficou
a lenda, Senadora Serys.
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul se irmanam,
mais uma vez, na dor pela ausência desse grande político. Perdemos o convívio de um conselheiro prestimoso, de um homem de inteligência e honrado; mas o
Brasil ganhou um novo símbolo de retidão e de compromisso público. No firmamento deste imenso País,
fulgura mais uma estrela com o brilho de um líder que
soube devotar sua vida à causa nacional.
Considerado um homem de extraordinária visão,
Fragelli deixou suas marcas no Governo mato-grossense. Construiu escolas, abriu estradas no interior e
rasgou avenidas em nossa capital, Cuiabá. No começo
da década de 70, deu início à implantação do Centro
Político e Administrativo da Capital, complexo que até
hoje abriga a sede da gestão estadual. Saneou as
contas regionais e lançou as obras da rodovia Transpantaneira e do Estádio “Verdão”.
No campo das realizações políticas, Fragelli foi
um dos principais articuladores da campanha indireta do ex-Presidente Tancredo Neves. Fragelli sempre
foi um interlocutor sereno e firme, o que lhe valeu um
papel de destaque no processo de redemocratização
do País.
Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quis
o destino que o ex-Presidente desta Casa viesse falecer exatamente na semana em que tiveram início as
obras de demolição da arena esportiva que leva seu
nome, lá no nosso Estado de Mato Grosso, ou seja,
o Estádio Governador José Fragelli, o “Verdão”, como
foi apelidado, e está sendo colocado abaixo para dar
lugar a uma nova estrutura que reunirá jogos da Copa
do Mundo, em 2014, em nossa Cuiabá.
Segundo autoridades estaduais, a implosão se
justifica pela exigência da FIFA em dotar os campos de
futebol brasileiros de aspectos arquitetônicos e modernos e adaptados aos padrões internacionais.
De qualquer forma, a demolição do estádio representa uma nódoa no olhar efetivo sobre nossa cidade.
E é certo que o progresso impõe seu ritmo e, muitas vezes, sacrifica tradições e derruba monumentos
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que são marcos sentimentais da sociedade. Edificações caem, obras sucumbem; mas a história não pode
ser soterrada por uma um avalanche de conveniências
ocasionais e momentâneas.
Mas, Senadora Serys, valorosa Senadora do meu
querido Mato Grosso, um estádio pode ser demolido,
sim; porém, a memória que ele reverencia deve ficar de
pé, como um tributo ao passado e, ao mesmo tempo,
uma lição para o futuro.
Nesse sentido, Srª Presidente, requeiro à Mesa
Diretora que seja remetido um expediente ao Exmo.
Sr. Governador Silval Barbosa, em nome do Senado
Federal, recomendando a manutenção do nome do Dr.
José Fragelli na nova arena esportiva que irá emergir
dos escombros do Verdão.
Tal protocolo se justifica pela importância de José
Fragelli como governante eficaz e probo; e, sobretudo,
por ter exercido com lealdade e civismo a presidência
do Congresso Nacional.
Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, segundo relatos de algumas pessoas próximas à sua
família, o Senador José Fragelli andava triste com a
decisão de derrubar-se o estádio por ele idealizado. É
natural que um gestor austero como ele sentisse uma
certa apreensão com a perda desse patrimônio.
Por isso, se faz justa a preservação do nome
de José Fragelli no novo Complexo Esportivo, tanto
por sua história quanto pela dignidade que emana de
sua vida.
Se nosso presente é próspero e nosso futuro
ainda mais promissor, é porque Mato Grosso teve no
passado homens de coragem e visão como José Fragelli, que souberam conduzir nossos destinos.
Mato Grosso não foi feito, Senadora Serys, em
apenas um dia. É o resultado do esforço e do pioneirismo de muitas gerações abnegadas. Nossa terra tem
tradições e precisamos preservá-las como um farol em
direção do amanhã. Que caiam as estruturas físicas,
mas que se mantenha intocada a memória dos homens
e mulheres que construíram nossa história.
Antes de concluir, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, comunico que estou encaminhando à Mesa
um Requerimento de Homenagem de Pesar. Além disso, eu gostaria de externar meu pesar pelo falecimento desse ilustre mato-grossense, manifestando minha
solidariedade a sua esposa, Dona Lourdes, aos seus
filhos e netos, certo de que a ausência de José Fragelli é uma lacuna ética e intelectual que jamais será
preenchida no cenário político brasileiro.
Concluindo, Senadora Serys e Srs. Senadores...
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Eu concedo o aparte ao Senador Gilberto, antes
de concluir minha fala, valoroso Senador pelo meu Estado de Mato Grosso.
O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – Senador
Jayme Campos, eu gostaria de manifestar aqui também o nosso voto de pesar à família do ex-Senador,
grande Presidente do Senado Federal, José Fragelli,
e dizer que o povo de Mato Grosso e de Mato Grosso
do Sul, quando estavam unidos num só território, tiveram nele um grande Governador, um grande Deputado
Estadual, um grande Deputado Federal, um grande
Senador. Assim como V. Exª, ele também exerceu a
governança do Estado. Ele fez a transição aqui, em 84
e 85, quando da morte do Senador Tancredo Neves,
empossando o Senador Sarney na presidência da República. Por isso o nosso voto de pêsames e as nossas
congratulações pela vida profícua e política que teve
José Fragelli. Muito obrigado.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Agradeço
o aparte, Senador Gilberto, na certeza de que suas
palavras são palavras de uma pessoa que reconheceu
o trabalho desse valoroso Governador do Mato Grosso. V. Exª aqui veio também para, em nome do Mato
Grosso, somar conosco essa civilização moderna,
que ajudou a construir esse Estado pujante e gigante.
Tenho a certeza de que V. Exª reconhece o trabalho
que Fragelli empreendeu durante a sua gestão como
Governador daquele Estado.
Concedo um aparte ao Senador Paulo Duque.
Com muita honra.
O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – Eu acho que
conheci o Senador José Fragelli. Ele foi senador pelo
Rio, não?
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Eu acho
que também.
O Sr. Paulo Duque (PMDB – RJ) – Não foi? E
ele tem uma tradicional família no Mato Grosso. É um
nome que marcou muito uma fase difícil. Eu tenho um
amigo que também foi Deputado Federal por Mato
Grosso, chamado Generoso Ponce. Não sei se V. Exª
dele se recorda. Tudo das antigas. Eu não sabia que
Fragelli ainda estava em plena pujança de atividade
política. É uma surpresa. E é uma grata surpresa ver V.
Exª aí, dessa tribuna, fazendo justiça ao passado. Uma
grata surpresa. E vou dizer por que eu estou admirando essa sua atitude. Imagine que houve um homem
chamado José de Oliveira Fagundes, que foi advogado de Tiradentes e dos demais inconfidentes mineiros,
pago pela Santa Casa da Misericórdia. Quase não se
sabe nada sobre ele. Eu estou fazendo uma pesquisa.
Dificilmente se encontra alguma notícia sobre seu pai,
sua mãe, sobre quando nasceu. Sabemos apenas que
estudou na Universidade de Coimbra e foi um notável
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advogado. A defesa de Tiradentes feita por ele foi notável. Tanto que eu vou, oportunamente, propor que
seja colocada uma placa, na Comissão de Justiça,
desse notável advogado, que caiu no esquecimento.
Todo mundo que é advogado, que foi advogado, que
atua nessa área tem uma admiração muito grande por
esse homem que, num tempo heróico, num tempo muito
difícil, Srª Presidente, naquela época em que se podia
cortar cabeça, quebrar, esquartejar e era tudo legal,
foi advogado de um condenado daqueles.Eu felicito V.
Exª. Conheci muito uma sobrinha do Senador Fragelli
que morava no Leblon, na Rua Rita Ludolf, de tradição
mesmo lá no Rio de Janeiro. Eu tenho impressão de
que ele foi Senador lá no Palácio Monroe. Deixou um
nome, uma tradição, serviços realizados. Em suma, foi
aquele senador. Eu me congratulo com V. Exª por dar
valor ao passado e a quem merece.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito
obrigado, Senador Paulo Duque.
Concluindo, encerrando a minha fala, Srª Presidente, quero dizer que eu tenho certeza absoluta de
que Fragelli deixou um legado também para as futuras
gerações dos ambos Estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul e para todo o Brasil.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Jayme Campos.
Associo-me ao senhor e ao Senador Goellner na solidariedade à família do nosso Senador e Governador
José Fragelli. E eu gostaria de dizer que assino em baixo de todas as suas palavras, se o senhor me permitir
assim. Quero dizer também, Senador Jayme Campos,
que a sua solicitação será feita dentro do que manda o
nosso Regimento com relação ao requerimento a ser
encaminhado ao Governador do nosso Estado, Silval
Barbosa, para que permaneça o nome do estádio. Então a nossa solidariedade a toda a família do Senador
e Governador José Fragelli. Ontem mesmo eu vi na
Internet, Senador Jayme Campos, Senador Goellner,
Senadores de Mato Grosso, a planta do nosso futuro
estádio com o nome bem grande de José Fragelli. Espero que isso realmente se concretize.
Obrigada, Senador Jayme Campos.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Delcídio Amaral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu cheguei só agora
do meu Estado, e vinha acompanhando, pelo rádio, o
discurso competente do Senador Jayme Campos.
Como somos conterrâneos, os Estados de Mato
Grosso do Sul e Mato Grosso, não poderia também
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deixar de fazer coro com V. Exª, com o Senador Goellner e com o Senador Jayme, especialmente numa
semana em que perdemos um dos melhores representantes do antigo Mato Grosso, e por que não dizer
dos dois Estados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso,
que foi o Senador José Fragelli.
O Senador José Fragelli foi uma referência não
só nos nossos Estados, mas também no Brasil. Pantaneiro da minha cidade, ele escolheu Aquidauana
para viver, uma cidade que fica na região do Pantanal.
O Senador Jayme já falou aqui, o Senador Goellner
também e V. Exª, eu espero que as novas lideranças
políticas que vêm por aí acompanhem o que representou o nosso querido Senador Fragelli não só para os
nossos Estados, mas para o Brasil. Símbolo de dignidade, decência, espírito republicano, comandou o
Senado Federal, foi Presidente durante quatorze dias
e participou das principais articulações políticas que
nos levaram à Nova República.
Portanto, eu não poderia deixar de destacar isto
e quero me somar a todos os discursos que antecederam este meu pedido pela ordem, Senadora Serys,
Presidente do Senado, porque nós perdemos uma
grande figura, uma das maiores figuras brasileiras e
um grande farol, um exemplo de homem público para
todos nós.
Muito obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Delcídio.
Passa-se à votação do Requerimento nº 438,
de 2010, do Senador Gilberto Goellner, solicitando
licença para tratamento de saúde, lido na sessão do
dia 3 de maio.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Requerimento, a Presidência tomará as providências necessárias à convocação do Sr.
Suplente.
Uma vez que o Senador Gilberto Goellner registrou presença na sessão de hoje, a licença que acaba
de ser aprovada terá início a partir de amanhã, dia 5
de maio, e duração de 123 dias.
Pela inscrição, concedo a palavra ao Senador
César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Srª Presidente.
Eu gostaria de alertar ao Senado que nós estamos apreciando um projeto da maior importância
para o Brasil, o Projeto de Lei do Senado nº 354, que
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procura dar um plano nacional sobre resíduos sólidos
no País.
O Brasil, Srª Presidenta, Srs. Senadores, começa
a acordar para um dos seus maiores problemas ambientais: o gerenciamento do lixo. A Folha de S.Paulo
de ontem destaca – não sei se há algum Senador paranaense aqui – que Curitiba não tem mais onde jogar
lixo. Folha de S.Paulo: “Curitiba não tem mais onde
jogar seu lixo”. Diz a matéria: “Usado por 18 cidades,
aterro da Cachimba está ‘tecnicamente saturado’, diz
Promotoria”.
Mas essa questão não é uma questão típica do
Paraná, é uma questão típica de praticamente todas
as cidades brasileiras, metrópoles e pequenas cidades. O próprio jornal Folha de S. Paulo traz também a
seguinte matéria: “Aterro autuado 83 vezes pede ampliação”. Faz uma referência a um aterro sanitário na
Grande São Paulo, que funciona de forma precária e
que já recebeu 50 advertências e 33 multas por causar danos ambientais.
E outros exemplos de irregularidades se espalham em todo o País. Na semana passada, no meu
Estado da Bahia, na cidade de Salvador, o jornal A
Tarde trouxe uma matéria que destaca que a cidade
enfrenta sérios problemas com resíduos oriundos da
construção civil e dá a seguinte manchete: “Ministério
Público abriu cinco inquéritos para apurar irregularidades no descarte do entulho”.
Conforme a matéria, apesar de Salvador – ou
talvez por isto – viver um crescimento, um verdadeiro
boom imobiliário, está sem alternativas para dar tratamento adequado aos resíduos oriundos da construção
civil. Atualmente, na cidade de Salvador existe um único
aterro público, que já recebe cerca de 42 mil toneladas
de resíduos ao mês e atualmente está com sua capacidade reduzida. Ele foi construído pelo Governo do
Estado, repassado ao Município de Salvador.
O resultado é que, por não existir uma política
nacional de resíduos sólidos, nós estamos descartando esses resíduos sólidos, que, em outras palavras,
são o lixo, de forma totalmente inadequada, em locais
ermos e até mesmo em praias, em rios, numa atitude
irresponsável por parte de alguns, que entopem bueiros, canais, e quando vêm as chuvas mais fortes nas
nossas metrópoles. O que acontece é um verdadeiro
desastre urbano, ambiental, trazendo desassossego
a milhares de famílias.
Citei aqui, Srª Presidente, alguns exemplos que
o País vive por não ter uma legislação moderna, eficaz e, eu diria, unificada para todos os Estados e Municípios.
Dessa forma, as consequências são extremamente danosas ao meio ambiente, à saúde pública,
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com a poluição de nossos rios, nossas matas, praias e
causam até risco de vida quando vem uma calamidade
como as fortes chuvas que experimentaram cidades
brasileiras recentemente.
É por isso que alertamos esta Casa. Amanhã,
nós vamos ter, na Comissão de Constituição e Justiça,
um debate sobre o Projeto de Lei do Senado nº 354,
que foi aprovado nesta Casa em 1991, ficou dezenove
anos na Câmara dos Deputados e de lá só saiu após
um esforço concentrado, quando foi constituída uma
comissão especial para análise desse projeto, a que
foram apensadas diversas outras proposições, inclusive um projeto de lei oriundo do Executivo. Esse projeto
chega aqui, Senador Romeu Tuma, Srs. Senadores,
em forma de substitutivo ao projeto que saiu daqui
em 1991 e não guarda nenhuma identificação com o
projeto que saiu daqui. Ou seja, nós, nesta Casa, só
vamos ter direito de aprovar sem modificações ou no
máximo fazer supressões sobre esse projeto, para que,
aprovado, ele possa ser sancionado pelo Presidente
da República.
Já se noticia que o Presidente da República quer
sancionar esse Projeto no dia 5 de junho, quando se
comemora o Dia do Meio Ambiente – está aqui no Estado de S. Paulo. Então, nós temos pouco tempo para
apreciá-lo. Temos necessidade de fazer o máximo possível para que esse projeto seja de conhecimento dos
Senadores e seja discutido, debatido e, se possível,
aperfeiçoado, mesmo com medidas supressivas. O
importante é que possamos dar a nossa contribuição,
porque chega o projeto nesta Casa já, praticamente,
com a aprovação de vários segmentos, seja do Governo
Federal, seja das entidades privadas que participam da
coleta de resíduos sólidos, seja das indústrias. Então, é
um projeto que já chegou depois de um longo caminho
percorrido lá na Câmara e com elaboração difícil, num
esforço muito grande da Câmara dos Deputados. Cabe
agora que possamos discuti-lo rapidamente.
Esse projeto foi aqui distribuído para quatro comissões: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Assuntos
Sociais e Comissão de Assuntos Econômicos. Em todas, apresentei um requerimento para que pudesse
ser feito uma audiência única, que será amanhã às 9
horas no Plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Por que estou fazendo esse papel? Porque sou o
relator, fui designado relator na CCJ.
O que eu quero é que o Presidente Sarney e o
Líder Romero Jucá possam ajudar para que possamos depois deliberar sobre esse projeto em uma única
reunião com todas as Comissões, para que cada uma
possa apreciar separadamente, mas que tenhamos
reuniões em conjunto.
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Esse projeto estabelece princípios, objetivos,
instrumentos, diretrizes para uma gestão integrada
dos resíduos sólidos do País, de forma a fomentar um
conjunto de ações que envolvem todos os entes da
Federação: produtores, distribuidores, consumidores,
com vista a dar soluções ambientalmente sustentáveis,
gerar oportunidades econômicas e garantir a reinserção social de um grupo de brasileiros que fazem um
trabalho excepcional, os chamados catadores organizados, aqueles catadores que estão efetivamente
organizados por meio de cooperativas de catadores,
que prestam um essencial serviço, onde hoje muito
pouco ainda nós fazemos a coleta desse lixo e a reciclagem: só 13% do total dos resíduos sólidos no Brasil
são coletados e reciclados.
No último dia 9 de abril, quando fui designado
Relator dessa importante matéria, procurei exatamente o que estivesse ao meu alcance para agilizar a sua
apreciação.
A proposta proíbe, e claro, Srª Presidenta, nós
temos que proibir, Srs. Senadores, os chamados lixões. Quem não conhece aqui os lixões? O Senador
Duque conhece o lixão de Niterói, que todo Brasil conheceu, lamentavelmente, pelas dezenas de mortes.
Casas construídas em cima de lixões no Morro do
Bumba. Isso acontece em muitas cidades brasileiras
e, em pleno século XXI, não podemos aceitar a existência de lixões.
Então, os lixões estão proibidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas não basta isso. É preciso
dar uma saída aos Municípios brasileiros, onde os governos estaduais, a União, os produtores e a indústria
participem para que seja possível uma solução para
esse importante problema que atinge hoje as cidades
brasileiras de um modo geral.
Se esse projeto já tivesse sido votado, eu diria,
Senador Duque, que nós teríamos evitado aquela tragédia, porque proíbe a construção em cima de qualquer lixão. E não se desejam mais lixões; na pior das
hipóteses, os aterros sanitários, construídos como tais
e licenciados; mas nunca permitir a construção de habitações sobre esses aterros sanitários, muito menos
sobre os lixões.
Então, vale ressaltar que essa proposta é uma
proposta que visa, antes de tudo, uma responsabilidade compartilhada entre todos aqueles que têm a
responsabilidade com relação à produção do lixo, da
coleta e do tratamento.
(Interrupção do som.)
(O Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Então, não é uma questão apenas, Sr. Presidente, do

MAIO18081
2010

Quarta-feira 5

Município. Não se pode responsabilizar o Município.
Tem-se que envolver o Estado.
Quando fui governador, construí dezenas de
aterros sanitários no Estado da Bahia, fazendo um
consórcio entre as prefeituras municipais, adequando
essas prefeituras de equipamentos, de treinamento e
de qualificação de uma mão de obra para tratar dos
aterros sanitários. Lamentavelmente, muitos se transformaram em lixão, porque não houve a continuidade
do trabalho, e não se vê mais uma política desse tipo
no Governo do Estado da Bahia.
O que nós queremos é a responsabilidade compartilhada, onde inclusive o consumidor possa saber
a sua parcela de responsabilidade no tratamento do
lixo e na deposição adequada desse lixo.
Ambientalmente, hoje, o Brasil produz 170 mil
toneladas de resíduos sólidos urbanos...
(Interrupção do som.)
(O Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Vou
tentar concluir mais rapidamente Sr. Presidente.
Desse total, 67 mil toneladas têm destinação totalmente inadequada. O projeto, além de gerar enorme
benefício para o meio ambiente, é sinônimo de novas
oportunidades econômicas. Se considerada apenas
a fração seca do lixo, a qual apresenta um índice de
reciclagem no Brasil mais elevada, ou seja, de 25%,
gerou uma movimentação financeira de R$12 bilhões
por ano.
Além disso, o projeto também pode gerar garantia de maior geração de renda e inserção social para
homens e mulheres que sobrevivem com a catação
de lixo.
Sr. Presidente, apesar de todas essas vantagens e
benefícios potenciais da futura lei, na minha avaliação,
dois pontos necessitam de maior precisão: a previsão
de recursos para as medidas serem implementadas
e a definição mais clara da responsabilidade de cada
agente para a correta destinação dos resíduos.
Não podemos colocar sob os ombros dos Municípios toda a operacionalização, fiscalização e controle
do gerenciamento dos resíduos sólidos. É preciso que
a União, os Estados e também o setor privado possam
ser participantes ativos, inclusive no financiamento das
operações e identificação dessas fontes.
Finalizo, Sr. Presidente, dizendo que pretendo
dar ao projeto uma tramitação rápida, no tocante ao
meu relatório e aproveitar ao máximo o texto aprovado
pelos Deputados.
Esse marco regulatório representa uma oportunidade única de oferecer ao País uma legislação moderna, que represente um novo paradigma para o tra-
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tamento do lixo, colocando definitivamente o País lado
a lado às nações desenvolvidas e à altura de inúmeros
avanços aqui realizados no campo ambiental, no campo
social e no campo econômico, Sr. Presidente.
O papel do Senado é muito importante para essa
questão, daí por que solicitar ao Líder do Governo e
a V. Exª que possam colaborar, para que possamos
aprovar rapidamente este projeto, que já tramita há 21
anos entre o Senado e a Câmara. E temos a oportunidade agora de marcar mais um tento, aprovando este
projeto rapidamente aqui no Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. César Borges,
a Sra. Serys Slhessarenko, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio, pela
Liderança.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, na semana passada, eu trouxe a
esta tribuna o grave problema da falta de infraestrutura no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, que
afeta as indústrias do Polo Industrial de Manaus, por
falta de insumos.
Conforme descrevi, as atuais instalações daquele
aeródromo já não atendem às necessidades das indústrias instaladas no distrito industrial da capital do meu
Estado. Elas dependem de insumos importados, e as
cargas desembarcadas em Manaus ficam no pátio, à
espera de liberação.
Reclamei da Infraero providências imediatas,
diante do malogro da reunião dos dirigentes de entidades representativas das indústrias com a empresa
que controla os aeroportos no Brasil, a Infraero.
A situação é, sim, de autêntico apagão logístico.
E, em vez de providências mais duradouras, a Infraero
anuncia simples medidas paliativas.
Uma delas é a transferência das cargas que chegam a Manaus para as indústrias do Polo Industrial
diretamente para um terminal privado pertencente à
Aurora Eadi. Espero que, ao menos paliativamente, a
iniciativa seja exitosa. Claro que a solução verdadeira
só virá com a reestruturação do Aeroporto, que, na
verdade, infelizmente caducou.
Ontem, a Infraero confirmou que 90 funcionários,
contratados em caráter de urgência, começam a trabalhar sexta-feira para agilizar a liberação das cargas.
Esperemos que todas essas medidas superficiais
deem certo. O que não pode é continuar a situação, que
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já está crítica. Em decorrência dos desacertos, mais
de 20 mil trabalhadores de indústrias do Polo Industrial
estão em casa. Isso significa que metade do segmento
eletroeletrônico está com os seus trabalhadores em
casa por falta de insumos, segundo informações do
Sindicato dos Metalúrgicos e das Indústrias Eletroeletrônicas de Manaus.
A situação é insustentável, pelo que esperamos
novas providências, que, em definitivo, solucionem os
problemas que tumultuam as empresas no Polo Industrial de Manaus.
Peço, Sr. Presidente, seja inserida nos Anais da
Casa matéria do jornal Diário do Amazonas, que tem
como título principal “Falta de insumos deixa 20 mil
em casa”. É da repórter Cinthia Guimarães. Eu resumi o que vem, na verdade, na matéria, com algumas
declarações muito graves.
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana, disse que qualquer
acordo de compensação precisa ser discutido,
homologado e comunicado ao sindicato, após
assembleia entre os empregados e patrões.
Ou seja, há uma inquietação trabalhista muito
grande, e ela é expressada pelo principal líder metalúrgico do meu Estado.
[O líder empresarial] Wilson Périco disse temer que os insumos retidos no pátio da
Infraero, que estão cobertos com lonas improvisadas, comecem a estragar por causa
do período de chuvas.
As linhas de produção de celulares, televisores de LCD, aparelhos de sons, DVDs
e tocadores de áudio MP3, além de câmeras
fotográficas, foram as mais afetadas com o
problema. Esses são produtos mais vendidos
nesse período que antecede o Dia das Mães,
o Dia dos Namorados e a Copa do Mundo.
“A indústria de eletroeletrônicos tem sofrido
bastante, principalmente a produção de celular, TVs, que têm apelo tecnológico grande,
tiveram o preço reduzido e bom acesso ao
crédito”, informou [Wilson] Périco.
Explica ainda esse executivo que esse prejuízo
de US$500 milhões...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já
concluo, Sr. Presidente –...é estimado pelas fábricas
com base muito otimistas... É acima disso.
Segundo o presidente da Associação das
Indústrias e Empresas de Serviços do Polo
Industrial do Amazonas (Aficam), Cristóvão
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Marques Pinto, as empresas do setor de Duas
Rodas também começaram a parar por falta
de insumos para montagem.
Muito bem. Eu ainda gostaria de transcrever aqui
a opinião do Presidente do Centro das Indústrias do
Estado da Amazonas, Sr. Maurício Loureiro, segundo
o qual as empresas também foram forçadas a fazer
o desvio do modal marítimo para o aéreo, pelos problemas portuários em Manaus. Aspas para Maurício
Loureiro:
Faltam portos adequados, pessoal em
quadros burocráticos, boa vontade em se entender que, se não formos competitivos, seremos engolidos. [...] nossa infraestrutura logística é decepcionante. [...] Imagine todos nós,
às vésperas do Dia das Mães e de uma Copa
do Mundo e do Dia dos Namorados, perdermos negócios por negligência daqueles que
não enxergam ou não preveem o crescimento
da economia”, [que era um crescimento já esperado, após a debacle do ano passado, com
crescimento negativo].
Sr. Presidente, peço ainda a transcrição, na íntegra, de matéria do jornal A Crítica, que trabalha justamente a mesma ideia das medidas paliativas tomadas
pela Infraero, mandando a Aurora Eadi, que é um porto
seco, fazer um trabalho que talvez não lhe coubesse.
Daqui, faço exigência muito nítida. O primeiro
passo é dar férias coletivas – quase férias coletivas.
O segundo passo é desemprego, é desempregar mão
de obra. Nós temos mais de 90 mil empregados hoje.
Na verdade, trabalhando já são apenas 70 mil, pois
20 mil estão em casa, porque faliu – é um apagão –
a logística em torno do Polo Industrial de Manaus, a
partir da falência, da caduquice do Aeroporto Eduardo
Gomes, que é incondizente com o tamanho da cidade
de Manaus.
Portanto, ficam aqui o meu apelo, o meu protesto e o meu registro de que não me omiti numa hora
que é muito grave para o emprego no meu Estado, Sr.
Presidente.
Muito obrigado.
Por ora, era o que eu tinha a dizer.
SEGUE, NA ¸NTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ARTHUR VIRG¸LIO
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na semana passada, trouxe a esta tribuna o
grave problema da falta de infraestrutura no Aeroporto
Internacional Eduardo, que afeta as indústrias do Pólo
Industrial de Manaus, pela falta de insumos.
Conforme descrevi, as atuais instalações daquele
aeródromo já não atendem às necessidades das indústrias instaladas na distrito industrial da Capital do
meu Estado. Elas dependem de insumos importados
e o que ocorre é que as cargas desembarcadas em
Manaus ficam no pátio, à espera de liberação.
Reclamei da Infraero providências imediatas,
diante do malogro da reunião dos dirigentes de entidades representativas das indústrias com a empresa
que controla os aeroportos no Brasil.
A situação é, sim, de autêntico apagão logístico.
E, ao invés de providências mais duradouras, a Infraero anuncia medidas paliativas.
Uma delas é a transferência das cargas que chegam a Manaus para as indústrias do PIM diretamente
para um terminal privado, pertencente à Aurora Eadi.
Na falta de mais infraestrutura, a medida é razoável. Resta saber como irá funcionar.
Ontem, a Infraero confirmou que 90 funcionários,
contratados em caráter de urgência, começam a trabalhar na 6ª. feira para agilizar a liberação das cargas.
Esperemos que tudo dê certo. O que não pode
é continuar essa situação, já crítica. Em conseqüência desses desacertos, mais de 20 mil trabalhadores
de indústrias do PIM estão em casa. Isto significa que
metade do segmento eletroeletrônico está com seus
trabalhadores em casa, por falta de insumos, segundo informações do Sindicato dos Metalúrgicos e das
Indústrias de Eletroeletrônicos d e Manaus.
Uma situação insustável, pelo que esperamos
novas providências, que, em definitivo, solucionem
os problemas que tumultuam a vida das empresas
no PIM.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRG¸LIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
V. Exª será atendido na forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 473, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 473, de 2009, que abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Saúde, dos Transportes e da Integração Nacional, no valor global de setecentos e
quarenta e dois milhões de reais, para os fins
que especifica.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
revisão do orador.) – Após a leitura que V. Exª começou a fazer, Sr. Presidente, eu gostaria de saber da
decisão que a Mesa tomou – se porventura já tomou
– a respeito da questão de ordem, formulada pelo Senador José Agripino e por mim próprio, quanto à nomeação do indicado para a Agência de Águas, o Dr.
Paulo, que foi refugado pelo Senado numa ocasião e,
no mesmo ano, no mesmo exercício, teve o seu nome
outra vez indicado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur Virgílio, peço a atenção do Plenário,
porque, realmente, quanto à indicação e ao recurso
que V. Exª fez, a questão de ordem foi decidida pelo
Plenário no dia 14 de abril último, nos termos do Parecer nº 6, de autoria do Senador Demóstenes Torres,
acolhido por unanimidade pela CCJ. Naquele parecer,
ele afirmou:
Em face do exposto, voto pelo improvimento do recurso apresentado pelo Senador
Magno Malta, enfatizando, contudo, que o
Plenário desta Casa é soberano para decidir
a questão”.
Amparado nos precedentes citados, do fato foi
dado conhecimento ao Plenário, que assim decidiu.
Logo, a competência é do Plenário da Casa.
O Presidente da CCJ, Senador Demóstenes Torres, devolveu o recurso de V. Exªs, dizendo que, preliminarmente, aceita a matéria. Ele a devolveu dizendo
que a matéria era da decisão do Presidente da Casa.
(Pausa.) Ele diz: “Em face do exposto, devolvo à ilustrada Presidência do Senado Federal a questão suscitada
pelo Senadores José Agripino e Arthur Virgílio.”
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Assim, ele devolveu a questão de ordem para que
o Presidente tomasse uma decisão. Como a decisão foi
do Plenário, eu não posso anulá-la. Essa competência,
eu não a tenho. Seria uma decisão monocrática.
Dessa maneira, submeto à Casa a decisão que
está sendo recorrida.
Sendo assim, quero dizer que não aceito a questão tomando-a como questão de ordem por não ter
competência para agir em nome do Plenário.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Permite-me, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
revisão do orador.) – O Senador Demóstenes Torres
mais ou menos repetiu o seu parecer anterior. Essa é
a inferência a que chego. Por outro lado, houve uma
anomalia, sem nenhum demérito para o profissional.
Explico: a voz soberana do Plenário do Senado, neste mesmo exercício, denegou a aprovação do nome
dele. Em outra ocasião, o nome dele foi apresentado
neste mesmo exercício, o que me parece ter configurado uma ilegalidade.
Eu gostaria de lavrar aqui o meu protesto. Entendo
que, diante do Parecer da Comissão de Constituição
e Justiça, resta a V. Exª pouco instrumento que não o
de submeter a questão ao Plenário. Nós poderíamos,
inclusive – vamos fazer um jogo bem franco – pedir
uma votação nominal, mas não é essa a minha intenção, por entender que, para mim, o mais importante é
nós tomarmos isso como uma lição.
A proposta que lhe faço, em troca de se colocar
uma pedra em cima disso, é que V. Exª tome medidas
a partir da Mesa, de responsabilidade da Mesa, impedindo que fatos semelhantes ocorram daqui para frente, ou seja, nome rejeitado no mesmo exercício não
poderá, sob forma alguma, ser votado outra vez. Isso
a mim satisfaria e creio que satisfaria a minha Bancada, a Bancada que represento na Casa.
Fora disso, nós teríamos a opção de nova votação. Não vejo que o resultado fosse influenciar mais
do que nós termos a decisão do Senado oficial, chancelada por V. Exª, avalizada por V. Exª, de deixar bem
claro que esse é um assunto a ser resolvido usando o
que aconteceu de nocivo – que foi o fato que nós todos
aqui já lamentamos suficientemente –, usando isso
como ferramenta para nós daqui para frente termos
segurança em relação a essa matéria, em respeito à
própria soberania do Senado.
Eu fiz essa proposta a V. Exª e gostaria de ouvilo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu agradeço a V. Exª a compreensão, sabendo das
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minhas limitações como Presidente, em se tratando de
uma decisão do Plenário. Quero louvar a posição de
V. Exª e a do Senador Agripino, que com tanto zelo e
competência têm acompanhado esse assunto. Eu me
comprometo com V. Exª a imediatamente, na sessão de
amanhã, submeter ao Plenário um ato da Casa, proibindo que jamais esse assunto se repita nesta Casa,
dando o prazo de um minuto, talvez, aos Senadores
que estiverem ausentes para eles votarem. Encerrada
a votação, jamais se poderá receber qualquer recurso
nesse sentido, que terá efeito terminativo.
Eu aceito a decisão de V. Exª e acho que isso
será bom para a Casa, ao mesmo tempo em que encerramos esse assunto tão desagradável.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de registrar que
nós também caminhamos nesse sentido, e registrando
que a partir dessa decisão da Mesa o comportamento
será esse. Em casos anteriores, tínhamos procedido
desta forma, de rever votação.
Portanto, a sugestão do Senador Arthur Virgílio
é importante. Acho importante ter essa decisão como
norma, já que a ausência dessa norma...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu acho que foi esse o espírito do Senador Arthur
Virgílio.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Exatamente. Concordamos também com a posição do Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao que me consta,
o Parecer do Senador Demóstenes Torres, da CCJC,
recomenda que a Presidência da Casa, ouvido o Colégio de Líderes e ouvida a Mesa Diretora, submeta ao
Plenário o referendo final sobre a validade ou não da
votação do indicado para a Diretoria da ANA.
Eu gostaria de solicitar a V. Exª que me informasse
se o Parecer do Senador Demóstenes Torres condiciona a uma manifestação da Mesa ou do Colégio de
Líderes, ou de ambos, a uma submissão ao Plenário
quanto à validade ou não da votação, que já foi feita e
foi questionada por mim e pelo Senador Arthur Virgílio,
referente à indicação do Diretor da ANA. Para mim, isto
é muito importante: os termos do Parecer do Senador
Demóstenes Torres sobre a questão de ordem que nós
colocamos sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não faz em nenhum momento essa interpretação.
Vou ler a conclusão do parecer:
Em face do exposto, devolvo à ilustrada
Presidência do Senado Federal, a questão de
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ordem suscitada pelos Senadores José Agripino Maia e Arthur Virgílio.
Ele recebeu como uma questão de ordem, e
não como um recurso, e devolveu a matéria para que
o Presidente tomasse uma decisão como uma questão de ordem.
Evidentemente, não é uma questão de ordem; é
um recurso que foi feito à Comissão, e é nesse sentido
que eu estou decidindo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, eu tinha a informação de que o Senador Demóstenes Torres condicionava a deliberação do Plenário
a uma manifestação da Mesa Diretora da Casa e do
Colégio de Líderes. V. Exª me informa que ele não faz
menção a isso.
Em assim sendo, sou forçado a concordar com
a opinião do Senador Arthur Virgílio e a do Senador
Romero Jucá, com a ressalva de que o episódio foi lamentável. Não é culpa de V. Exª. Por hipótese alguma!
Não culpo V. Exª – digo isso de público –, mas é muito
ruim para o Senado votar coisas... E eu me penitencio
do voto que dei, mal informado por um processo que
não foi, pelo menos para mim e para o Plenário, suficientemente esclarecido.
Que fique o registro de que este fato não poderá,
por hipótese alguma, se repetir. Nós teremos que ter
a devida instrução, o devido esclarecimento, principalmente com relação a matérias que tenham a suspeita
que teve essa.
Eu sou forçado, pela manifestação do Senador
Demóstenes Torres, a concordar com a posição do
Senador Arthur Virgílio e do Senador Romero Jucá,
concordando, em última análise, com que este assunto
seja encerrado, mas que permaneça a necessidade de
cautela em episódios futuros para que não se venha
a repetir este fato.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu agradeço a V. Exª a compreensão.
Concordo com V. Exª: na realidade, eu só submeti
a matéria a voto depois da manifestação do Plenário e
da declaração que me fez o Senador Romero Jucá de
que havia uma total concordância de todas as Lideranças. Foi assim que o submeti ao Plenário.
Essa questão está sendo encerrada. Agradeço
a compreensão dos Líderes. Dessa maneira, posso
assegurar que, a partir de amanhã, votaremos um
ato, e jamais essa situação se repetirá no plenário.
Também lamento.
Concluindo, concedo a palavra ao Senador Papaléo, Relator revisor da Medida Provisória nº 473.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vai votar
primeiro a Medida nº 473?
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Essa foi a primeira que chegou.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Tudo bem.
Está bom, Presidente. Depois relato a nº 472.
PARECER Nº 463, DE 2010–PLEN
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, parecer de
plenário do Senado Federal sobre a Medida Provisória
nº 473, de 15 de dezembro de 2009, que abre crédito
extraordinário em favor dos Ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Saúde,
dos Transporte e da Integração Nacional no valor global de R$742 milhões para os fins que se especifica.
Autor: Poder Executivo.
RELATÓRIO.
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
o Presidente da República, mediante a Mensagem nº
197, de 2009 – CN (nº 1.041/2009, na origem), submete ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº
473, de 15 de dezembro de 2009 (MP nº 473/2009),
que “abre crédito extraordinário...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Papaléo.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois não,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço licença a V. Exª para interrompê-lo.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Apenas para registrar a presença, nas galerias desta
Casa, do grupo de militares estudantes do Curso de
Política e Estratégia Militar das três Forças de Brasília,
no Distrito Federal.
Muito obrigado pela presença.
V. Exª continua com a palavra.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
E é uma honra tê-los aqui, senhores.
A medida provisória “abre crédito extraordinário
em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Saúde, dos Transportes
e da Integração Nacional, no valor global de R$742
milhões, para os fins que especifica”.
Segundo a Exposição de Motivos (EM nº
00353/2009/MP), que acompanha a Medida Provisória nº 473/2009, o crédito tem as seguintes características:
– Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Administração Direta/R$50 milhões);
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– Ministério da Educação (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/R$12 milhões);
– Ministério da Saúde (Fundo Nacional de Saúde – FNS/R$50 milhões);
– Ministério dos Transportes (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit/R$230
milhões): recursos garantirão a realização de obras
emergenciais em rodovias federais de diversos Estados
da Federação, danificadas em virtude de fortes chuvas
que vêm ocorrendo nos últimos meses; e
– Ministério da Integração Nacional (Administração Direta/R$400 milhões).
Para viabilizar a abertura do crédito, são oferecidos recursos provenientes da Reserva de Contingência,
no valor de R$730 milhões, e do superávit financeiro
apurado em Balanço Patrimonial da União do exercício
de 2008, relativo a recursos destinados à manutenção
e desenvolvimento do ensino, R$12 milhões.
À medida provisória foram apresentadas nove
emendas, no prazo regimental.
A Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização não emitiu o parecer previsto no § 6º do
art. 2º da Resolução nº 1, de 2006-CN. O pronunciamento do Plenário da Câmara dos Deputados foi pela
aprovação da MP nº 473, de 2009, nos termos propostos pelo Poder Executivo, e pela inadmissão das
emendas apresentadas.
É o relatório.
VOTO.
O art. 5º, caput, da Resolução nº 1, de 2002-CN,
que dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das medidas provisórias a que se refere o art.
62 da Constituição Federal, prevê que o parecer relativo a crédito extraordinário deve ser único, contendo
manifestação sobre a matéria quanto aos aspectos
constitucional, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de adequação financeira
e orçamentária e sobre o cumprimento da obrigatoriedade de encaminhamento de documento expondo a
motivação da medida provisória.
Mérito
A aplicação dos recursos consignados no crédito
extraordinário visa enfrentar situações de calamidade
provocadas por desastres naturais em diversos Estados do País, o que requer a imediata intervenção
da União, por intermédio dos órgãos contemplados
neste crédito.
Das Emendas
As emendas apresentadas buscam incluir novas
programações no crédito aberto, na forma de ações ou
subtítulos, o que não encontra amparo na Resolução
nº 1, de 2006-CN. De fato, em seu art. 111 ficou estabelecido que, relativamente ao crédito extraordinário,
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“somente serão admitidas emendas que tenham como
finalidade modificar o texto da medida provisória ou
suprimir dotação, total ou parcialmente”.
Devem, portanto, as emendas ser inadmitidas.
Conclusão.
Diante do exposto, o nosso voto é no sentido de
que a Medida Provisória nº 473, de 15 de dezembro de
2009, atende aos preceitos constitucionais que devem
orientar sua adoção e, no mérito, somos por sua aprovação nos termos propostos pelo Poder Executivo e
aprovados pela Câmara dos Deputados, tendo-se por
inadmitidas as Emendas nºs 0001 a 0009.
É o relatório, Sr. Presidente.
É o seguinte o Parecer na íntegra:
PARECER Nº, DE 2010
De Plenário do Senado Federal, sobre a
Medida Provisória nº 473, de 15 de dezembro
de 2009, que “Abre crédito extraordinário,
em favor dos Ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, da Educação, da
Saúde, dos Transportes e da Integração Nacional, no valor global de R$ 742.000.000,00,
para os fins que especifica.”
Autor: Poder Executivo
Relator: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
o Presidente da República, mediante a Mensagem
nº 197, de 2009-CN (nº 1.041/2009, na origem), submete ao Congresso Nacional a Medida Provisória n°
473, de 15 de dezembro de 2009 (MP 473/2009), que
“Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Saúde, dos Transportes e da Integração Nacional, no valor global de R$742.000.000,00, para os
fins que especifica.”
Segundo a Exposição de Motivos (EM n°
00353/2009/MP) que acompanha a MP 473/2009, o
crédito tem as seguintes características:
t .JOJTUÏSJP EB "HSJDVMUVSB  1FDVÈSJB F
Abastecimento (Administração Direta/R$ 50
milhões): o crédito permitirá o apoio a Municípios para a reconstrução de estradas vicinais
danificadas pelos intensos fenômenos meteorológicos ocorridos recentemente, os quais
deixaram inúmeras vias rurais sem trafegabilidade, impossibilitando o envio de insumos
agrícolas às localidades produtoras, o escoamento da produção agropecuária e o transporte
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de produtos básicos para a sobrevivência das
populações de comunidades rurais;
t.JOJTUÏSJPEB&EVDBÎÍP 'VOEP/BDJPOBM
de Desenvolvimento da Educação – FNDE –
R$12 milhões): o crédito viabilizará a reestruturação física dos estabelecimentos de ensino
de educação básica e a substituição de seus
equipamentos, danificados por fortes precipitações e outras intempéries que têm causado sérios prejuízos a diversos Municípios, de
forma a possibilitar o retorno das atividades
escolares e evitar o comprometimento do encerramento do ano letivo;
t.JOJTUÏSJPEB4BÞEF 'VOEP/BDJPOBMEF
Saúde – FNS/R$50 milhões): o crédito destinarse-á a adequação das estruturas físicas e logísticas ao enfrentamento das calamidades geradas
pelo excesso de chuvas no País, bem como ao
monitoramento e a avaliação das ações de enfrentamento dessas emergências, uma vez que
a antecipação a ocorrência de danos maiores
decorre da situação instalada, que escapa a previsibilidade e reclama urgência na atuação;
t .JOJTUÏSJP EPT 5SBOTQPSUFT %FQBSUBmento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT / R$230 milhões): recursos garantirão a realização de obras emergenciais em
rodovias federais de diversos Estados da Federação, danificadas em virtude de fortes chuvas
que vêm ocorrendo nos últimos meses; e
t .JOJTUÏSJP EB *OUFHSBÎÍP /BDJPOBM "Eministração Direta/R$400 milhões): o crédito
viabilizará o atendimento às populações vítimas
de desastres naturais ocorridos nos últimos três
meses, ocasionados per fortes chuvas e inundações em Municípios das regiões Sul e Sudeste,
e pela estiagem na região Nordeste, tendo como
consequência grave situação de riscos à população dessas localidades, além de prejuízos à
infraestrutura local de transporte e moradia.
Para viabilizar a abertura do crédito, são oferecidos recursos provenientes da Reserva de Contingência,
R$730 milhões, e do superávit financeiro apurado em
Balanço Patrimonial da União do exercício de 2008,
relativo a recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, R$12 milhões.
À medida provisória foram apresentadas nove
emendas, no prazo regimental.
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização não emitiu o parecer previsto no
§ 6º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2006-CN. O pronunciamento do Plenário da Câmara dos Deputados
foi pela aprovação da MP nº 473/2009, nos termos
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propostos pelo Poder Executivo, e pela inadmissão
das emendas apresentadas.
É o relatório.
II – Voto
O art. 5°, caput, da Resolução n° 1, de 2002CN, que dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso
Nacional, das Medidas Provisórias a que se refere o
art. 62 da Constituição Federal, prevê que o Parecer
relativo a crédito extraordinário deve ser único, contendo manifestação sobre a matéria quanto aos aspectos
constitucional, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de adequação financeira
e orçamentária e sobre o cumprimento da obrigatoriedade de encaminhamento de documento expondo a
motivação da medida provisória.
2.1 Dos Aspectos de Constitucionalidade e Pressupostos de Relevância, Urgência e Imprevisibilidade
A Constituição Federal autoriza o Poder Executivo adotar medidas provisórias em casos de urgência
e relevância (art. 62 da Constituição). Relativamente a
matérias orçamentárias, no entanto, não pode ser utilizado referido instrumento, salvo no caso de crédito extraordinário, que somente pode ser aberto para atender
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes
de guerra, comoção interna ou calamidade pública (art.
62, § 1°, I, d; e art. 167, § 3°, da Constituição).
São, portanto, três os pressupostos constitucionais para a abertura de crédito extraordinário: urgência,
relevância e imprevisibilidade.
A considerar as motivações e as justificativas
apresentadas pela Exposição de Motivos que acompanha o crédito extraordinário sob exame, constatase que a MP 473/2009 atende aos referidos preceitos
constitucionais, haja vista a necessidade de pronta e
eficaz atuação do Estado para enfrentar danos imprevisíveis causados por fortes chuvas.
2.2 Da Adequação Orçamentária e Financeira da
Medida Provisória
O exame da compatibilidade e da adequação orçamentária e financeira das medidas provisórias, na
forma preconizada pelo citado art. 5º, § 1º, da referida
Resolução, “abrange a análise da repercussão sobre a
receita ou a despesa pública da União e da implicação
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e
financeiras vigentes, em especial a conformidade com
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias
e a lei orçamentária da União”.
Sob tais aspectos, percebe-se que o crédito não
colide com dispositivos que regem o ordenamento orçamentário-financeiro do País, em especial no que diz res-
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peito a sua compatibilidade com o plano plurianual, a lei
de diretrizes orçamentárias (LDO/2009), a lei orçamentária
anual e a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ressalte-se, contudo, que a utilização do superávit financeiro nas despesas primárias previstas neste
crédito extraordinário, conduz a indesejáveis contingenciamentos de outras programações, como forma
de evitar o comprometimento da meta de resultado
primário prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A propósito, o efeito sobre o contingenciamento prolonga-se pelo exercício de 2010 em virtude de crédito
extraordinário no valor de R$638,9 milhões ter sido
reaberto no presente exercício, com base no art. 167,
§ 2º, da Constituição.
Por último, observe-se que as despesas a serem
custeadas pelo crédito extraordinário em análise não
se caracterizam como despesa obrigatória de caráter
continuado, não se subordinando, assim, as exigências
da Lei Complementar 101, de 2000.
2.3 Do Cumprimento da Exigência Prevista no art.
2º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN
A Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem contém as informações necessárias ao entendimento das razões que motivaram a edição da medida provisória.
2.4 Mérito
A aplicação dos recursos consignados no crédito
extraordinário visa enfrentar situações de calamidades provocadas por desastres naturais em diversos
estados do país, o que requer a imediata intervenção
da União, por intermédio dos Órgãos contemplados
neste crédito.
2.5 Das Emendas
As emendas apresentadas buscam incluir novas
programações no crédito aberto, na forma de ações ou
subtítulos, o que não encontra amparo na Resolução
n° 01, de 2006 – CN. De fato, em seu art. 111 ficou
estabelecido que, relativamente a crédito extraordinário, “somente serão admitidas emendas que tenham
como finalidade modificar o texto da medida provisória
ou suprimir dotação, total ou parcialmente”.
Devem, portanto, as emendas serem inadmitidas.
2.6 Conclusão
Diante do exposto, o nosso voto é no sentido de
que a Medida Provisória nº 473, de 15 de dezembro
de 2009, atende aos preceitos constitucionais que devem orientar sua adoção, e, no merito, somos por sua
aprovação nos termos propostos pelo Poder Executivo
e aprovados pela Câmara dos Deputados, tendo-se
por inadmitidas as emendas nºs 0001 a 0009.
Sala da Comissão, em de março de 2010. – Senador – Presidente – Senador Papaléo Paes, Relator.

MAIO 2010
18090

Quarta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

113

Maio de 2010

114

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concluído o relatório, dou a palavra ao Senador Arthur Virgílio, para discutir a matéria.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência, adequação financeira da matéria.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Passamos à discussão.
Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio, para
discutir a matéria.
Eu quero comunicar ao Plenário que as Medidas
Provisórias nºs 480 e 477, que chegaram à Casa, foram lidas nesta tarde.
Designo Relator o Senador Jayme Campos para
a MP nº 480, e o Senador Eduardo Azeredo para a
MP nº 477.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a presente Medida Provisória nº 473, de 2009, muito competentemente relatada pelo Senador Jefferson Praia, do
meu Estado, abre crédito extraordinário, em favor dos
Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
da Educação, da Saúde, dos Transportes e da Integração Nacional, no valor global R$742 milhões, para os
fins que especifica.
Segundo a Exposição de Motivos que acompanha a MP nº 473/09, o crédito tem as seguintes características:
1ª. O crédito de R$50 milhões ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento permitirá o apoio
a Municípios para a reconstrução de estradas vicinais
danificadas pelos intensos fenômenos meteorológicos
ocorridos recentemente, os quais deixaram inúmeras
vias rurais sem trafegabilidade, impossibilitando o envio de insumos agrícolas às localidades produtoras, o
escoamento da produção agropecuária e o transporte
de produtos básicos para a sobrevivência das populações de comunidades rurais;
2ª. Ao Ministério da Educação foram destinados
R$12 milhões para viabilizar a reestruturação física
dos estabelecimentos de ensino de educação básica
e a substituição de seus equipamentos, danificados
por fortes precipitações e outras intempéries que têm
causado sérios prejuízos a diversos Municípios, de
forma a possibilitar o retorno das atividades escolares e evitar o comprometimento do encerramento do
ano letivo;
3ª – Outros R$50 milhões foram para o Fundo
Nacional de Saúde – FNS. O crédito destinar-se-á à
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adequação das estruturas físicas e logísticas ao enfrentamento das calamidades geradas pelo excesso de
chuvas no País, bem como ao monitoramento e à avaliação das ações de enfrentamento a essas emergências, uma vez que a antecipação à ocorrência de danos
maiores decorre da situação instalada, que escapa à
previsibilidade e reclama urgência na atuação;
4ª – Para o Ministério dos Transportes, recursos
no valor de R$230 milhões garantirão a realização de
obras emergenciais em rodovias federais de diversos
Estados da Federação, danificadas em virtude de fortes
chuvas que vêm ocorrendo nos últimos meses; e
5ª – O Ministério da Integração Nacional ficou
com o recurso no valor de R$400 milhões. O crédito
viabilizará o atendimento às populações vítimas de
desastres naturais ocorridos nos últimos três meses,
ocasionados por fortes chuvas e inundações em Municípios das Regiões Sul e Sudeste, e pela estiagem
na Região Nordeste, tendo como consequência grave
situação de riscos à população dessas localidades,
além de prejuízos à infraestrutura local de transporte
e moradia.
Para concluir, Sr. Presidente, não podemos deixar
de mencionar que esses problemas vêm assolando o
Brasil há um bom tempo e o que nos surpreende é a
incapacidade gerencial do Governo para prever tais
eventos, fixando isso na proposta orçamentária.
Em função disso, esse mesmo Governo volta a
recorrer ao procedimento de solicitar crédito extraordinário por meio de medida provisória, o que pode ser
facilmente estabelecido na proposta orçamentária se,
porventura, houvesse um planejamento mais realista
por parte do Governo central.
Entendo, Sr. Presidente, que houve imprevisibilidade, mas entendo também que a medida provisória
se justifica por tratar precisamente daquilo que capitula
a Constituição Federal, por tratar de socorro a vítimas
de estiagem ou de enchentes e de reestruturação física para que tais eventos encontrem muito mais dificuldades na hora em que se defrontarem com essas
estruturas físicas reestruturadas.
Portanto, Sr. Presidente, o PSDB não tem o que
opor à Medida Provisória 473, entendendo que ela tem
mérito, ela é urgente, ela é relevante. Repito e encerro:
lamento que o Governo nunca preveja no Orçamento
algo que evitaria medida provisória, destinar tanto no
Orçamento para essas eventualidades. Isso não consta
da peça Orçamentária. Aí vem a Medida Provisória com
crédito extraordinário, que, nesse caso, justifica-se e
que, nesse caso, não revela inconstitucionalidade, até
porque a Constituição prevê que, na hipótese dessas
hecatombes naturais, recorra-se à medida provisória
de maneira plenamente constitucional.

MAIO 2010
18092

Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Continua em discussão.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Fora
do Microfone.) – Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Só para
encaminhar e dizer que a bancada do PMDB vota
“Sim” à MP 473.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney,
na mesma linha do nosso Líder Arthur Virgílio, quero
dizer que essa medida provisória tem todo o interesse,
ela justifica-se pela questão das intempéries que tivemos, especialmente nesse início de ano. Foram vários
Estados brasileiros que foram atingidos.
E a questão específica que diz respeito, por exemplo, a transportes é mais do que necessária. São estradas que ficaram com o trânsito interrompido, ainda
que parcialmente, e essa normalização é fundamental
para que a produção possa ser escoada e até mesmo
o trânsito de pessoas.
De maneira que, também, me manifesto favoravelmente. São R$400 milhões para a integração nacional, nessa linha de reconstrução. Para o Ministério
dos Transportes, R$230 milhões. Para a saúde, R$50
milhões, e R$12 milhões para o projeto de educação
básica, Dinheiro na Escola, além dos R$50 milhões
para o projeto de desenvolvimento do setor agropecuário, visando recompor a trafegabilidade das estradas vicinais.
O nosso Senador Papaléo já fez o seu relato,
de maneira que também é para me manifestar favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a discussão.
Vamos votar a medida provisória, sem prejuízo
das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Agora vamos proceder à votação, em globo, das
Emendas de nºs 01 a 09, de parecer contrário, apresentados pelo Relator.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam o parecer contrário permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
É a seguinte a matéria aprovada:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 473, DE 2009
Abre crédito extraordinário, em favor
dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, da Educação, da Saúde,
dos Transportes e da Integração Nacional,
no valor global de R$42.000.000,00 (setecentos e quarenta e dois milhões de reais),
para os fins que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor
dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
da Educação, da Saúde, dos Transportes e da Integração
Nacional, no valor global de R$742.000.000,00 (setecentos e quarenta e dois milhões de reais), para atender à
programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I – superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2008, relativo a Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino no valor de R$12.000.000,00 (doze milhões
de reais); e
II – anulação parcial de dotação orçamentária, no
valor de R$730.000.000,00 (setecentos e trinta milhões
de reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 2:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 1, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 472 de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 1, de 2010, que institui o Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste – Repenec; cria o Programa Um
Computador por Aluno – Prouca e institui o Regime Especial de Aquisição de Computadores
para uso Educacional – Recompe; prorroga
benefícios fiscais, constitui fonte de recursos
adicional aos agentes financeiros do Fundo da
Marinha Mercante – FMM para financiamentos
de projetos aprovados pelo Conselho Diretor
do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM;
institui o Regime Especial para a Indústria
Aeronáutica Brasileira – Retareo; dispõe sobre
a Letra Financeira e o Certificado de Operações Estruturadas; ajusta o Programa Minha
Casa Minha Vida – PMCMV; altera as Leis nºs
11.948, de 16 de junho de 2009; 8.248, de 23
de outubro de 1991; 8.387, de 30 de dezembro de 1991; 11.196, de 21 de novembro de
2005; 10.865, de 30 de abril de 2004; 11.484,
de 31 de maio de 2007; 11.488, de 15 de junho
de 2007; 9.718, de 27 de novembro de 1998;
9.430, de 27 de dezembro de 1996; 10.833,
de 29 de dezembro de 2003; e 11.977, de 7
de junho de 2009; revoga dispositivos das Leis
nºs 7.944, de 20 de dezembro de 1989; 8.003,
de 14 de março de 1990; 8.981, de 20 de janeiro de 1995; 10.829, de 23 de dezembro de
2003; 5.025, de 10 de junho de 1966; e 6.704,
de 26 de outubro de 1979; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
472, de 2009).
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
Relator da matéria.
PARECER Nº 464, DE 2010–PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, fui incumbido de relatar a
Medida Provisória nº 472, transformada no PLV nº 01,
de 2010.
Matéria extremamente importante. Como foi dito,
matéria que já veio da Câmara e que, através de medida provisória, institui o Regime Especial de Incentivos
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para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria
Petrolífera – Repenec; cria o programa Um Computador por Aluno – Prouca e institui o Regime Especial
de Aquisição de Computadores para uso Educacional
– Recompe. Além disso, prorroga benefícios fiscais,
constitui fonte de recursos adicionais para o Fundo
de Marinha Mercante para financiamentos de projetos
aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo de Marinha
Mercante, dispõe sobre a letra financeira e certificado
de operações estruturadas e altera a redação da lei
do projeto Minha Casa Minha Vida.
Além desses dispositivos extremamente importantes, Sr. Presidente, que já vieram da Câmara, estamos apresentando algumas emendas que tinham
sido objeto da Medida Provisória 470. Como a Medida
Provisória 470 não foi votada, terminou caindo, e nós
transplantamos, trouxemos acordos feitos neste plenário na medida provisória efetivamente para o texto
da Medida Provisória 472.
Entre as emendas apresentadas, eu gostaria de
destacar algumas, que são importantes.
As Emendas 94, 95 e 96, que ajustam a redação
e criam a condição de operação feita no exterior de instituições financeiras, beneficiando o setor agrícola.
Essa matéria foi trazida por diversos Senadores e Senadoras e, da forma como estava o texto,
criava limitadores na operação de financiamento do
setor agrícola. Um dos Senadores, Senador Gilberto
Goellner, e diversos setores de bancos procuraram
o Relator, explicando a dificuldade que criaria para o
setor do financiamento agrícola. Portanto, nós fizemos
esse ajuste.
Outra emenda importante é a Emenda nº 98, que
vem adequar o setor de turismo à redação que foi pactuada na medida provisória. Nós estamos alterando a
redação do art. 60, exatamente determinando limites,
ampliando os limites de desoneração do Imposto de
Renda e autorizando os valores pagos ou creditados
para o exterior em condições especificadas.
Outra emenda importante é a emenda que autoriza a União a abrir crédito em favor do Banco do
Nordeste. Esse dispositivo estava na Medida Provisória nº 470 e foi agora colocado na Medida Provisória
nº 472.
Outras emendas importantes são as Emendas
nºs 100 e 101, que estendem o parcelamento do Refis, que foi feito para créditos tributários, nos mesmos
moldes, nas mesmas condições, e estendem para fundações e autarquias; portanto, ampliam as condições
de parcelamento da dívida.
Outras emendas importantes: as Emendas nºs
105 a 108, que fazem remissão e redução das dívidas
do FNE e do Pronaf, principalmente para agricultores
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do Nordeste. Eu gostaria de registrar que essas Emendas foram bastante discutidas com diversos Senadores
e Senadoras. Gostaria de registrar aqui a atuação do
Senador Renan Calheiros, que não está presente e que
manteve contato inclusive com o Presidente Lula para
que essa medida pudesse ser discutida; do Senador
José Agripino; do Senador Efraim; do Senador Gilberto
Goellner; e de diversos Senadores e Senadoras que
nos procuraram e apresentaram propostas.
E quero registrar o seguinte: nós estamos indo
no limite da remissão de dívida até R$10 mil da atual
remissão.
Essa remissão de crédito da dívida até R$10
mil, agora, no momento, vai atender, vai anular 263
mil operações. E as operações acima de R$10 mil
poderão ser pagas com a redução que vai de 85% a
45%. Portanto, é um passo importante que atende aos
agricultores do País, os pequenos agricultores, principalmente agricultores do semiárido.
Outra emenda importante é a emenda da lavoura
cacaueira, à qual nós estamos agregando a contribuição
ofertada por diversos Senadores da Bahia, inclusive o
Senador César Borges.
As Emendas 112 e 113 estão sendo retiradas do
texto do meu relatório, porque matéria idêntica acaba
de ser aprovada em tramitação terminativa numa Comissão do Senado. Portanto, para não ficar repetitivo...
É uma emenda do Senador Gim Argelo, eu tinha acatado, mas, como foi aprovada em outra lei, em outro
projeto, eu a retiro da medida provisória.
Outra medida importante é a Emenda 114, que
constava da Medida Provisória 470, que reduz a zero
as alíquotas de contribuição de Pis/Pasep e do Confins
de unidades modulares de saúde, portanto, facilitando
a construção de hospitais no nosso País.
Outra emenda importante é a Emenda 117, dos
Senadores João Tenório e Lucia Vânia, que permite
que sejam reconhecidos os débitos apenas do aproveitamento indevido do crédito-prêmio ocorrido nos
últimos cinco anos. Essa emenda vai sofrer um reparo
de texto que eu lerei aqui no adendo do meu relatório,
Sr. Presidente.
A Emenda 118, que trata das questões da CVM,
isenta da taxa de fiscalização os analistas de valores
mobiliários não sujeitos a registro na CVM.
A Emenda 119, a Emenda 120, a Emenda 123
e a Emenda 124 ajudam a liberação de recursos de
Prefeituras que estão inadimplentes do Cauc ou que
são de faixa de fronteira.
Portanto, vai facilitar, efetivamente, a liberação
de recursos, facilitando, assim, o funcionamento das
Prefeituras.

MAIO18097
2010

Quarta-feira 5

A Emenda 120 define requisitos mínimos para
que a Advocacia-Geral da União possa fazer termo
de ajustamento de conduta.
A Emenda 117 coloca em funcionamento a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila),
que já foi aprovada aqui em outra medida provisória.
A Emenda 128 atende a Bancada de Rondônia
– o Senador Valdir Raupp, a Senadora Fátima Cleide,
o Senador Acir –, atendendo, assim, a solução da Floresta Nacional de Bom Futuro, em Rondônia. Nós estamos resolvendo essa questão, dando texto e dando
a definição da transferência da área.
A Emenda 131 ...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois
não, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª está entrando, agora, no mérito da matéria.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Já estou fazendo um registro único, Sr. Presidente. Eu não
precisarei fazer novamente o registro, já que eu estava
com a palavra e já estou fazendo todas as mudanças
necessárias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Mas eu acho que, para sermos mais didáticos, nós
votaríamos, de acordo com o Regimento, a constitucionalidade e a urgência, e, em seguida, votaríamos
a discussão da matéria.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois
não, eu aguardo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nesse sentido, eu vou submeter ao Plenário os pressupostos constitucionais de relevância e urgência, V.
Exª considera atendidos e peço aos Senadores e às
Senadoras que os aprovam que permaneçam como
se encontram. Em seguida...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em seguida, nós vamos entrar na discussão da matéria, para, depois, votarmos o mérito.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, uma observação só
com relação à constitucionalidade e com relação ao
próprio mérito. Eu estou ouvindo, com muita atenção,
o relatório do Senador Romero Jucá, porque ele trata de coisas importantes e do acolhimento de muitas
emendas e de muitas sugestões que o Plenário e os
Partidos políticos ofereceram. Eu me reservo o direito
de garantir o voto Sim à constitucionalidade da matéria, mas com relação ao mérito eu quero-me inscrever
para discutir a matéria e para fazer perguntas pontu-
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ais ao Senador Romero Jucá, para que fique clara a
posição do meu Partido e o nosso voto com relação a
essa MP 472, principalmente no que diz respeito à renegociação dos débitos dos pequenos agricultores do
Nordeste, que estão contemplados, espero eu, ainda
que minimamente, nessa MP 472.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Esse é o objetivo da Presidência, de modo a que os
Senadores possam, pontualmente, inquirir o Relator
sobre a matéria de mérito.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovadas a relevância e a urgência da matéria.
Peço que o Relator proceda ao exame do mérito
da matéria.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Obrigado, Sr. Presidente.
Continuando, Sr. Presidente, a Emenda nº 131 é
uma emenda importante, porque dá segurança jurídica aos contribuintes, assegurando a eles, àqueles que
fizeram o parcelamento previsto na Lei nº 11.941, o
recebimento de Certidão Negativa de Débitos, porque
estava havendo, em alguns setores, dificuldades de
se fornecer a certidão para quem fez o parcelamento.
Nós estamos clarificando aqui, dizendo que quem fez
o parcelamento tem o direito imediato de ter a certidão, exatamente para poder ficar adimplente nas suas
provas e na sua documentação.
A Emenda 132 atende a questão do frete rodoviário, do transportador autônomo de cargas, Sr.
Presidente.
As Emendas 133 e 134 também tratam do setor
exportador, do crédito-prêmio de IPI, dando a condição
de o crédito-prêmio ser... Os litigantes podem desistir
de questionamentos e têm a condição de fazer a contrapartida do crédito presumido.
A Emenda 135 é do setor automotivo, que procura
criar a mesma opção que foi dada para o Nordeste e
para o Centro-Oeste.
A Emenda 136 traz a nova tabela da Susep.
A Emenda 137 diz que essa tabela será revista
após um ano.
A Emenda 138 traz o texto de subvenção extraordinária aos pequenos e médios fornecedores de cana
do Nordeste – quero registrar o trabalho do Senador
Renan Calheiros, dos Senadores de Alagoas, do Senador João Tenório, enfim, do PSDB, que solicitou
essa emenda.
A Emenda 141 cria a representatividade para
tratar do contencioso do algodão na Organização
Mundial de Saúde.
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A Emenda 142 amplia o Repenec para o setor
naval, que não estava sendo atendido.
A Emenda 143 traz variações monetárias a obrigações do contribuinte de ajustes.
Então, Sr. Presidente, essas seriam as emendas.
Além dessas emendas, há alguns ajustes que
eu vou ler aqui. Já entreguei o relatório por escrito à
Mesa, Sr. Presidente, mas vou registrar.
Na Emenda 100, vai-se incluir o seguinte texto:
Acrescente-se, ao final do §7º do artigo proposto
pela Emenda nº 100 – Relator-Revisor, a expressão
“podendo as autarquias e fundações públicas federais
repassá-los à União para pagamento de seus débitos
de qualquer natureza.”
Na Emenda 116:
Substitua-se, no caput do artigo proposto pela
Emenda nº 116 – Relator-Revisor, a expressão “às
respectivas prestações vincendas...”, pela expressão
“às prestações do parcelamento...”.
Na Emenda 117:
Inclua-se, onde couber, no PLV nº 1, o seguinte
artigo, (...):
“Art. . Observado o prazo decadencial previsto
no art. 173 (...) de outubro de 1966 (...), os créditos
relativos aos débitos (...)”.
E por aí vai. É importante dizer que, aqui, se incluem insumos no pleito colocado pela Senadora Lúcia
Vânia e pelo Senador João Tenório.
Na Emenda 121, do Relator-Revisor, nós estamos substituindo a emenda, exatamente a que trata
dos servidores de Rondônia, da regulamentação dos
servidores de Rondônia. É um pleito, o texto foi ajustado, solicitado pelo Senador Raupp, pela Senadora
Fátima Cleide e pelo Senador Acir Gurgacz. O texto foi
fruto de uma negociação e de um detalhamento com
o Ministério do Planejamento. Não é o texto, ainda,
fechado pelo Ministério do Planejamento.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mas é
o texto que nós estamos colocando, exatamente para
gerar o debate e dar condição de solução para essa
questão.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois
não.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E,
pelo PSDB, a contribuição nossa era a representação
do pensamento do Senador Expedito Júnior.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Também
do Senador Expedito Júnior, que participou desse momento, quando aqui era Senador da Casa.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O PSDB
apoia, também, essa emenda, Sr. Presidente.
Na Emenda 130, do Relator-Revisor:
Inclua-se no inciso II do art. 63 (...)
“d) o §2º do art. 288 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997 – Código Brasileiro
de Trânsito.”
Na Emenda 96, do Relator-Revisor:
“(...) §3º A comprovação do disposto no
inciso II do caput não se aplica no caso de
operações:
I – que não tenham sido efetuadas com
o único ou principal objetivo de economia tributária; e
II – cuja beneficiária das importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a título de juros, seja subsidiária
integral, filial ou sucursal da pessoa jurídica
remetente, domiciliada no Brasil, e tenha seus
lucros tributados na forma do art. 74 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001.”
Também solicitamos a retirada das Emendas 112
e 113, Sr. Presidente, da forma como foi mencionado
no meu debate.
Além disso, inclui-se na Emenda nº 139, do Relator Revisor:
“Art. . Aplica-se ao parcelamento previsto
no art. 3º da Medida Provisória (...) o disposto no parágrafo único do art. 4º, (...) de maio
de 2009.
Art. . As reduções previstas (...) do art. 3º
da Medida Provisória (...) não são cumulativas
com outras previstas em lei e serão aplicadas
somente em relação aos saldos devedores dos
débitos, incidindo, no que couber, o disposto na
Seção III – Disposições Comuns aos Parcelamentos, do Capítulo I – Dos Parcelamentos, da
Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009.”
Portanto, Sr. Presidente, esses são os ajustes
que eu gostaria de fazer no meu relatório e dizer que
é uma matéria...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente. Sr. Relator.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois
não.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V.
Exª me permite?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois
não.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu
pediria a atenção de V. Exª. Inclusive, estou com sugestões aqui, dentro desse seu espírito de ajustes,
para os arts. 30, 31 e 32.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois
não.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Se V.
Exª permitisse, eu lhe traria, logo que V. Exª descesse
da tribuna, e explicaria.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu olharei
com o maior prazer, Senador Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Heráclito, V. Exª está inscrito para discutir
a matéria.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, esse é o meu parecer. Se houver alguma matéria, ainda, que precise ser agregada, nós agregaremos
com parecer oral, Sr. Presidente.
Obrigado.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº 464, DE 2010
De Plenário sobre o Projeto de Lei de
Conversão n° 1, de 2010, proveniente da
Medida Provisória nº 472, de 15 de dezembro de 2009, que Institui o Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de
Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste –
REPENEC; cria o Programa Um Computador
por Aluno – PROUCA e institui o Regime
Especial de Aquisição de Computadores
para Uso Educacional – RECOMPE; prorroga benefícios fiscais; constitui fonte de
recursos adicional aos agentes financeiros
do Fundo da Marinha Mercante – FMM para
financiamentos de projetos aprovados pelo
Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM; institui o Regime Especial
para a Indústria Aeronáutica Brasileira – RETAERO; dispõe sobre a Letra Financeira e
o Certificado de Operações Estruturadas;
ajusta o Programa Minha Casa Minha Vida
– PMCMV; altera as Leis nºs 11.948, de 16
de junho de 2009; 8.248, de 23 de outubro de 1991; 8.387, de 30 de dezembro de
1991, 11.196, de 21 de novembro de 2005,
10.865, de 30 de abril de 2004, 11.484, de
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31 de maio de 2007, 11.488, de 15 de junho
de 2007, 9.718, de 27 de novembro de 1998,
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e 11.977, de 7
de junho de 2009; revoga dispositivos das
Leis nºs 7.944, de 20 de dezembro de 1989,
8.003, de 14 de marco de 1990, 8.981, de
20 de janeiro de 1995, 10.829, de 23 de dezembro de 2003, 5.025, de 10 de junho de
1966, e 6.704, de 26 de outubro de 1979; e
do outras providências.
Relator-Revisor: Senador Romero Jucá
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PARTE 1 – DISPOSIÇÕES DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA
O tema tributário, compreendendo a grande maioria dos dispositivos da MPV, disciplinam as seguintes
matérias: (i) criação de incentivos fiscais novos (arts.
1º a 14; 18; 19; 29 a 33; 60); (ii) ampliação ou prorrogação de benefícios fiscais (arts. 15 a 17; 20; 21 e 61);
(iii) medidas para reduzir o planejamento tributário e
coibir a evasão fiscal (arts. 22 a 28); (iv) aperfeiçoamento das leis e reajustes de valores, relativamente a
duas taxas (arts. 48 a 59 e Anexos I e II).
Criação de Incentivos Fiscais Novos

I – Relatório
Chega ao exame desta Casa o Projeto de Lei
de Conversão (PLV) nº 1, de 2010, de ementa em
epigrafe, proveniente da Medida Provisória (MPV) nº
472, de 15 de dezembro de 2009, aprovado pela Câmara dos Deputados, tendo como relator o Deputado
Marcelo Ortiz.
O PLV nº 1, de 2010, resultou de parecer proferido em plenário na sessão de 17 de marco de 2010,
e de reformulação de parecer oferecido pelo relator
em 23 de março de 2010. Nessa data, o plenário, em
apreciação preliminar, aprovou: (i) o atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgência
e de sua adequação financeira e orçamentária; (ii) a
inconstitucionalidade das Emendas de nºs 17, 41, 43,
50, 53 e 59; e (iii) a incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária das Emendas de n°s 1, 2,
3, 4, 6, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 53, 54, 56, 57,
59, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 79, 80, 82, 85, 86 e 87,
nos termos do art. 8º da Resolução n° 1, de 2010, do
Congresso Nacional (CN). Aprovou, ainda, a MPV nº
472, de 2009, na forma do PLV n° 1, de 2010, oferecido pelo relator, com as alterações propostas, ressalvados os destaques. Em 24 de março de 2010, foram
votadas as matérias objeto de destaque e aprovada a
redação final, que incorporou, total ou parcialmente,
as Emendas de nºs 7, 8, 9, 10, 13, 18, 25, 26, 30, 33,
34, 35, 45, 48, 52, 58, 72 e 90.
O PLV nº 1, de 2010, compõe-se de 63 artigos –
agrupados em sete capítulos – que versam sobre os
seguintes temas: (i) o tributário; (ii) a concessão de
crédito para o Fundo da Marinha Mercante (FMM) e
para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES); (iii) a letra financeira e o certificado
de operações estruturadas; (iv) as alterações no Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e a criação
do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e Jurídicas
Impedidas de Operar com os Fundos e Programas Habitacionais Públicos ou Geridos por Instituição Pública
e com o Sistema Financeiro de Habitação (CNPI).

1 – Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria
Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e CentroOeste (REPENEC)
O Repenec é objeto dos arts. 1º a 5º O art. 1º
institui regime especial, cabendo ao Poder Executivo
regulamentar a forma de habilitação e co-habilitação a
ele. O art. 2º designa beneficiária do Repenec a pessoa
jurídica que tenha projeto aprovado, até 31 de junho de
2011, para implantação de obras de infraestrutura nas
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste nos setores
petroquímico, de refino de petróleo e de produção de
amônia e uréia a partir do gás natural para incorporação ao seu ativo imobilizado. Compete ao Ministério de
Minas e Energia definir os projetos que se enquadram
nos citados setores bem como aprová-los.
O art. 3º determina que, no caso de venda no mercado interno ou de importação de máquinas, aparelhos,
instrumentos e equipamentos, novos, e de materiais de
construção para utilização ou incorporação em obras
de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado, fica
suspensa a exigibilidade dos seguintes tributos: Imposto
de Importação (II); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para os
Programas de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) incidentes
sobre a receita e na importação. A suspensão se aplica
nas aquisições e importações efetuadas por pessoa
jurídica beneficiária do Repenec. No caso do II, só se
aplica a bens e materiais de construção sem similar
nacional, e, no caso do IPI, não se aplica aos bens de
informática e automação, com similar nacional, relacionados pelo Poder Executivo. O art. 4º estatui que no
caso de venda ou importação de serviços destinados
a obras de infraestrutura para incorporação ao ativo
imobilizado, sendo tomadora dos serviços a empresa
beneficiária do Repenec, fica suspensa a exigibilidade
da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre a receita e na importação.
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A suspensão converte-se em alíquota zero após
a utilização ou incorporação do bem, material de construção ou serviço na obra de infraestrutura. Segundo o
art. 5º, os benefícios podem ser usufruídos nas aquisições e importações realizadas no período de cinco
anos contado da data de habilitação ou co-habilitação
da pessoa jurídica, titular do projeto de infraestrutura.
Na hipótese de transferência de titularidade de projeto de infraestrutura aprovado no Repenec durante o
período de fruição do beneficio, a habilitação do novo
titular fica condicionada à (i) manutenção das características originais do projeto, (ii) à observância do limite
de prazo retrorreferido e (iii) à revogação da habilitação
do antigo titular do projeto.
2 – Programa Um Computador por Aluno
(PROUCA) e Regime Especial de Aquisição de Computadores para Uso Educacional (RECOMPE)
O Prouca e o Recompe são objeto dos arts. 6º a
14 e 60, I, a. O art. 6º institui o programa e o regime,
cujos efeitos se darão a partir de sua regulamentação
até 31 de dezembro de 2011 (art. 60, I, a).
O Prouca objetiva promover a inclusão digital nas
escolas das redes públicas de ensino federal, estadual,
distrital ou municipal, mediante a
Aquisição, em licitação pública, utilização de soluções de informática constituídas de equipamentos de
informática, programas de computador (software) neles
instalados e de suporte e assistência técnica necessários ao seu funcionamento. Cabem aos Ministros da
Educação e da Fazenda estabelecer definições, especificações e características técnicas dos equipamentos
e determinar os valores mínimos e máximos para o
Prouca. O Poder Executivo relacionará os equipamentos e estabelecerá processo produtivo básico específico definidor de etapas mínimas e condicionantes da
respectiva fabricação. Os equipamentos destinam-se
ao uso educacional por parte dos alunos e professores
das citadas escolas, devendo ser utilizados somente
como instrumento de aprendizagem (art. 7º).
O Recompe tem como beneficiárias: a) a pessoa jurídica habilitada que fabrique os equipamentos
citados e seja vencedora do processo de licitação no
âmbito do Prouca; b) a pessoa jurídica que exerça a
atividade de manufatura terceirizada para a vencedora
da licitação referida. Cabe ao Poder Executivo regulamentar o regime (art. 8]).
O art. 9º determina que, nas saídas do estabelecimento industrial, nas vendas e na importação de
matérias-primas (MP) e produtos intermediários (PI)
destinados à industrialização dos equipamentos vinculados ao Prouca e na prestação de serviços relativos
a esses equipamentos, fica suspensa a exigência dos
seguintes tributos: II, IPI, Cofins e Contribuição para o
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PIS/Pasep incidentes sobre a receita e na importação
e Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à
Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação (Cide-Tecnologia). A suspensão se aplica nas
aquisições e importações de MP, PI e serviços efetuados por pessoa jurídica beneficiária do Recompe. O
art. 10 concede isenção do IPI para os equipamentos
de informática saídos da pessoa jurídica beneficiária
do Recompe diretamente para as escolas públicas.
A suspensão converte-se em alíquota zero, após a
incorporação ou utilização dos bens ou dos serviços
adquiridos ou importados (sob o regime de Recompe)
nos equipamentos vendidos ao Prouca (art. 14).
O art. 11 dispõe que: (i) as importações incentivadas pelo Recompe deverão ter anuência prévia do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); (ii) as notas fiscais de vendas de bens e serviços incentivados
deverão estar acompanhadas de documento emitido
pelo MCT, atestando que a operação a destinada ao
Prouca.
O art. 13 prevê o cancelamento da habilitação
ao Recompe quando o beneficiário: (i) não atender
ou deixar de atender ao processo produtivo básico;
(ii) não satisfizer ou deixar de satisfazer, não cumprir
ou deixar de cumprir os requisitos para habilitação ao
regime; (iii) pedir o cancelamento.
3 – Regime Especial de Incentivos Tributários para a Indústria Aeronáutica Brasileira (RETAERO)
O Retaero é objeto dos arts. 29 a 33. O art. 29
institui o regime especial que será regulamentado pelo
Poder Executivo. O art. 30 designa beneficiárias:
no inciso I, pessoa jurídica que produza partes,
peças, ferramentas, componentes, equipamentos, sistemas, subsistemas, insumos e matérias-primas ou
preste serviços, a serem empregados na manutenção,
conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves classificadas na
posição 88.02’ da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM);
no inciso II, a pessoa jurídica que produza bens
ou preste serviços de tecnologia industrial básica,
desenvolvimento e inovação tecnológica, assistência
técnica e transferência de tecnologia utilizados como
insumo na produção de bens referidos no inciso I. Só
poderá ser habilitada aquela que tenha 70% ou mais
de sua receita total de venda de bens e serviços, deduzido o valor dos tributos incidentes sobre a venda,
no ano-calendário imediatamente anterior ao da habilitação, decorrente do somatório das vendas: (i) às
pessoas jurídicas referidas no inciso I; (ii) a fabrican-
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tes de aeronaves da posição 88.02 da NCM; e (iii) de
exportação para o exterior.
A beneficiária só poderá fruir dos benefícios fiscais, se for previamente habilitada junto à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e detiver o Certificado de Homologação de Empresa (CHE), emitido
pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
O art. 31 determina que, no caso de venda no
mercado interno ou de importação dos bens retrorreferidos, tendo como adquirente ou importadora a
pessoa jurídica beneficiária do Retaero, fica suspensa
a exigência dos seguintes tributos: IPI, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre a receita
e na importação. As suspensões convertem-se em
alíquota zero após:
a) o emprego e utilização dos referidos bens ou
dos bens que resultarem de sua industrialização, na
manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves da
posição 88.02 da NCM;
1 Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos
espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento.

b) a exportação dos bens objeto da suspensão
ou dos bens que resultarem de sua transformação.
O art. 32 estatui, que, no caso de venda ou importação de serviços (referidos anteriormente) destinados
a empresas habilitadas ao Retaero, fica suspensa a
exigência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep
incidentes sobre a receita e na importação. Também
haverá suspensão na hipótese de receita de aluguel de
equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos,
quando contratado por pessoas jurídicas habilitadas
ao Retaero. As suspensões convertem-se em alíquota
zero após a utilização do serviço na produção, reparo
e manutenção das aeronaves classificadas no código
88.02 da NCM.
Segundo o art. 33: (i) a habilitação ao regime poderá ser realizada até 16 de dezembro de 2014; (ii) o
benefício poderá ser usufruído nas aquisições e importações realizadas no período de cinco anos contados
da data da habilitação ao Retaero.
4 – Regras Comuns ao Repenec, ao Recompe
e ao Retaero
Para os três regimes vigoram as seguintes regras:
a) não poderão aderir aos regimes (arts. 2º, § 2º;
8º, § 2º; 30, § 5º):
a.1) as pessoas jurídicas optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte – Simples Nacional;
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a.2) as pessoas jurídicas tributadas pelo Imposto de Renda (IR) com base no lucro presumido ou
arbitrado;
b) a fruição dos incentivos fica condicionada à
regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos
impostos e contribuições administrados pela RFB (arts.
2º, § 3º; 12; 30, § 4º, III);
c) fica obrigada a recolher os tributos não pagos
em decorrência da suspensão, acrescidos de juros de
mora e multa de mora ou de ofício, na forma da lei,
contados a partir da data da aquisição ou do registro
da Declaração de Importação, na condição de contribuinte ou responsável, conforme o caso, a pessoa
jurídica beneficiária:
c.1) do Repenec que não utilizar ou incorporar
o bem, material de construção ou serviço na obra de
infraestrutura (arts. 3º, § 3º; 4º, § 1º); c.2) do Recompe
que não efetuar a incorporação ou utilização dos bens
ou dos serviços adquiridos ou importados nos equipamentos de informática no âmbito do Prouca (art. 14,
parágrafo único); e c.3) do Retaero que não utilizar os
bens ou serviços com exigibilidade tributária suspensa
na manutenção, conservação, modernização, reparo,
revisão, conversão e industrialização das aeronaves
do código 88.02 da NCM, ou na exportação (arts. 31,
§ 3º; 32, § 1º).
5 – Desoneração de Tributos Incidentes sobre Serviços Prestados no Exterior Vinculados à
Importação de Produtos Brasileiros
O art. 18 reduz a zero a alíquota do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) e a da Cide-Tecnologia
incidentes sobre o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido ao exterior a título de remuneração de serviços vinculados aos processos de avaliação
da conformidade, metrologia, normalização, inspeção
sanitária e fitossanitária, homologação, registros e outros procedimentos exigidos pelo país importador sob
o resguardo dos Acordos sobre Medidas Sanitárias e
Fitossanitárias (SPS) e sobre Barreiras Técnicas ao
Comércio (TBT), ambos do âmbito da Organização
Mundial do Comércio (OMC).
O art. 19 adita inciso XI e parágrafo único ao
art. 2º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para
definir a não-incidência da COFINS-Importação e da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação nas mesmas situações descritas no art. 18.
A desoneração prevista nos arts. 18 e 19 não
se aplica à remuneração de serviços prestados por
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em
país ou dependência com tributação favorecida ou
beneficiada por regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Esses artigos conceituam como país
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de tributação favorecida aquele: (i) que não tribute a
renda; ou que (ii) a tribute a alíquota máxima inferior
a 20%; ou (iii) cuja legislação não permita o acesso a
informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do
beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não
residentes. Conceituam, ademais, como regime fiscal
privilegiado aquele que apresentar uma ou mais das
seguintes características:
I – não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20%;
II – conceda vantagem de natureza fiscal a pessoa física ou jurídica não residente: (i) sem exigência
de realização de atividade econômica substantiva no
país ou dependência; (ii) condicionada ao não exercício de atividade econômica substantiva no país ou
dependência;
III – não tribute, ou o faça em alíquota máxima
inferior a 20%, os rendimentos auferidos fora de seu
território;
IV – não permita o acesso a informações relativas à composição societária, titularidade de bens ou
direitos ou as operações econômicas realizadas.
6 – Desoneração do IRRF Incidente sobre Remessas ao Exterior para Pagamento de Despesas
Relacionadas a Turismo e Viagens
O art. 60, introduzido pela Câmara dos Deputados,
prescreve que os valores pagos, creditados ou remetidos a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior não estão sujeitos à retenção do Imposto
de Renda na Fonte, quando destinados:
a) à cobertura de gastos pessoais, no exterior,
de pessoas físicas residentes ou domiciliadas no País,
em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento
ou missões oficiais; e
b) ao pagamento de despesas relacionadas com
serviços turísticos.
O dispositivo incumbe, ainda, o Poder Executivo
de fixar o limite máximo para os pagamentos, créditos
ou remessas de que se trata.
Ampliação ou Prorrogação de Benefícios Fiscais
1 – Lei de Informática
O art. 15 prorroga em mais quatro anos o benefício concedido pela Lei nº 8.248, de 23 de outubro
de 1991, para as empresas fabricantes de microcomputadores portáteis e de unidades de processamento
digitais de pequena capacidade baseadas em microprocessadores, de valor até R$11.000,00, bem como
de unidades de discos magnéticos e ópticos, circuitos
impressos com componentes elétricos e eletrônicos
montados, gabinetes e fontes de alimentação, reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados
a tais equipamentos. Em contrapartida ao benefício
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concedido, fica acrescido o percentual de investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento em
tecnologia da informação a serem realizadas no País
que deve ser observado pelas empresas para gozo do
benefício. Em consequência, a atual redução de 50%
aplicável ao percentual de 5% passa a ser de 25%.
O art. 16 contém disposição idêntica à do art.
15, no que respeita ao benefício concedido pela Lei
nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, às empresas
de informática estabelecidas na Zona Franca de Manaus (ZFM).
2 – Programa de Inclusão Digital (Lei do
Bem)
O art. 17 prorroga até 31 de dezembro de 2014 o
prazo de vigência dos benefícios estabelecidos pelos
arts. 28 e 29 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de
2005 (Lei do Bem), dando continuidade à desoneração tributária do Programa de Inclusão Digital, que se
encerraria em 31 de dezembro de 2009.
3 – Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria de Semicondutores
O art. 20 amplia os incentivos fiscais da Lei nº
11.484, de 31 de maio de 2007, que dispõe, entre outros, sobre os incentivos às indústrias de componentes
eletrônicos semicondutores, constantes do Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria
de Semicondutores (PADIS).
A ampliação consiste em:
a) incluir entre as beneficiárias do Padis a pessoa jurídica que realize investimento em pesquisa e
desenvolvimento e que exerça em relação a circuitos
impressos classificados na posição 85.34.00.00 da
NCM a atividade de fabricação da placa de circuito
impresso a partir do laminado cobreado.
b) incluir os dispositivos semicondutores do tipo
“chip on board” dentre os beneficiados pelo Padis. Este
programa, em sua redação atual, restringe como beneficiárias as empresas que realizem o encapsulamento
dos semicondutores classificados nos códigos 85.41
e 85.42 da NCM. No entanto, a evolução tecnológica
criou uma solução em que o encapsulamento do chip
é feito diretamente na placa eletrônica classificada
nos códigos 8534.00.00 ou 8523.51 da NCM. Assim,
a alteração proposta visa a adequar o Padis às novas
tecnologias, tornando-o mais competitivo e similar aos
programas utilizados por outros países;
c) permitir que o Poder Executivo, nas condições
e prazos que fixar, reduza a zero as alíquotas do II
incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos,
instrumentos, ferramentas computacionais (software),
para incorporação ao ativo imobilizado, e insumos importados por pessoa jurídica beneficiária do Padis. A
desoneração ampara os bens destinados às atividades
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de: (i) concepção, desenvolvimento e projeto de semicondutores e de mostradores de informação: (ii) difusão
ou processamento físico-químico ou encapsulamento e
teste de semicondutores; (iii) fabricação dos elementos
fotossensíveis, foto ou eletroluminescentes e emissores de luz; montagem final e testes elétricos e ópticos,
relacionados com mostradores de informação; e (iv)
fabricação de placa de circuito impresso a partir de laminado cobreado, relativamente a circuitos impressos
classificados na posição 85.34.00.00 da NCM.
4 – Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura
O art. 21 modifica o termo inicial do prazo para
fruição dos incentivos de Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI),
instituído pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.
Doravante, o período de cinco anos é contado da data
da habilitação da pessoa jurídica titular do projeto de
infraestrutura e não mais da data da aprovação do projeto. O período transcorrido entre a data da aprovação
do projeto e a data da habilitação da pessoa jurídica
fica acrescido para as pessoas jurídicas já habilitadas
na data da publicação da MPV nº 472, de 2009 (16 de
dezembro de 2009).
5 – Prorrogação de Drawback
O art. 61, introduzido na Câmara dos Deputados, permite nova prorrogação por um ano para os
atos concessórios de drawback cujos prazos máximos tenham sido prorrogados ao abrigo (i) do art. 4º
do Decreto-Lei nº 1.722, de 3 de dezembro de 1979,
com vencimento em 2010 ou (ii) do art. 13 da Lei nº
11.945, de 4 de junho de 2009. O primeiro dispositivo
prevê a suspensão da exigência dos tributos incidentes nas importações efetuadas sob o regime de drawback, pelo prazo de um ano, admitida, a critério da
autoridade fiscal, a prorrogação por mais um ano ou,
no caso de importação de mercadorias destinadas a
produção de bens de capital, a suspensão pelo prazo
máximo de cinco anos.
Medidas Antielisivas
1 – Tributação pelo Lucro Real,das Securitizadoras de Recebíveis
O art. 22 obriga as empresas que explorem as
atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio a apuração do lucro real,
para fins de calculo do IR. Duas razões são invocadas
para justificar a medida:
1a) as atividades das securitizadoras de recebíveis se assemelham em muito as atividades de empresas de factoring, obrigadas a adoção apuração
pelo lucro real;
2a) embora não possam ser consideradas como
instituições financeiras, sua atividade também se as-
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semelha à de intermediação financeira, o que se comprova pelo fato de poderem deduzir as despesas de
captação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep.
2 – Multa de Ofício por Infrações da Pessoa Física na Declaração de Ajuste Anual
O art. 23 acrescenta § 5º ao art. 44 da Lei nº
9.430, de 1996, a fim de cominar, no caso em que
seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de ofício de 75% sobre:
a) parcela do IR a restituir informado pelo contribuinte, pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual,
que deixar de ser restituída em razão da constatação de
infração à legislação tributária. Segundo se lê no item
28 da Exposição de Motivos dos Ministros da Fazenda
e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(EMI) nº 180/2009, essa medida visa conferir tratamento
tributário isonômico aos contribuintes que praticam a
mesma infração, uma vez que, pela legislação vigente,
somente se aplica penalidade nas situações em que a
ação fiscal resulte em imposto a pagar;
b) o valor das deduções e compensações indevidas informadas na citada Declaração.
3 – Medida para Coibir o Endividamento Abusivo no Exterior
O art. 24 determina que os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou
jurídica vinculada, residente ou domiciliada no exterior,
somente serão dedutíveis, para fins de determinação
do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) quando:
a) se verifique constituírem despesa necessária à
atividade, conforme definida no art. 47 da Lei nº 4.5062,
de 30 de novembro de 1964, no período de apuração;
b) atenderem, cumulativamente os seguintes
requisitos:
b.1 – no caso de endividamento com pessoa
jurídica vinculada no exterior que tenha participação
societária na pessoa jurídica residente no Brasil, de
que o valor do endividamento com a pessoa vinculada no exterior não seja superior a duas vezes o valor
da participação da vinculada no patrimônio líquido da
pessoa jurídica residente no Brasil;
b.2 – no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que não tenha participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil,
de que o valor do endividamento não seja superior a
50% do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil;
2 A Lei nº 4.506, de 1964, dispõe sobre o imposto que recai sobre
as rendas e proventos de qualquer natureza.
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b.3 – o valor do somatório dos endividamentos
com pessoas vinculadas no exterior lido seja superior
a duas vezes o valor do somatório das participações
de todas as vinculadas no patrimônio líquido da pessoa
jurídica residente no Brasil, exceto se os endividamentos se derem exclusivamente com pessoas vinculadas
no exterior que não tenham participação societária
na pessoa jurídica residente no Brasil, caso em que
o somatório dos endividamentos não será superior a
50% do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil.
O art. 24 determina, ainda, que o valor dos juros relativos ao excedente será considerado despesa
não necessária à atividade da empresa, e, portanto,
indedutível para fins do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da CSLL.
A EMI diz que o dispositivo visa evitar a erosão
da base de calculo do IRPJ e da CSLL, mediante o
endividamento abusivo assim descrito:
a pessoa jurídica domiciliada no exterior, ao constituir subsidiária no País, efetua uma capitalização de
valor irrisório, substituindo o capital social necessário
a sua constituição e atuação por um empréstimo, que
gera, artificialmente, juros que reduzem os resultados
da subsidiária brasileira.
A dedução desses juros da base de calculo do
IRPJ (alíquota de 15% mais adicional de 10%) e da
CSLL (alíquota de 9%) gera uma economia tributária
de 34% do seu valor. Mesmo considerando que as remessas para pagamento de juros sob tributadas pelo
IRRF a alíquota de 15%, resta uma economia tributária de 19%.
O art. 25 segue o mesmo princípio do art. 24,
mas é aplicado na hipótese de a pessoa jurídica domiciliada no Brasil contrair empréstimo com pessoas
jurídicas domiciliadas em país ou dependência com
tributação favorecida, ou que goze de regime fiscal
privilegiado, independentemente de vínculo societário. O dispositivo fixa parâmetro bem mais rígido, só
aceitando a dedução de juros que corresponderem a
endividamentos cujo somatório não seja superior a
30% do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil.
O art. 26 impõe as seguintes condições, de caráter cumulativo, para a dedutibilidade, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, das
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, direta ou indiretamente, a pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou constituídas no exterior e submetidas a um tratamento de país ou de-
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pendência com tributação favorecida ou sob regime
fiscal privilegiado:
a) identificação do efetivo beneficiário da entidade no exterior, destinatário dessas importâncias, só se
considerando como tal aquele que auferir esses valores
por sua própria conta e não como agente, administrador fiduciário ou mandatário de terceiro;
b) comprovação da capacidade operacional ou
financeira da pessoa física ou entidade no exterior de
realizar a operação; e
c) a comprovação documental do pagamento do
preço respectivo e do recebimento dos bens, direitos
ou a utilização do serviço.
Visando coibir a prática de expatriação fiscal artificial para os chamados “paraísos fiscais”, o art. 27
estabelece que a transferência do domicílio fiscal da
pessoa física residente e domiciliada no Brasil para
país ou dependência com tributação favorecida ou
regime fiscal privilegiado somente terá seus efeitos
reconhecidos a partir da data em que o contribuinte
comprove: (i) ser residente de fato naquele país ou
dependência; ou (ii) sujeitar-se a imposto sobre a totalidade dos rendimentos do trabalho e do capital, bem
como o efetivo pagamento desse imposto. O dispositivo
considera residentes de fato as pessoas físicas que
tenham efetivamente permanecido no “paraíso fiscal”
por mais de 183 dias, consecutivos ou não, no período
de até doze meses, ou que comprovem ali se localizarem a residência habitual de sua família e a maior
parte de seu patrimônio.
4 – Majoração da Base de Cálculo das Contribuições Sociais Incidentes sobre Prêmios de
Resseguro
O art. 28 eleva a base de cálculo da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep incidentes sobre prêmios
de resseguro cedidos ao exterior. O atual percentual
de 8% do valor, pago, creditado, entregue, empregado
ou remetido passa para 15%, para garantir tratamento
tributário isonômico entre as empresas de resseguro
domiciliadas no País e as estrangeiras classificadas
nas modalidades de resseguradores admitidos e eventuais, em face da Lei Complementar nº 126, de 15 de
janeiro de 2007, marco regulatório das operações de
resseguro e co-seguro.
Taxa de Fiscalização dos Mercados de Seguro e Resseguro, de Capitalização, de Previdência
Complementar Aberta
A taxa em epígrafe, que designaremos, abreviadamente, de taxa de fiscalização, é objeto dos arts. 48 a
58 e 60, II. O art. 48 a institui e o art. 49 define os conceitos de premio retido, de sinistro retido e de provisão
técnica, utilizados na definição das bases de cálculo.
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O fato gerador da taxa é o exercício do poder de polícia atribuído a Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) (art. 50). São contribuintes: as sociedades
seguradoras, os resseguradores locais e admitidos, as
sociedades de capitalização e as entidades abertas de
previdência complementar. Entre as sociedades seguradoras, excluem-se as que operam seguro saúde, e
incluem-se as sociedades cooperativas autorizadas a
operar em seguros privados (art. 51).
O Anexo I combinado com o art. 52 definem as
bases de calculo e as alíquotas expressas em Reais.
Segundo o art. 54, os contribuintes que não obtiverem enquadramento nos critérios descritos deverão
recolher a taxa pelo enquadramento na menor faixa
de cada ramo ou atividade em que estiverem autorizados a operar.
A taxa de fiscalização será recolhida trimestralmente, ate o último dia útil do primeiro decêndio dos
meses de janeiro, abril, julho e outubro (art. 53). O não
recolhimento no prazo fixado acarretará acréscimos
de juros e multa de mora, nos termos da legislação
federal aplicável aos tributos federais (art. 55). Os débitos serão inscritos na Dívida Ativa e executados judicialmente pela Procuradoria Federal junto a Susep
(art. 56). Os débitos poderão ser parcelados a juízo do
Conselho Diretor da Susep, em conformidade com os
critérios de parcelamento ordinário de tributos federais
estabelecidos no art. 37-B da Lei nº 10.522, de 19 de
julho de 2002 (art. 57). A taxa sob exame será recolhida no Tesouro Nacional, em conta vinculada A Susep,
mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), por
intermédio de estabelecimento bancário integrante da
rede credenciada (art. 58).
O art. 63, I, a revoga, a partir de 1º de abril de
2010:
a) a Lei nº 7.944, de 20 de dezembro de 1989,
que institui a Taxa de Fiscalização dos Mercados de
Seguro, de Capitalização e da Previdência Privada
Aberta e de outras providencias; b) o art. 2º da Lei nº
8.003, de 14 de marco de 1990, que altera o art. 2º
da Lei nº 7.944, de 1989; c) o art. 112 da Lei nº 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, que altera o art. 4º da Lei
nº 7.944, de 1989.
O art. 62, II, prevê que todos os artigos relativos
à taxa de fiscalização terão vigência a partir de 16 de
dezembro de 2009 e eficácia, a
partir de 1º de abril de 2010.
Taxa de Serviços Metrológicos
O art. 59 estabelece que a Taxa de Serviços Metrológicos (TSM) instituída pelo art. 11 da Lei nº 9.933,
de 20 de dezembro de 1999, passa a vigorar com os
valores constantes do Anexo II à MPV, a partir de 1º
de abril de 2010.
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Segundo a EMI (item 118), o reajuste de 30,69%
do valor da hora de serviço metrológico – base para
estabelecimento da taxa de serviço aplicada a cada
instrumento em função do tempo de sua execução –
visa restabelecer o equilíbrio do Sistema Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, em
especial dos órgãos metrológicos conveniados, executores das atividades. O aumento, após decorridos
mais de quatro anos do último reajuste, é inferior à variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM
(38,05%) no período. A TSM é devida anualmente pelos comerciantes (verificação periódica e eventual),
ou mensalmente pelos industriais de instrumentos de
medição (verificação inicial). A nova tabela inclui novos
instrumentos, regulamentados e em regulamentação.
Os principais serviços consistem na verificação de
pesos, medidas e seus respectivos instrumentos; na
arqueação de tanques; e na autorização e supervisão
de postos de ensaio e autoverificadores.
Entre as disposições gerais da tabela da TSM,
merecem destaque as seguintes:
a) a inclusão de novos instrumentos regulamentados observará o tempo de serviço em relação ao valor
fixado para a hora de serviço de R$203,00;
b) para os serviços não contemplados na tabela, os valores serão determinados por apropriação
de custo, observando o valor da hora de serviço de
R$203,00;
c) a verificação voluntária deve ser cobrada conforme o valor da taxa metrológica correspondente ao
código do instrumento, constante da tabela, bem como,
de acordo com as despesas com diárias, passagens
e deslocamentos, caso ocorram.
O art. 63, I, d, revoga a Lei nº 10.829, de 23 de
dezembro de 2003, que reajusta os valores da TSM,
e dá outras providências.
PARTE II – FONTES DE RECURSOS ADICIONAIS PARA O FUNDO DE MARINHA MERCANTE
E PARA O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (BNDES)
Os arts. 34 a 36 tratam da autorização para a
União conceder credito aos agentes financeiros do
Fundo da Marinha Mercante (FMM), no montante de
ate R$15 bilhões, para viabilizar o financiamento de
projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo
da Marinha Mercante (CDFMM). Autorizam, também,
a União a emitir, sob a forma de colocação direta, em
favor do agente financeiro do FMM, títulos da Divida
Pública Mobiliária Federal, com características definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda.
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O objetivo a atender o aumento da demanda por
credito para financiar projetos no âmbito da construção
naval brasileira, decorrente da descoberta de petróleo
na camada do Pré-Sal.
As condições financeiras e contratuais para a
concessão do credito, inclusive a remuneração a que
fará jus a União, serão idênticas àquelas concedidas
pelo FMM, mas o Conselho Monetário Nacional estabelecerá condições financeiras diferenciadas de
financiamento, considerando os percentuais para os
conteúdos nacional e importado das embarcações a
serem construídas com recursos do fundo ou decorrentes da aprovação da Medida Provisória.
Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante
disporá sobre a alocação dos créditos entre os agentes
financeiros do fundo.
Os arts. 44 e 45 tratam do credito concedido pela
União ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O art. 44 eleva, de R$100 bilhões
para R$180 bilhões, o limite do credito autorizado pelo
caput do art. 1º da Lei nº 11.948, de 2009.
O art. 45 constitui uma novidade em relação ao
texto inicial da MPV nº 472, de 2009. Por esse dispositivo, o acréscimo no credito concedido ao BNDES
por intermédio do art. 1º da Lei nº 11.948, de 2009, de
R$80 bilhões, vinte e cinco por cento ser repassado
pelo Banco as micro, pequenas e médias empresas.
PARTE III – LETRA FINANCEIRA E CERTIFICADO
DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
O PLV nº 1, de 2010, em seus arts. 37 a 43, tipifica
um novo título de crédito, que tem por objetivo servir
de instrumento de captação de recursos por instituições financeiras, denominado Letra Financeira (LF).
De acordo com a EMI, busca-se comesse título dotar
as instituições financeiras de um instrumento juridicamente seguro que viabilize a captação de recursos de
médio e longo prazo, de modo a propiciar uma gestão
adequada da liquidez.
O art. 37 cria o título de crédito, prevê seu caráter
nominativo e sua livre transferência.
O art. 38 estabelece que o título terá forma exclusivamente escritural, ou seja, não haverá um documento palpável a materializar o direito expresso
na letra financeira. Portanto, esse título de crédito
não será, como é mais comum, caracterizado pela
cartularidade, ao menos não em seu sentido estrito.
Contudo, como o registro escritural será administrado
por sistema autorizado pelo Banco Central, poderão
ser tomadas medidas para garantir que qualquer interessado tenha facilidade em tomar conhecimento de
todas as informações e ocorrências relacionadas ao
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título, requisito indispensável para sua circulação no
mercado. Ressalte-se, outrossim, que o § 3º do art.
38 já prevê que a transferência de titularidade da LF
será efetivada por meio do sistema referido, que deverá manter em seus registros a seqüência histórica
das negociações.
Além disso, os incisos do art. 38 enumeram os
requisitos formais mínimos que caracterizam a LF,
com destaque para o inciso V, que dá liberdade para
a adoção de taxas de juros fixas ou flutuantes, admitida a capitalização; o inciso VI, que admite a correção
pela variação cambial; e o inciso VIII, que permite o
lançamento de cláusula de subordinação.
O § 1º do art. 38 dá à Letra Financeira status
de título executivo extrajudicial, independentemente
de protesto, com base em certidão de inteiro teor dos
dados informados no registro. Trata-se do atributo da
executibilidade, que caracteriza os títulos de crédito, a
fim de aumentar-lhes a segurança jurídica.
O art. 39 remete à Comissão de Valores Mobiliários a regulamentação da distribuição pública das LF.
A cláusula de subordinação, como esclarece o
art. 40 da MPV, implica que os tomadores do título, ou
seja, os credores da instituição financeira, em caso de
quebra, somente terão seus direitos atendidos após o
pagamento de todos os credores quirografários. A possibilidade de lançamento de tal cláusula é importante
em razão do perfil de risco relacionado aos diversos
instrumentos de captação das instituições financeiras,
que assumem pesos diferenciados no cálculo dos limites de alavancagem estabelecidos pelo Banco Central
em respeito aos princípios de regulação prudencial da
Basiléia. No mesmo sentido, o parágrafo único do art.
40 prevê que a LF pode ser utilizada como instrumento de dívida ou instrumento híbrido de capital e dívida
para fins de composição do capital da instituição emissora, nas condições especificadas em regulamento do
Conselho Monetário Nacional (CMN).
O art. 41 condiciona o lançamento das LF à regulamentação do CMN, mencionando expressamente o
estabelecimento de limites de emissão em função do
tipo de instituição financeira e os prazos de vencimento,
que não poderão ser inferiores a um ano. Esse prazo
mínimo retira a possibilidade de a Letra Financeira
tornar-se instrumento de captação de curto prazo.
O art. 42 prevê a aplicação supletiva da legislação
cambial, que hoje é dada pelos arts. 887 a 903 do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002).
Até aqui, no que tange à letra financeira, o texto
do PLV é o mesmo da Medida Provisória nº 472, de
2009. A Câmara dos Deputados, contudo, acrescentou
um parágrafo único ao art. 42 do PLV (art. 43 da MPV),
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para prever que o Banco Central do Brasil produzirá
e divulgará, para acesso público por meio da internet,
relatório anual sobre a negociação de Letras Financeiras, com informações sobre os mercados primário
e secundário do título, condições financeiras de negociação, prazos, perfil dos investidores e indicadores de
risco, quando houver.
O art. 43, que não mais diz respeito as Letras Financeiras, autoriza as instituições financeiras a emitir
Certificado de Operações Estruturadas, representativos
de operações realizadas com base em instrumentos
financeiros derivativos, nas condições especificadas
em regulamento do CMN.
Segundo a EMI, embora essa modalidade de
operação já seja realizada com base em contratos
bilaterais, a previsão legal de emissão do certificado
propiciará maior segurança jurídica e transparência
dessas operações, ao consubstanciar em um instrumento legalmente instituído os direitos e deveres das
partes, bem como o aumento da eficácia e eficiência
dos procedimentos de supervisão e controle dos órgãos competentes.
PARTE IV – PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA (PMCMV)
O art. 46 promove ajustes na execução do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), via alteração dos arts. 6º, 11, 13, 20 e 30 da Lei nº 11.977, de
7 de julho de 2009.
A alteração do art. 6º objetiva explicitar a possibilidade de o Programa Nacional de Habitação Urbana
(PNHU) subsidiar a produção e a requalificação de
imóveis residenciais, alternativas já previstas no § 1º
do art. 4º da Lei nº 11.977, de 2009.
As alterações nos arts. 11 e 13 ajustam a atual redação ao efetivo objetivo do Programa Nacional
de Habitação Rural (PNHR), que é o de possibilitar a
produção de moradia aos agricultores familiares e aos
trabalhadores rurais, pois os limites atuais definidos
no programa são incompatíveis com operações de
compra e venda de imóveis residenciais. Além disso,
estabelece que a concessão de subvenção econômica deverá guardar proporcionalidade exclusivamente
com a faixa de renda dos beneficiários.
A alteração no art. 20 atribui competência ao Fundo Garantidor Habitacional (FGHab) para estabelecer
os casos em que será oferecida somente a cobertura
para o risco de morte e invalidez permanente, a fim
de evitar duplicidade de cobertura.
A alteração no art. 30 amplia o alcance do dispositivo atual, limitado a imóvel novo, para contemplar,
também, a produção e a requalificação de imóvel.
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PARTE V– CRIAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL
DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS IMPEDIDAS
DE OPERAR COM OS FUNDOS E PROGRAMAS
HABITACIONAIS PÚBLICOS OU GERIDOS POR
INSTITUIÇÃO PÚBLICA E COM O SISTEMA FINANCEIRO DA HABITA ÇÃO (CNPI)
Nos termos da EMI, o art. 47 “objetiva preservar
os direitos dos adquirentes (...) no tocante à qualidade dos imóveis construídos ou financiados no âmbito
dos fundos e programas habitacionais, notadamente
os voltados à habitação de interesse social”.
Para tanto, a MPV n° 472, de 2009, institui o Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e Jurídicas Impedidas de Operar com os Fundos e Programas Habitacionais Públicos ou Geridos por Instituição Pública e
com o Sistema Financeiro da Habitação (CNPI), a ser
desenvolvido, implantado, gerido, organizado, regulamentado e operado pela Caixa Econômica Federal
(CAIXA). A CAIXA também caberá divulgar a Relação
Nacional de Pessoas Impedidas de Operar com os
Fundos e Programas Habitacionais e com fio, Sistema
Financeiro da Habitação (RNPI).
Para o desempenho dessas atribuições, a CEF
deverá receber das instituições integrantes do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), bem como daquelas
que operam com os fundos programas habitacionais
públicos ou geridos por instituição pública, na forma e
nos prazos estabelecidos em regulamento, os dados,
documentos e informações necessários a instrução do
procedimento de inclusão ou exclusão das pessoas
físicas e jurídicas do CNPI.
Poderão ser incluídos no CNPI o construtor pessoa física; a empresa construtora (bem como seus sócios e diretores); e a sociedade construtora regida pela
Lei das Sociedades Anônimas (bem como seus diretores e acionistas controladores), além dos responsáveis
técnicos pelas empresas ou pelas obras. Constituem
critérios para a inclusão: (i) a recusa em assumir o ônus
da recuperação do imóvel que, previamente vistoriado,
acuse vicio de construção; e (ii) o descumprimento de
suas obrigações contratuais no tocante a prazos estabelecidos para entrega das obras.
As construtoras incluídas no CNPI, assim como
as empresas que possuam como sócio, diretor, acionista controlador ou responsável técnico pessoa física
incluída no cadastro, estarão impedidas de operar com
o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e com os
fundos e programas habitacionais públicos ou geridos
por instituição pública.
Na prática, o art. 47 do PLV n° 1, de 2010, institui
uma espécie de “cadastro negativo” de construtores
com o propósito de evitar que empresas ou profissionais que tenham cometido irregularidades tomem
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a obter financiamentos no âmbito do SFH ou de programas habitacionais de natureza social, medida que
parece positiva para o êxito das iniciativas públicas
nesse campo.
PARTE VI – CLAUSULA REVOGATÓRIA
Além das revogações já referidas, o PLV revoga,
por meio do art. 63, II, o parágrafo Único do art. 74 da
Lei n° 5.025, de 10 de junho de 1966 e o art. 2° da Lei
n° 6.704, de 26 de outubro de 1979.
O primeiro determina a prévia audiência da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (CACEX)
sempre que a autoridade aduaneira tiver de aplicar
multas nos casos previstos na referida lei, que dispõe
sobre o intercâmbio comercial com o exterior, cria o
Conselho Nacional de Comércio Exterior e da outras
providências. A CACEX foi extinta e parte de suas
atribuições foi transferida para a atual Secretaria de
Comercio Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
A revogação do art. 2° da Lei n° 6.704, de 26 de
outubro de 1979, deu-se por acolhimento da Emenda
n° 72. O dispositivo a ser revogado dispõe que somente
poderá operar com o Seguro de Crédito à Exportação
empresa especializada nesse ramo, vedando-se-lhe
operações em qualquer outro ramo de seguro. Segundo o parecer proferido em substituição à Comissão
Mista destinada ao exame, da MPV n° 472, de 2009,
o objetivo é atualizar a legislação referente ao seguro
de crédito à exportação, com vistas ao barateamento
do custo dessas operações e ao aumento da competitividade do setor.
II – Análise
Admissibilidade, Constitucionalidade, Juridicidade
e Técnica Legislativa
No seu conjunto, a MPV n° 472, de 2009, atende
aos pressupostos de relevância e urgência previstos
no art. 62 da Constituição Federal (CF), a crer na observação feita no item 59 da EMI de que as medidas
propostas se afiguram no âmbito do rescaldo da crise
econômica mundial uma vez que o cenário internacional
ainda enseja uma série de dúvidas. A concessão de
incentivos novos e a prorrogação de outros já existentes é, indiscutivelmente, relevante, pois visam garantir
o crescimento pós-crise que se afigura alvissareiro.
A urgência de cada um deles é demonstrada, caso a
caso, no documento interministerial. A eliminação de
planejamentos fiscais abusivos também é importante
e urgente, em face do seu caráter lesivo aos cofres
públicos. No caso do reajuste dos valores de taxas,
o respeito ao princípio da anterioridade de exercício
implica urgência no trato da matéria.
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Não há eiva de inconstitucionalidade, uma vez
que as normas de competência da União e os princípios conformadores do Sistema Tributário Nacional,
insculpidos na CF, foram atendidos, em especial os
veiculados pelos arts. 22, I, VII, VIII; 23, IX; 24, I; 43, §
2°, III; 48, I; 145, II e § 20; 149; 150, II, III e § 6°; 153, I,
III, IV e § 3°; e 195, I, b e c, IV, todos da CF.
As inovações legislativas no campo tributário
são consentâneas com o ordenamento jurídico pátrio,
em especial com o Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966).
A Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis, foi observada,
exceto no que respeita ao seu art. 72, I, que preconiza
a unicidade de objeto para cada lei.
Adequação orçamentária e financeira
Em atendimento a determinação do art. 19 da
Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Nacional, a
Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle
(CONORF) desta Casa elaborou, em 21 de dezembro
de 2009, nota técnica acerca da adequação orcamentária e financeira da MPV. Após exame minucioso, que
inclui os valores da renúncia de receita por tributo e
por programa incentivado, a nota técnica conclui que
a MPV esta em consonância com a legislação pertinente, não colidindo com os dispositivos do Plano
Plurianual e da Lei de Diretrizes Orcamentárias referentes à matéria.
É de ressaltar que a mencionada inserção, pela
Câmara dos Deputados, de não incidência do IRPF
relativamente as remessas para o exterior e para a
cobertura de gastos pessoais em viagens e de despesas relacionadas com serviços turísticos não se fez
acompanhar da estimativa de renúncia de receita exigida pela Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).
É de ressaltar que a renúncia de receita do IPI e
do IR (este em valores reduzidos) repercute negativamente sobre o Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) e o Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal (FPE), aos quais pertencem 23,5% e
21,5%, respectivamente, da arrecadação daqueles
tributos.
Mérito
A maior parte das medidas tributárias diz respeito a desoneração da carga tributaria incidente sobre
setores industriais estratégicos da economia nacional: petróleo, petroquímica, fertilizantes, aeronáutico,
informática. A Região Nordeste será, particularmente,
beneficiada; nela serão localizados os megaprojetos,
já anunciados, das refinarias Abreu e Lima, em Per-
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nambuco (PE), Premium do Maranhão, Premium do
Ceará; da Petroquímica de Suape (PE) e da Unidade
de Fertilizantes Nitrogenados III. Com a descoberta
das grandes reservas de petróleo na chamada camada pré-sal do literal brasileiro, o desenvolvimento de
indústrias ligadas à atividade petrolífera aparece como
uma opção natural. A expansão da produção de derivados de petróleo garantira o suprimento da demanda
daquela região e de parte da demanda do mercado
interne brasileiro, bem como permitirá o ingresso de
maior volume de divisas com a exportação de produtos de maior valor agregado. A dependência crônica
da importação de fertilizantes diminuirá.
A indústria nacional de bens de informática poderá crescer a taxas ainda maiores que as registradas,
pois além da prorrogação quinquenal do Programa de
Inclusão Digital, terá um vasto mercado garantido pelas compras governamentais (três níveis de governo)
direcionadas para as redes públicas de ensino. O Ministério da Educação já adquiriu 150 mil computadores
para distribuição no Prouca. O BNDES já disponibilizou
linha de crédito de R$ 650 milhões para prefeituras e
governos estaduais adquirirem computadores no Prouca. Não há dúvida de que os incentivos fiscais ao setor
foram o grande responsável pelo declínio do mercado
“cinza” (fruto do contrabando), que recuou de 70%,
em 2003, para 34%, em 2008 (do total do mercado
de computadores).
O Retaero já era esperado desde a edição da
Lei do Bem (Lei n° 11.196, de 2005). Diagnosticou-se,
há muito, a necessidade de se adensar a cadeia produtiva da indústria aeronáutica brasileira. A Empresa
Brasileira de Aeronáutica S/A (EMBRAER) já tem uma
longa história; especializou-se no ramo dos jatos para
aviação regional e executiva, tomando-se a primeira
do mundo. Embora tenha desenvolvido tecnologia própria e de nível internacional, retendo para si a fase do
projeto da aeronave, sempre importou os principais
componentes do avião e mesmo peças mais simples.
O índice de nacionalização das aeronaves é extremamente baixo. Apenas 22 empresas, concentradas em
São Paulo, possuem Certificado de Homologação de
Empresa para fabricação de produtos aeronáuticos.
Constatou-se que a tributação é uma importante causa
da falta de competitividade das empresas brasileiras em
relação a competidores internacionais no fornecimento
de peças à Embraer. Com efeito, as fornecedoras nacionais adquirem seus insumos com a incidência dos
tributos indiretos e, em virtude da alíquota zero ou da
suspensão que existe na venda de seus produtos (adquiridos pela Embraer, eminentemente exportadora),
acabam retendo créditos não utilizados. O acúmulo
desses créditos resulta em aumento de custos.
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O Retaero suspende a exigência dos tributos
indiretos em toda a cadeia: não só dos fornecedores
diretos, mas também dos fornecedores indiretos (fornecedores dos fornecedores) da Embraer e demais
indústrias aeronáuticas. Outra vantagem adicional do
Retaero é a de suprimir a necessidade de habilitação
a outros regimes suspensivos, cuja complexidade burocrática é fonte de custos adicionais: (i) o entreposto
industrial sob controle informatizado (Recof ); e (ii) o
drawback.
As medidas antielisivas são plenamente justificáveis. Algumas vêm ao encontro das recomendações
formuladas, desde 1998, pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE),
no sentido de se desencorajarem práticas típicas de
“paraísos fiscais” que causam sérios danos a outros
países, como, por exemplo, a erosão de bases de
cálculo do IR e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL). Outras promovem a justiça fiscal, ao
instituir tratamento isonômico entre contribuintes que
se encontram em situação equivalente. É de salientar
o caráter pedagógico de medidas que visam desestimular e reprimir comportamentos antiéticos e prejudiciais a Cidadania, como o de forjar despesas médicas
ou “inventar” créditos com o fito de lograr deduções e
compensações tributarias indevidas.
A ampliação da incidência e o reajuste de valores
das duas taxas – uma de poder de polícia, outra de
serviço – enfocadas justificam-se pela necessidade de:
(i) adaptá-las às modificações regulatórias do mercado
de resseguro, introduzidas pela Lei Complementar n°
126, de 2007; e (ii) compatibilizar a retribuição exigida dos usuários dos serviços e dos destinatários do
poder de policia (administrados) com o custo incorrido
na respectiva prestação. Como salientado na EMI, em
2007, a receita total da Susep com a taxa de fiscalização representou apenas 48% do total de despesas
(R$ 44,3 milhões de receita contra despesas de R$
92,1 milhões) o que evidencia a grande defasagem
do atual critério de cálculo.
A autorização para concessão de crédito pela
União aos agentes financeiros do Fundo da Marinha
Mercante – FMM, de que tratam os arts. 34 a 36 do
PLV, reveste-se de importância na medida em que
permitirá atender o aumento da demanda por credito
para financiar projetos no âmbito da construção naval
brasileira, decorrente da descoberta de petróleo na
camada do Pré-Sal, com projetos já protocolizados
no Departamento do Fundo da Marinha Mercante DEFMM estimados em R$ 9,3 bilhões, bem como afastar
a possibilidade de déficit no fluxo de caixa do fundo,
estimado em R$ 4,2 bilhões.
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De igual forma, o crédito adicional concedido
pela União ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, da ordem de R$ 80 bilhões, de que dispõe o art. 44 do PLV, atendera o novo
ciclo de investimentos em infra-estrutura em setores
estratégicas, em parte em razão da Copa do Mundo
de Futebol, em 2014, e das Olimpíadas, em 2016, em
parte vinculados a exploração do petróleo da camada
do pré-sal.
A autorização para a concessão desses créditos
atende aos dispositivos legais vigentes, em especial o
limite estabelecido no art. 7° da Resolução n° 48, de
2007, do Senado Federal, que dispõe sobre os limites
globais para as operações de crédito externo e interno da União, de suas autarquias e demais entidades
controladas pelo poder público federal e estabelece
limites e condições para a concessão de garantia da
União em operações de crédito externo e interne, pelo
qual o montante global das operações de crédito realizadas pela União em um exercício financeiro não
poderá ser superior a sessenta por cento da receita
corrente líquida.
Não parece haver qualquer dificuldade para o
cumprimento desse limite. A receita corrente líquida
em 2009, por exemplo, foi da ordem de R$840 bilhões,
o que resulta um limite da ordem de R$504 bilhões,
somente para o exercício de 2009. Para 2010 esses
números não são muito diferentes, portanto há margem para essas operações.
Em relação aos dispositivos relativos à Letra Financeira, inclusive o acréscimo proposto pela Câmara,
avaliamos que disciplinam de forma adequada a matéria, estabelecendo o conteúdo mínimo que deverá ser
complementado pela normatização infralegal, como sói
acontecer no mercado financeiro em razão do dinamismo que se espera em sua regulamentação.
Acreditamos que a criação desse instrumento
será útil para conferir maior harmonia entre os meios
de captação de recursos e os contratos de financiamento, mitigando os males do descasamento entre
vencimentos de operações passivas e ativas e, assim,
estimulando a concessão de crédito de longo prazo,
indispensável para o incentivo aos grandes investimentos na atividade produtiva.
Salientamos, ademais, que o art. 35, I e parágrafo
único, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
proíbe a emissão de debêntures por instituições financeiras que recebam depósitos do público, a fim de evitar
a utilização desses papéis no mercado como meios
de intermediação financeira, pois, ao promoverem a
multiplicação de disponibilidades financeiras, poderiam
alterar a base monetária e gerar inflação. Na inexistência de previsão legal específica, a Letra Financei-
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ra poderia vir a ser interpretada como uma debênture
para os fins da proibição do art. 35, I, da Lei nº 4.595,
principalmente se presente a cláusula de subordinação. Também por isso, acreditamos que as alterações
propostas pelo PLV são importantes, uma vez que a
criação desse título de crédito como instrumento de
captação de recursos de longo prazo será benéfico
ao Sistema Financeiro Nacional e às instituições que
nele atuam e, com o devido controle da autoridade monetária, à qual caberá a regulamentação da matéria,
vencidas ficam as preocupações relativas ao impacto
da medida na condução da política monetária.
Em relação ao art. 43, que trata da emissão de
Certificados de Operações Estruturadas, tendo presente
que sua implementação depende de regulamentação
pelo CMN, não vemos óbice à aprovação do dispositivo,
que confere maior estabilidade a esses instrumentos
financeiros e, consequentemente, mostra-se benéfico
à eficiência econômica.
No que tange à organização dos dispositivos, havia um problema na redação original da MPV. Os arts.
38 a 44 aparentemente encontravam-se organizados
no Capítulo IV da Medida Provisória, que dispõe sobre, o “Regime Especial de Incentivos Tributários para
a Indústria Aeronáutica Brasileira – RETAERO”, o que
poderia sugerir relação entre os novos títulos de crédito e a indústria aeronáutica. No entanto, ficava claro pela simples leitura dos dispositivos que a matéria
relativa ao Retaero encerrava-se no art. 34 e, a partir
daí, diversas outras matérias passavam a ser tratadas,
sem título específico, entre elas a Letra Financeira. O
PLV corrigiu esse equivoco e criou um capítulo específico, intitulado “Da Letra Financeira e do Certificado
de Operações Estruturadas”, a congregar os arts. 37
a 43, o que reputamos adequado.
Pelo disposto no art. 45 do PLV, do acréscimo no
crédito concedido ao BNDES por intermédio do art.
1º da Lei nº 11.948, de 2009, de R$80 bilhões, vinte
e cinco por cento, ou seja, R$20 bilhões, deverá ser
repassados pelo Banco as micro, pequenas e medias
empresas, que, a despeito de sua importância no cenário o econômico nacional, tem sido postas em segundo
plano pela política de crédito do banco.
Os ajustes na execução do Programa Minha
Casa, Minha Vida (PMCMV), de que trata o art. 46 do
PLV, via alteração dos arts. 6º, 11, 13, 20 e 30 da Lei
nº 11.977, de 7 de julho de 2009, além de explicitar a
possibilidade de o Programa Nacional de Habitação
Urbana (PNHU) subsidiar a produção e a requalificação de imóveis residenciais, alternativas já previstas
no § 1º do art. 4º da Lei nº 11.977, de 2009, ajustam a
atual redação ao efetivo objetivo do Programa Nacional
de Habitação Rural (PNHR), que é o de possibilitar a
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produção de moradia aos agricultores familiares e aos
trabalhadores rurais, pois os limites atuais definidos no
programa são incompatíveis com operações de compra
e venda de imóveis residenciais.
Entre os ajustes, ao Fundo Garantidor Habitacional (FGHab) e atribuída competência para estabelecer
os casos em que será oferecida somente a cobertura
para o risco de morte e invalidez permanente, a fim de
evitar duplicidade de cobertura, visto que as linhas de
financiamento oferecidas para os trabalhadores rurais
costumam incluir mecanismo de garantia de renda (art.
20), e ampliam o alcance do dispositivo atual, limitado
a imóvel novo, para contemplar, também, a produção
e a requalificação de imóvel (art. 30).
As alterações no PMCMV contribuem para aperfeiçoá-lo, mediante ampliação de seu alcance aos trabalhadores rurais e extensão das operações a produção
e requalificação de imóveis residenciais.
A revogação do parágrafo único do art. 74 da
Lei nº 5.025, de 10 de junho de 1966, promovida pelo
inciso II do art. 63 do PLV sob exame-se justifica em
razão de economia processual, que já se verifica nas
operações de importações, em que não é exigida a
audiência da Secex.
Em relação à revogação do art. 2º da Lei nº 6.704,
de 26 de outubro de 1979, entendemos que a medida reduz barreiras à entrada no mercado de seguro de crédito
à exportação, pois elimina o requisito de especialidade
nesse ramo de seguro, bem como a exigência de objeto
exclusivo para as seguradoras, o que promoverá o aumento da concorrência e, assim, pode representar diminuição
do custo para os segurados, com benefícios evidentes
para o setor exportador da economia brasileira.
Emendas de Relator-Revisor
No intuito de aprimorar o PLV nº 1, de 2010, estamos apresentando algumas emendas modificativas,
supressivas e aditivas, que têm relação direta com
o seu texto e com o da MPV nº 472, de 2009, que o
originou.
A exclusão dos bens de informática e automação, com similar nacional, operada pelo § 5º do art. 3º
do PLV, limita o Repenec, reduz os efeitos e eleva os
custos do projeto. Os setores mencionados já contam
com elevada proteção tarifária (30%) e foram objeto,
no passado, de reserva de mercado. O citado parágrafo
deve, assim, ser eliminado.
Deve, igualmente, ser retirado o inciso III do art.
2º da Lei nº 11.484, de 2007, que o art. 20 do PLV
pretende acrescentar, uma vez que o PADIS foi criado com vistas a atrair para o Brasil investimentos para
produção e desenvolvimento tecnológico de produtos
de alta complexidade, que são os semicondutores e
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os displays digitais de última geração. A produção de
placas de circuito impresso, em que pese sua importância, não cumpre com esses requisitos. Além disso,
o dispositivo fere a LRF, por não haver previsão quanto
à estimativa da desoneração e já é beneficiada pela
Lei de Informática.
A cominação de multa ao contribuinte, pessoa
física que se utilizar de dedução ou compensação indevida, acarretando, inclusive, aumento (indevido) de
IR a restituir na Declaração de Ajuste Anual, não pode
ser limitada apenas aos casos em que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé, como dispõe
o art. 23 do PLV. A simples falta de manifestação do
contribuinte à intimação do fisco impossibilitaria seu
enquadramento na penalidade.
É importante ressaltar que atualmente todos os
contribuintes têm acesso ao sistema de autorregularização, via internet, que informa se declaração foi selecionada para Análise de malha fiscal, inclusive com
indicação do parâmetro que provocou a sua indicação,
possibilitando que o contribuinte faca sua regularização
mediante entrega de declaração retificadora. Nossa
emenda elimina a citada exigência e reduz de 75%
para 50% a multa de ofício proposta.
Detectamos a necessidade de efetuar ajustes
de redação no texto dos arts. 24 e 25, que introduzem
medidas antielisivas relacionadas com o pagamento de
juros por fonte situada no Brasil a pessoa física ou jurídica vinculada, residente ou domiciliada no exterior (art.
24); a pessoa física ou jurídica residente, domiciliada
ou constituída no exterior, em pais ou dependência com
tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado
(art. 25). É necessário explicitar que essas medidas
não se aplicam as operações de captação feitas no
exterior por instituições financeiras e similares de que
trata o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, para recursos captados no exterior e utilizados
em operações de repasse, nos termos definidos pela
RFB. A indedutibilidade na determinação do lucro real
e da base de calculo da CSLL das importâncias remetidas a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
constituídas no exterior e submetidas a um tratamento
de país ou dependência com tributação favorecida ou
sob regime fiscal privilegiado, de que trata o art. 26,
não deve se aplicar ao pagamento de juros sobre o
capital próprio de que trata o art. 9º da Lei nº 9.249,
de 26 de dezembro de 1995.
A RFB constatou que, no quadriênio 2006-2009,
do total de R$5,025 bilhões de créditos solicitados,
R$2,430 bilhões eram indevidos ou inexistentes, ou
seja, 48,3%. Sem a previsão de sanção específica,
não é possível deferir ressarcimentos sem a realização de aprofundadas auditorias, que demandam muito
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tempo. Em outras palavras, a implementação de um
procedimento simplificado de ressarcimento dos créditos, principalmente daqueles a que faz jus o setor
exportador, pressupõe a previsão de penalidade que
torne arriscado o pedido abusivo de créditos inexistentes ou indevidos. Nesse sentido, estamos propondo o
restabelecimento de penalidade menos gravosa que
a prevista no art. 27 da MPV original.
A desoneração do IRRF incidente sobre as remessas para o exterior destinadas a cobertura de
gastos pessoais de viagem e de despesa com serviços turísticos deve estar sujeita a limites, que evitem
abusos. Nesse sentido, propomos alteração no art.
60 do PLV.
Esgotada a temática do PLV nº 1, de 2010, oriundo da Câmara dos Deputados, entendemos oportuno
agregar a ele algumas emendas que visam inovar e
alterar a legislação pátria relativamente a algumas matérias que foram objeto de recente e extenso debate
no Congresso Nacional e lograram consenso entre os
partidos políticos.
Faz-se necessário fortalecer a área de atuação
do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), estendendo a
autorização outorgada à União para que abra crédito
também em favor desse banco, no valor de R$1 bilhão,
a fim de minimizar o risco de que se apresente desenquadrado nos limites prudenciais estabelecidos pela
Resolução nº 3.444, de 2007, do Conselho Monetário
Nacional (CMN). É importante destacar que o índice de
Basiléia do BNB – 11% – é bastante abaixo do índice
da Caixa Econômica Federal, 18%, bem como do índice
médio do Sistema Financeiro Nacional, 17,2%.
É de bom alvitre parcelar em condições adequadas os débitos, tributários ou não tributários, administrados pelas autarquias e fundações públicas. Com esse
objetivo propomos duas emendas criando dispositivos
autônomos e aditando outros à Lei nº 10.522, de 19
de julho de 2002.
Propõe-se, ademais, alteração do caput do art.
26 da retrorreferida lei, que visa tão somente torná-lo
mais claro.
A Lei nº 11.941, de 2009, instituiu um novo programa de parcelamento de débitos tributários federais que visa não só elevar a arrecadação da União,
em um contexto de crise econômica mundial em que
a atividade produtiva se enfraqueceu, como também
a capacidade de geração de renda e manutenção de
postos de trabalho pelas empresas.
Assim como já ocorreu quando da instituição do
Refis, é fundamental que as empresas mantenham sua
plena capacidade de operar e contratar linhas de financiamento com instituições financeiras oficiais. Destacase que a legislação do Refis previu esse tipo de proce-
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dimento, ou seja, a possibilidade de exclusão da dívida
parcelada dos índices econômicos e financeiros.
As empresas que buscam através deste novo
programa de parcelamento a equalização das suas
dívidas tributárias não podem arcar com o ônus de
que os valores inseridos nesse novo programa prejudiquem sua capacidade de concorrência, levando-se
em consideração inclusive a inserção cada vez maior
das empresas brasileiras no comércio internacional,
cada vez mais competitivo.
A adesão ao novo programa de parcelamento não
pode ser um entrave ao crescimento das empresas e
à sua capacidade de geração de caixa, visando não
só possibilitar o pagamento das parcelas mensais do
parcelamento, mas principalmente manter a capacidade de geração de empregos e renda. Deve-se, pois,
ajustar o art. 1º da mencionada lei, mediante acréscimo de um parágrafo.
O Serviço Federal de Processamento de Dados
(SERPRO) é empresa pública vinculada ao Ministério
da Fazenda (MF) e tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento
de dados. Apesar de contar com essa empresa em
sua estrutura, o MF deve, pelo modelo legal em vigor,
contratar seus serviços por meio de licitação. Ora, tal
licitação se afigura desnecessária e inconveniente
diante da natureza dos serviços estratégicos sob a
administração do MF e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em parceria com o Serpro,
entre os quais destacamos a administração tributária
financeira e orçamentária, a gestão das obrigações e
haveres, da Dívida Ativa, e do caixa do Tesouro Nacional, no âmbito da União. Assim sendo, a Lei nº 5.615,
de 13 de outubro de 1970, precisa ser alterada para
dispensar a licitação para a contratação dos serviços
de tecnologia da informação considerados estratégicos
a serem prestados pelo Serpro a União.
Apesar das condições favorecidas para a renegociação de dívidas rurais, oferecidas pelo art. 2º da Lei
nº 11.322, de 13 de julho de 2006, das cerca de 116
mil operações renegociadas ao amparo deste artigo
pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), muitas
estão inadimplentes, sendo que diversas delas estão em
execução judicial pelo Banco. Há, ainda, outras 216 mil
operações que se enquadravam nas condições do art.
2º da referida lei, mas os seus mutuários não fizeram
a renegociação. A maioria dessas operações, renegociadas ou não, tem saldo devedor atualizado inferior a
R$10.000,00, o que representa elevado custo operacional para a execução judicial dessas dívidas, tanto
para a instituição financeira quanto para o FNE.
De acordo com Emenda que apresentamos, das
116 mil operações (R$1,3 bilhões) renegociadas pelo
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art. 2º da Lei nº 11.322, de 2006, cerca de 78,2 mil
operações com saldo devedor inferior a R$10.000,00
(R$287,2 milhões) serão remitidas. As operações restantes (37,7 mil) poderão ser liquidadas antecipadamente com o desconto de 45% a 85% sobre o saldo
devedor, dependendo do saldo e da região. Das 216
mil operações (R$2,14 milhões) não renegociadas
com base no art. 2º da Lei nº 11.322, de 2006, cerca
de 185 mil operações (R$1,33 bilhão) serão remitidas.
Para as 31 mil operações restantes (R$817 milhões)
serão concedidos para liquidação antecipada descontos de 45% a 85% sobre o saldo devedor.
Conforme outra Emenda que agregamos ao texto,
permite-se a renegociação de cerca de 4,9 mil operações de crédito rural (R$92,3 milhões) contratadas
junto ao BNB com recursos do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste (FNE) ou no âmbito do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF) por produtores de cacau não enquadrados no Programa de Recuperação da Lavoura
Cacaueira Baiana prejudicados por essa condição.
Outrossim, aperfeiçoamos o PLV n° 1, de 2010,
para se assegurar uma fonte adicional de recursos para
a redução de problemas ambientais, para o apoio a projetos de convivência com o semi-árido e para o pagamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER),
por meio da alteração do art. 7° da Lei n° 9.126, de 1995,
para permitir que no percentual de 10% dos recursos
dos Fundos Constitucionais que devem ser aplicados
em financiamentos a assentados e a colonos no âmbito
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), possam ser computados os recursos destinados a financiamentos de investimento destinados para:
agricultores familiares para regularização e adequação
ambiental dos estabelecimentos rurais, reflorestamento,
recuperação ou regeneração de áreas degradadas ou formação ou melhoria de corredores ecológicos entre áreas
prioritárias para conservação da biodiversidade; implantação de infra-estrutura hídrica e de atividades produtivas
adequadas à convivência com o semi-árido; e pagamento dos serviços de assistência técnica e extensão rural e
remuneração da mão-de-obra familiar para implantação
das atividades referentes essas finalidades.
Adicionalmente, para incluir o AgroAMIGO, do
BNB, como integrante do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), propõe-se a
inclusão dos Fundos Constitucionais de Financiamento
e do Orçamento Geral da União (OGU) dentre as fontes
previstas no PNMPO, para operações do Pronaf Grupo
`B”, mediante alterações na Lei n° 11.110, de 2005.
Os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade e as profissões contábeis são regidos por uma
legislação editada há mais de 63 anos. Diante dessa re-
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alidade, impõe-se a reformulação da legislação vigente
a fim de dar um choque de atualização aos Conselhos
de Contabilidade e às profissões contábeis, adequando
a legislação que os rege aos modernos mecanismos
de qualificação técnica aplicáveis a profissões congêneres e aos princípios que regem a profissão.
Assim, as mudanças propostas abrangem competências do Conselho Federal de Contabilidade (CFC);
previsão de penalidade ética, incluindo a cassação do
exercício profissional; concessão de registro profissional somente para os concluintes do curso de Bacharel em Ciências Contábeis; competência expressa do
CFC para regular sobre normas contábeis, educação
continuada, cadastro de qualificação técnica e regular
sobre Exame de Suficiência na forma já contemplada,
por exemplo, na Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994
(Lei da Ordem dos Advogados do Brasil).
Propomos também emenda para, no âmbito da Lei
n° 4.886, de 9 de dezembro de 1965, dar competência
ao Conselho Federal de Representantes Comerciais
para disciplinar a cobrança de taxas e emolumentos de
seus filiados, nos limites e prazos previstos na emenda.
Atualmente, a fixação desses valores é feita pelos Conselhos Regionais com base na competência dada pelo
art. 17, f da mesma Lei. Não há, contudo, estipulação
de normas mínimas para balizar essa fixação.
Objetivando diminuir os custos de instalação de
unidades de saúde destinadas ao atendimento de Atenção Básica (PSF, Unidades Básicas de Saúde, NASF,
Policlínicas) e Pré-Hospitalar Fixo (UPA) estamos propondo a redução a zero das alíquotas da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno,
de bens relacionados em ato do Poder Executivo para
aplicação nas Unidades Modulares de Saúde de que
trata o Convênio ICMS nº 114, de 11 de dezembro de
2009, quando adquiridos por Órgãos da administração
publica direta federal, estadual, distrital e municipal.
Não podemos deixar de tratar neste PLV da questão referente ao crédito-prêmio do IPI. Lembramos que a
matéria vem na esteira da recente decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário n° 577348
que, após anos de controvérsia jurídica, pacificou o entendimento de que esse incentivo fiscal, instituído pelo art. 1°
do Decreto-Lei n° 491, de 5 de marco de 1969, deixou de
vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do disposto
no § 1° do art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais
Transitórias, tendo em vista sua natureza setorial.
Assim, a utilização, pelos contribuintes, desse
crédito em períodos posteriores foi considerada indevida e gerou grande apreensão na economia, haja
vista os vultosos valores envolvidos.
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A MPV n° 470, de 13 de outubro de 2009, em seu
art. 3°, instituiu parcelamento, dos débitos decorrentes do aproveitamento indevido desse incentivo, que
poderia ser requerido ate 30 de novembro de 2009. 0
contribuinte que optasse pelo parcelamento, ou, ainda,
efetivasse o pagamento do debito a vista, teria direito
a redução de encargos (juros, multa, etc.). Além disso,
poderia liquidar os valores correspondentes aos débitos com a utilização de prejuízo fiscal e de base de
calculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL) próprios, passíveis de compensação,
na forma da legislação vigente.
Contudo, a referida medida provisória perdeu sua
eficácia em 23 de março passado devido ao transcurso do prazo previsto no art. 62, § 3°, da Constituição
Federal, fato que vem causando enorme insegurança
jurídica e econômica e necessita de uma solução urgente por parte do Poder Legislativo.
Desse modo, propomos duas emendas abaixo
recriando o parcelamento nos termos originalmente
previstos na MPV n° 470, de 2009, com algumas adequações e aperfeiçoamentos de redação.
Antes de 2004, quando as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça divergiram e provocaram
um clima de insegurança jurídica sobre a validade do
Crédito-Prêmio de IPI, os exportadores utilizavam esse
crédito para abater, mediante compensação, débitos
de outros tributos. Nessa época, as declarações de
compensação apresentadas não constituíam confissão de dívida.
Ausente a confissão de dívida, é preciso, atualmente, definir o valor desses débitos, objetivo buscado
pela emenda abaixo. Assim, a definição do valor do
crédito tributário far-se-á pelo lançamento de que trata
o art. 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN). É o lançamento
que toma líquida e certa a obrigação tributária correspondente, desde que efetuado no prazo decadencial
previsto no art. 173 do CTN. Em caso de tributos com
exigibilidade suspensa, descaberá o lançamento de
multa de oficio (punitiva).
Por solicitação da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), propomos emenda para isentar os analistas de
valores mobiliários não sujeitos a registro na CVM da
Taxa de Fiscalização a que se refere a Lei n° 7.940, de
20 de dezembro de 1990. A medida vai na esteira de
outras alterações infralegais destinadas a simplificar
os requisitos exigidos desses profissionais, que são
essenciais para municiar os investigadores com informações úteis para a tomada de decisões, contribuindo
para a democratização do mercado de capitais. O objetivo final é fortalecer esse mercado, aumentando tanto
a demanda quanto a oferta de papéis e serviços, e de
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ampliando o acesso de pequenas e médias empresas
à captação de recursos por essa via. Ressalte-se que
a própria CVM, ao justificar a medida, informa que há
poucos analistas de valores mobiliários no mercado,
e que o impacto na arrecadação seria insignificante,
uma vez que a perda de arrecadação com a Taxa de
Fiscalização, em 2010, seria da ordem de 237 mil reais,
o que representa menos de 0,2% do total arrecadado
pela autarquia com taxas de fiscalização.
Sugerimos, também, a exclusão das receitas provenientes das transferências obrigatórias de que tratam
a Lei n° 11.578, de 2007, e o art. 51 da Lei n° 11.775,
de 2008, para fins de cálculo da Receita Líquida Real
previstas nas Leis n°s 9.496, de 1997, e 8.727, de 1993,
e na Medida Provisória n° 2.185, de 2001.
Embora constituam transferências de caráter obrigatório, realizadas com o fito de executar programas
definidos pela União e destinadas exclusivamente a
realização das despesas de capital no âmbito do PAC
e de ações da defesa civil, suas características gerais
se revestem dos elementos que instruíram a fixação
das exceções estabelecidas originalmente na apuração da RLR, como no caso das transferências voluntárias e das doações recebidas com o fim específico de
atender despesas de capital, nos termos do parágrafo
único do art. 2° da Lei n° 9.496, de 1997.
As modalidades de transferências obrigatórias do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e de
ações da defesa civil, de que tratam as Leis n° 11.578,
de 2007, e n° 11.775, de 2008, respectivamente, não
existiam ao tempo das formulações do cálculo de apuração da Receita Liquida Real – RLR, que são base
para o estabelecimento do limite de comprometimento
do pagamento do serviço da divida refinanciada e denominador da relação divida financeira/RLR que constitui
a trajetória da divida dos Estados e Distrito Federal.
A Advocacia-Geral da União (AGU) esta sugerindo acréscimo de dispositivo a Lei n° 9.469, de 10
de julho de 1997, para precisar os requisitos que deve
conter o termo de ajustamento de conduta, para prevenir ou terminar litígios, nas hipóteses que envolvam
interesse público da União, suas autarquias e fundações, firmado pela AGU. Pela emenda ora apresentada, a decisão final quanto a sua celebração cabe ao
Advogado-Geral da União.
Também julgamos oportuno inserir emenda para
regulamentar o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, alterado
pela Emenda Constitucional n° 60, de 11 de novembro
de 2009, que dispõe sobre o quadro de servidores civis e militares do ex Território Federal de Rondônia, e
da outras providências.
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Outra emenda importante procura dirimir duvida
causada pelo art. 40 ,da Lei n° 12.017, de 12 de agosto
de 2009, que dispõe sobre as elaboração e execução.
da LDO para. 2010. Na interpretação
de Órgãos do governo, esse dispositivo revoga,
implicitamente, os arts. 10 da Lei n° 11.945, de 4 de
junho de 2009, e 8° da Lei n° 11.960, de 29 de junho
de 2009, este último com conteúdo idêntico ao da
emenda que ora apresentamos.
Tendo em vista a importância da matéria, estamos
apresentando, sob a forma de emenda, dispositivos legais que dispõem sobre a transferência obrigatória de
recursos financeiros para a execução pelos Municípios
de ações do Programa Territórios da Cidadania (PTC).
Objetiva-se priorizar as transferências de recursos no
âmbito das ações do PTC para Municípios com menos
de cinquenta mil habitantes, em sua maioria situados
em áreas rurais, caracterizados por baixos índices sociais, baixa densidade demográfica e atividades econômicas essencialmente agrárias.
É necessário, ainda, retomar a redação do vetado
art. 39 da Lei n° 12.101, de 27 de dezembro de 2009,
que renova a certificação das entidades beneficentes
de assistência social da área de saúde certificadas
até o dia imediatamente anterior ao da publicação da
Lei, que prestam serviços assistenciais de saúde não
remunerados pelo Sistema Único de Saúde a trabalhadores ativos e inativos e respectivos dependentes
econômicos, decorrentes do estabelecido em Norma
Coletiva de Trabalho, desde que, simultaneamente,
destinem, no mínimo, vinte por cento do valor total das
isenções de suas contribuições sociais em serviços,
com universalidade de atendimento, a beneficiários do
SUS, mediante pacto do gestor do local.
O argumento utilizado para justificar o veto, de que
o dispositivo feria o princípio da isonomia, não procede.
Com efeito, o art. 11 da Lei n° 12.101, de 2009, abre exceção para que as entidades de saúde de reconhecida
excelência possam, alternativamente, dar cumprimento
aos requisitos gerais previstos no art. 4° da mesma lei
por meio de realização de projetos de apoio e desenvolvimento institucional do SUS. Assim, observa-se que
os requisitos gerais podem ser substituídos por critérios
alternativos, sem lesão à isonomia.
Para solucionar a questão que impede o início
das atividades da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA), apresentamos emenda
revogando o art. 15 da recente Lei n° 12.189, de 12
de janeiro de 2010, que determina a implantação das
atividades e o consequente início do exercício contábil
e fiscal da UNILA apenas no primeiro dia útil de 2011.
Impõe-se também alterar o parágrafo único do art. 6°
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da citada lei, autorizando o Poder Executivo a fazer os
ajustes orçamentários correspondentes.
Apresentamos, ainda, emenda que altera os limites
da Floresta Nacional do Bom Futuro, unidade de conservação federal criada pelo Decreto n° 96.188, de 21
de junho de 1988, passando a área desta unidade de
conservação dos atuais cerca de 280.000 ha (duzentos
e oitenta mil hectares) para cerca de 97.357 ha (noventa
e sete mil e trezentos e cinquenta e sete hectares).
Apresentamos, também sob a forma de emenda,
dispositivos legais que visam a criar, no âmbito do Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI), órgão que ter como finalidade deliberar
sobre as diretrizes da Política Nacional Indigenista. Em
medida, buscamos regular e detalhar os princípios e
regras contidos no Capitulo VIII – Dos Índios, do Título
– Da Ordem Social da Constituição Federal de 1988.
Outra emenda, sugerida pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, assegura que, enquanto o SERPRO não fizer a consolidação dos débitos, o pedido
de parcelamento ao abrigo da Lei n° 11.941, de 27 de
maio de 2009, já produz efeitos, o que permite a todos
os optantes obter a Certidão Negativa de Débitos. O
dispositivo proposto propiciar maior segurança jurídica
aos contribuintes, uma vez que ha juízes e tribunais
que consideram não haver parcelamento na situação
referida.
Finalmente, consideramos oportuno oferecer
uma solução para a dúvida interpretativa existente em
relação ao momento em que a opção pelo regime de
competência de que trata o art. 30 da MPV n° 2.15835, de 24 de agosto de 2001, pode ser exercida pelo
contribuinte. Propomos que, em momentos de normalidade econômica, essa opção deva ser feita no mês
de janeiro, reforçando a segurança jurídica. Por outro
lado, nos anos em que, extraordinariamente, houver
forte oscilação cambial, poderá o contribuinte alterar
sua opção em qualquer momento do ano-calendário.
Parece-nos que, diante de evento imprevisível e inevitável, tal como uma maxidesvalorização ou apreciação repentina e significativa, não deva o contribuinte
arcar com o ônus de uma escolha feita em período de
normalidade. A fixação do que venha a ser elevada
oscilação cambial será, por sua vez, dependera de
decreto do Poder Executivo.
III – Voto
Diante do exposto, nosso voto e pela ADMISSIBILIDADE dos pressupostos de relevância e urgência da
MPV no 472, de: 2009, e sua constitucionalidade, juridicidade, adequação orçamentária e financeira e técnica
legislativa, e, no mérito, pela aprovação do PLV n° 1,
de 2010, com as emendas a seguir apresentadas:
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EMENDA Nº 92 RELATOR-REVISOR
Suprima-se do art. 20 do PLV n° 1, de 2010, o inciso III do art. 2° da Lei n°11.484, de 2007, ali previsto.
EMENDA N° 93 RELATOR-REVISOR
Dê-se ao art. 23 do PLV n° 1, de 2010, a seguinte redação:
“Art. 23. O art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
passa a vigorar acrescido do seguinte § 5°:
‘Art. 44......................................................................
....................................................................................
§ 5° Será exigida multa de 50% (cinquenta por cento), observado o disposto nos
§§ 1° e 2°, sobre:
I – a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte, pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de
ser restituído em razão da constatação de infração à legislação tributária relativamente à
base de cálculo; e
II – o valor da dedução e compensação indevidas, do imposto devido, informadas na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física.’ (NR)”
EMENDA N° 94 RELATOR-REVISOR
Dê-se ao art. 24 do PLV n° 1, de 2010, a seguinte redação:
“Art. 24. Sem prejuízo do disposto no art.
22 da Lei n° 9.430, dei 1996, os juros pagos ou
creditados por fonte situada no Brasil à pessoa
física ou jurídica, vinculada nos termos do art.
23 da Lei n° 9.430, de 1996, residente ou domiciliada no exterior, não constituída em país ou..
dependência com tributação favorecida ou sob
regime fiscal privilegiado, somente serão dedutíveis, para fins de determinação do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro líquido, quando se verifique constituírem despesa necessária à atividade, conforme
definida pelo art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de
novembro” de 1964, no período de apuração;
atendendo aos seguintes requisitos:
I – no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que tenha
participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do endividamento
junto à pessoa vinculada no exterior, verificado quando da apropriação dos juros, não seja
superior a duas vezes o valor da participação
da vinculada no patrimônio liquido da pessoa
jurídica residente no Brasil;
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II – no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que não tenha participação societária na pessoa jurídica
residente no Brasil, o valor do endividamento
junto a pessoa vinculada no exterior, verificado quando da apropriação dos juros, não seja
superior a duas vezes o valor do patrimônio liquido da pessoa jurídica residente no Brasil;
III – em qualquer dos casos dos incisos I e
II, o valor do somatório dos endividamentos junto
a pessoas vinculadas no exterior, verificado quando da apropriação dos juros, não seja superior a
duas ‘vezes o valor do somatório das participações de todas as vinculadas no patrimônio liquido
da pessoa jurídica residente no Brasil.
§ 1° Para efeito do cálculo do total de
endividamento a que se refere o caput, serão
consideradas todas as formas e prazos de financiamento, independentemente de registro
do contrato no Banco Central do Brasil.
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo as
operações de endividamento de pessoa jurídica residente ou domiciliada no Brasil, em
que o avalista, fiador, procurador ou qualquer
interveniente for pessoa vinculada.
§ 3° Verificando-se excesso em relação
aos limites fixados nos incisos I a III do caput
deste artigo, o valor dos juros relativos ao excedente será considerado despesa não necessária a atividade da empresa, conforme
definido pelo art. 47 da Lei n° 4.506, de 1964, e
indedutível para fins de Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido.
§ 4° Os valores do endividamento e da
participação da vinculada no patrimônio liquido, a que se refere este artigo, será apurados
pela media ponderada mensal.
§ 5° O disposto no inciso III do caput não
se aplica no caso de endividamento exclusivamente com pessoas vinculadas no exterior que
não tenham participação societária na pessoa
jurídica residente no Brasil.
§ 6º Na hipótese a que se refere o § 5°
deste artigo, o somatório dos valores de endividamento com todas as vinculadas sem participação no capital da entidade no Brasil, verificado
quando da apropriação dos juros, não seja superior a duas vezes o valor do patrimônio liquido
da pessoa jurídica residente no Brasil.
§ 7° O disposto nesse artigo não se aplica
as operações de captação feitas no exterior, por
instituições que trata o §1° do artigo 22 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para recursos
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captados no exterior e utilizados em operações
de repasse, nos termos definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
EMENDA Nº 95 RELATOR-REVISOR
Dê-se ao art. 25 do PLV n° 1, de 2010, a seguinte redação:
“Art. 25. Sem prejuízo do disposto no art.
22 da Lei n° 9.430, de 1996, os juros pagos ou
creditados por fonte situada no Brasil à pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou
constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime
fiscal privilegiado, nos termos dos arts. 24 e
24-A da Lei n° 9.430, de 1996, somente serão
dedutíveis, para fins de determinação do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, quando se verifique
constituírem despesa necessária à atividade,
conforme definida pelo art. 47 da Lei n°4.506,
de 1964, no período de apuração, atendendo
cumulativamente ao requisito de que o valor
total do somatório dos endividamentos com
todas as entidades situadas em país ou dependência com tributação favorecida ou sob
regime fiscal privilegiado não seja superior a
trinta por cento do valor do patrimônio líquido
da pessoa jurídica residente no Brasil.
§ 10 Para efeito do cálculo do total do
endividamento a que se refere o caput, serão
consideradas todas as formas e prazos de financiamento, independentemente de registro
do contrato no Banco Central do Brasil.
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo às
operações de endividamento de pessoa jurídica
residente ou domiciliada no Brasil, em que o
avalista, fiador, procurador ou qualquer interveniente for residente ou constituído em país
ou dependência com tributação favorecida ou
sob regime fiscal privilegiado.
§ 3° Verificando-se excesso em relação
ao limite fixado no caput deste artigo, o valor
dos juros relativos ao excedente será considerado despesa não necessária à atividade
da empresa, conforme definida pelo art. 47
da Lei n° 4.506, de 1964, e indedutível para
fins de Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
§ 4° Os valores do endividamento e do patrimônio líquido a que se refere este artigo serão
apurados pela média ponderada mensal.
§ 5° O disposto nesse artigo não se aplica
às operações de captação feitas no exterior, por
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instituições que trata o § 1° do artigo 22 da Lei
n° 8.212, de 24-de julho de 1991, para recursos
captados no exterior e utilizados em operações
de repasse, nos termos definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
EMENDA N° 96 RELATOR-REVISOR
Dê-se ao art. 26 do PLV n° 1, de 2010, a seguinte redação.
“Art. 26. Sem prejuízo das normas do IRPJ,
são indedutíveis na determinação do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a qualquer título, direta ou indiretamente, a pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou constituídas
no exterior e submetidas a um tratamento de
país ou dependência com tributação favorecida
ou sob regime fiscal privilegiado, na forma dos
arts. 24 e 24-A da Lei n° 9.430, de 1996, salvo
se houver, cumulativamente:
I – a identificação do efetivo beneficiário
da entidade no exterior, destinatário dessas
importâncias;
II – a comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou entidade no exterior
de realizar a operação; e
III – a comprovação documental do pagamento do preço respectivo e do recebimento
dos bens, direitos ou a utilização de serviço.
§ 1° Para efeito do disposto no inciso I do
caput, considerar-se-á como efetivo beneficiário
a pessoa física ou jurídica, não constituída com
o único ou principal objetivo de economia tributária, que auferir esses valores por sua própria
conta e não como agente, administrador fiduciário ou mandatário por conta de terceiro.
§ 2° O disposto nesse artigo não se aplica
ao pagamento de juros sobre o capital próprio
de que trata o art. 9° da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.”
EMENDA N° 97 – Relator-Revisor
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo ao
PLV 1 de 2010, renumerando-se os demais:
“Art. O art. 74 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 74. ...................................................................
....................................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
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objeto de pedido de ressarcimento indeferido
ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata
o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no
pedido apresentado pelo sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15,
também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.”
EMENDA N° 98 – Relator-Revisor
Dê-se ao art. 60 do PLV n° 1, de 2010, a seguinte redação:
“Art. 60. Ficam isentas do imposto de renda
na fonte, a partir de 1° de janeiro de 2011 até 31
de dezembro de 2015, os valores pagos, os creditados, entregues, empregados ou remetidos para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, destinadas à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes
no País, em viagens de turismo, negócios, serviço,
treinamento ou missões oficiais.
§ 1° A isenção de que trata o caput fica
sujeita ao limite global das remessas de até
R$20.000,00 (vinte mil reais) ao mês, sendo
esse valor sujeito aos limites e condições a
que se refere o § 3°.
§ 2° Em relação às agências de viagem, o
limite de que trata o parágrafo 1° passa a ser de
no máximo R$10.000,00 (dez mil reais) ao mês
por passageiro, observado o disposto no § 3°.
§ 3º O Poder Executivo disporá sobre os
limites, quantidade de passageiros e condições
para utilização da isenção, conforme o tipo de
gasto custeado.
§ 4° Salvo se atendidas as condições do
art. 26, o disposto neste artigo não se aplica ao
caso de beneficiário residente ou domiciliado
em país ou dependência com tributação favorecida ou beneficiada por regime fiscal privilegiado, de que trata os arts. 24 e 24-A da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
EMENDA NO 99 – Relator-Revisor
Incluam-se, onde couber, no PLV n° 1, de 2010,
os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
“Art. Fica a União autorizada a conceder
crédito ao Banco do Nordeste do Brasil S.A.,
no montante de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), em condições financeiras e
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contratuais a serem definidas pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
Art. Fica a União, mediante aprovação do
Ministro de Estado da Fazenda, autorizada a
“renegociar ou estabelecer as condições financeiras e contratuais de operações de crédito
realizadas com o Banco do Nordeste do Brasil
S.A., até o montante de R$1.000.000.000,00
(um bilhão de reais), visando enquadrá-las como
instrumento híbrido de capital e dívida apto a integrar o seu patrimônio de referência, conforme
definido pelo Conselho Monetário Nacional.”
EMENDA N° 100 – Relator-Revisor
Inclua-se, onde couber, no PLV no 1, de 2010, o
seguinte artigo renumerando-se os demais:
“Art. Poderão ser pagos ou parcelados, em
até 180 (cento e oitenta) meses, nas condições
desta Lei, os débitos administrativos pelas autarquias e fundações públicas federais, e os débitos
de qualquer natureza, tributários ou não tributários, para com a Procuradoria-Geral Federal.
§ 1° O disposto neste artigo aplica-se aos
créditos constituídos ou inscritos ou não como
Dívida Ativa das autarquias e fundações, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada.
§ 2° Para os fins do disposto no caput deste
artigo, poderão ser pagas ou parceladas as dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008, de
pessoas físicas ou jurídicas, consolidadas pelo
sujeito passivo, com exigibilidade suspensa ou
não, inscritas ou não em dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de execução
fiscal já ajuizada, assim considerados:
I – os débitos de qualquer natureza, tributários ou inscritos em dívida ativa no âmbito
da Procuradoria-Geral Federal e os que não
estejam inscritos em dívida ativa perante as
autarquias e fundações públicas federais;
II – os demais débitos de qualquer natureza, tributários ou não tributários, para com
as autarquias e fundações.
§ 3° Observado o disposto nesta Lei, e
os requisitos e as condições estabelecidos em
ato da Advocacia-Geral da União, a ser editado
no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir
da data de publicação desta Lei, os débitos a
que se refere este artigo poderão ser pagos
ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100%
(cem por cento) das multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas,
de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros
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de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal;
II – parcelados em até 30 (trinta) prestações
mensais, com redução de 90% (noventa por cento)
das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e
cinco por cento) das isoladas, de 40% (quarenta
por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por
cento) sobre o valor do encargo legal;
III – parcelados, em até 60 (sessenta) prestações mensais, com redução de 80% (oitenta por
cento) das multas de mora e de oficio, de 30%
(trinta por cento) das isoladas, de 35% (trinta e
cinco por cento) dos juros de mora e de 10Ò%
(cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com redução de 70%
(setenta por cento) das multas de mora e de
oficio, de 25% (vinte e cinco por cento) das
isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal; ou
V – parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com redução de 60%
(sessenta por cento) das multas de mora e de
.oficio, de 20% (vinte por cento) das isoladas,
de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de
mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor
do encargo legal.
§ 4° Os débitos não-tributários, pagos ou
parcelados, na forma dos incisos I a V do § 3°
deste artigo, terão como definição de juros de
mora, para todos os fins desta Lei, o montante
total de correção e juros estabelecidos na legislação aplicável a cada tipo de débito objeto
de pagamento ou parcelamento.
§ 5° O requerimento do parcelamento
abrange os débitos de que trata este artigo,
incluídos. a critério do optante, no âmbito de
cada um dos órgãos.
§ 6° Observado o disposto nesta Lei, a
dívida objeto do parcelamento será consolidada
na data do seu requerimento e será dividida
pelo número de prestações que forem indicadas pelo sujeito passivo, nos termos dos §§ 2°
e 3° deste artigo, não podendo cada prestação
mensal ser inferior a:
I – R$ 50,00 (cinqüenta reais), no caso
de pessoa física; e
II – R$ 100,00 (cem reais), no caso de
pessoa jurídica.
§ 7° As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos
termos deste artigo poderão liquidar ‘os valo-
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res correspondentes a multa, de mora ou de
oficio, e a juros moratórios, inclusive os relativos a débitos inscritos em dívida ativa, com
a utilização de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da contribuição social sobre
o lucro liquido próprios, calculados à razão da
aplicação das alíquotas respectivas de vinte e
cinco pôr cento e de nove por cento.
§ 8° Não será computada na apuração
da base de cálculo do imposto de renda e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a parcela equivalente à
redução do valor das multas, juros e encargo
legal em decorrência do disposto nesta Lei.
§ 9° A manutenção em aberto de 3 (três)
parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela, estando pagas todas as demais, implica
após comunicação ao sujeito passivo, a imediata rescisão do parcelamento e, conforme o
caso, o prosseguimento da cobrança.
§ 10. As parcelas pagas com ate 30 (trinta)
dias de atraso não configuração inadimplência
para os fins previstos no § 6° deste artigo.
§ 11. A pessoa jurídica optante pelo parcelamento previsto neste artigo devera indicar
pormenorizadamente, no respectivo requerimento de parcelamento, quais débitos deverão
ser nele incluídos.
§ 12. Na hipótese de rescisão do parcelamento com o cancelamento dos benefícios
concedidos:
I – será efetuada a apuração do valor
original do debito, com a incidência dos acréscimos legais, ate a data da rescisão;
II – serão deduzidas do valor referido no
inciso I deste parágrafo as parcelas pagas, com
acréscimos legais ate a data da rescisão.
§ 13. A pessoa física responsabilizada
pelo não pagamento ou recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica poderá efetuar, nos mesmos termos e condições previstos
nesta Lei, em relação totalidade ou a parte
determinada dos débitos:
I – pagamento;
II – parcelamento, desde que com anuência da pessoa jurídica, nos termos a serem
definidos em regulamento.
§ 14. Na hipótese do inciso II do § 10
deste artigo:
I – a pessoa física que solicitar o parcelamento passara a ser solidariamente responsável, juntamente com a pessoa jurídica, em
relação a dívida parcelada;
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II – é suspenso o julgamento na esfera
administrativa.
§ 15. Na hipótese de rescisão do parcelamento previsto no inciso II do § 10 deste
artigo, a pessoa jurídica será intimada a pagar
o saldo remanescente calculado na forma do
§ 9° deste artigo.
§ 16. A opção pelos parcelamentos de que
trata esta Lei importa confissão irrevogável e irretratável dos débitos ern nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável
e por ele indicados para compor os referidos
parcelamentos, configura confissão extrajudicial
nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, e .condiciona o.. sujeito passivo a aceitação plena e irretratável de todas as
condições . estabelecidas nesta Lei.
§ 17. Ficam dispensados os honorários
advocatícios em razão da extinção da ação na
forma deste artigo.
§ 18. A opção pelo pagamento a vista ou
pelos parcelamentos de débitos de que trata
esta Lei deverá ser efetivada até o último dia
útil do 6° (sexto) mês subseqüente ao da publicação desta Lei.
§ 19. As pessoas que se mantiverem ativas
no parcelamento de que trata este artigo poderão
amortizar seu saldo devedor com as reduções de
que trata o inciso I do § 3º deste artigo, mediante
a antecipação no pagamento de parcelas.
§ 20. O montante de cada amortização de
que trata o § 16 deste artigo deverá ser equivalente, no mínimo, ao valor de 12 (doze) parcelas.
§ 21. A amortização de que trata o § 16
deste artigo implicará redução proporcional da
quantidade de parcelas vincendas.
§ 22. A inclusão de débitos nos parcelamentos de que trata esta Lei não implica novação de dívida.
§ 23. As reduções previstas neste artigo
não são cumulativas com outras previstas em
lei e serão aplicadas somente em relação aos
saldos devedores dos débitos.
§ 24. Na hipótese de anterior concessão
de redução de multa, de mora e de oficio, de
juros de mora ou de encargos legais em percentuais diversos dos estabelecidos neste artigo,
prevalecerão os percentuais nela referidos, aplicados sobre os respectivos valores originais.
§ 25. O saldo dos depósitos existentes,
em espécie ou em instrumentos da dívida pública federal, exceto precatórios, vinculados
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aos débitos a serem pagos ou parcelados nos
termos deste artigo serão ‘automaticamente
convertidos em renda das respectivas Autarquias e Fundações, após aplicação das reduções sobre o valor atualizado do depósito para
o pagamento a vista ou parcelamento.
§ 26. Na hipótese em que o saldo exceda
o valor do débito após a consolidação de que
trata este artigo, o saldo remanescente será
levantado pelo sujeito passivo, acaso não haja
outro crédito tributário ou não tributário vencido
e exigível em face do sujeito passivo.
§ 27. Na hipótese de depósitos ou garantias de instrumentos da dívida pública federal, exceto precatórios, os mesmos serão
recepcionados pelo órgão credor pelo valor
reconhecido por ele como representativo de
valor real, ou pelo valor aceito como garantia
pelo mesmo órgão credor.
§ 28. No cálculo dos saldos em espécie
existentes na data de adesão ao pagamento
ou parcelamento previstos neste artigo, serão
excluídos os juros remuneratórios sobre débitos cuja exigibilidade tenha sido suspensa
através do referido depósito e que não tenham
incidência de multa ou juros de mora.
§ 29. Para fins de determinação do saldo
dos depósitos a serem levantados após a dedução dos débitos consolidados, se o sujeito
passivo tiver efetivado tempestivamente apenas
o depósito do principal será deduzido o principal
acrescido de valor equivalente ao ,que decorreria da incidência de multas de mora e juros de
mora, observada a aplicação das reduções e
demais benefícios previstos neste artigo.
§ 30. A Advocacia-Geral da União expedirá normas que possibilitem, se for o caso, a
revisão dos valores dos débitos consolidados
para o efeito do disposto no § 26.
§ 31. Os parcelamentos requeridos na
forma e condições de que tratam este artigo:
I – não dependem de apresentação de
garantia ou de arrolamento de bens, exceto
quando já houver penhora em execução fiscal ajuizada; e
II – no caso de débito inscrito em Dívida
Ativa, abrangerão inclusive os encargos legais
que forem devidos, sem prejuízo da dispensa
prevista neste artigo.
§ 32. O disposto neste artigo não se aplica ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
– INMETRO.”
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EMENDA Nº 101 RELATOR-REVISOR
o

Inclua-se, onde couber, no PLV n 1, de 2010, o
seguinte artigo, renumerando-se os demais:
“Art. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa vigorar acrescida dos seguintes arts. 37-D e 37-E:
‘Art. 37-D. Os créditos de autarquias e fundações públicas federais, de natureza tributária
ou não tributária, decorrentes de recebimento
de valores indevidos, seja a que título for, serão
inscritos, na forma da legislação, como Dívida
Ativa, em registro próprio, após apurada a sua
liquidez e certeza em processo administrativo,
garantida ampla defesa e contraditório.
Parágrafo único. A dívida regularmente
inscrita goza da presunção relativa de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída,
que poderá ser elidida em embargos à execução
ou ação própria por prova inequívoca, a cargo do
sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.’
‘Art. 37-E. Na hipótese de o devedor de
créditos não tributários, devidamente citado,
não pagar nem apresentar bens, à penhora,
no prazo legal, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando
a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem
registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário
e de capitais, a fim de que, no âmbito de suas
atribuições, façam cumprir a ordem judicial.
§ 1º A indisponibilidade de que trata o
caput deste artigo limitar-se-á ao valor total
exigível, devendo o juiz determinar o imediato
levantamento da indisponibilidade dos bens ou
valores que excederem esse limite.
§ 2º Os Órgãos e entidades aos quais
se fizer a comunicação de que trata o caput
deste artigo enviarão imediatamente ao juiz a
relação discriminada dos bens e direitos cuja
indisponibilidade houverem promovido.’”
EMENDA N° 102 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se o PLV nº 1, de 2010, onde couber, o
seguinte artigo, renumerando-se os demais:
“Art. Os arts. 1º e 7º da Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:
‘Art. 1º .....................................................................
....................................................................................
§ 18. As obrigações decorrentes dos débitos incluídos nos parcelamentos de que trata o
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caput deste artigo não serão consideradas para
fins de determinação de índices econômicos
vinculados a licitações promovidas pela administração pública direta ou indireta, bem como
as operações de financiamentos realizadas por
instituições financeiras oficiais federais. (NR)’
‘Art. 7º ......................................................................
....................................................................................
§ 4º A amortização de que trata o § 1º
deste artigo poderá ser feita com a utilização
de precatório de titularidade do próprio devedor ou de pessoa jurídica do mesmo grupo
econômico.’ (NR)”
EMENDA N° 103 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo no PLV
no 1, de 2010, renumerando-se os demais:
“Art. O art. 2º da Lei nº 5.615, de 13 de
outubro de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 2º Fica dispensada a licitação para
a contração do Serpro pela união por intermédio dos respectivos Órgãos do Ministério da
Fazenda e do Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão, para a prestação de serviços
de tecnologia da informação considerados estratégicos, relacionados com as atividades de
sua especialização.
§ 1º Ato do Ministro da Fazenda especificará os serviços estratégicos do Ministério da
Fazenda e ato do Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão especificará os serviços
estratégicos do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
§ 2º Os atos de contratação dos demais
serviços de tecnologia da informação, não especificados como serviços estratégicos, seguirão
as normas gerais de licitações e contratos.
§ 3º O disposto neste artigo não constitui
óbice a que todos os órgãos e entidades da
Administração Pública venham a contratar serviços com o Serpro, mediante prévia licitação
ou contratação direta que observe as normas
gerais de licitações e contratos.’ (NR)”
EMENDA N° 104 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo no PLV
nº 1, de 2010 renumerando-se os demais:
“Art. A Lei nº 5.615, de 13 de outubro de
1970, passa vigorar acrescida dos seguintes
arts. 2º-A e 2º-B:
‘Art. 2º-A Os serviços estratégicos executados pelo Serpro, contratados na forma do art.
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2º desta Lei, terão o valor de sua remuneração
fixado conforme metodologia estabelecida em
ato do Ministro da Fazenda.’
‘Art. 2º-B O Serpro fica autorizado a aplicar as disponibilidade de sua capacidade técnica e operacional na execução de serviços que
venham a ser contratados com outros órgãos
e entidades, desde que garantida a disponibilidade de recursos necessários aos órgãos
do Ministério da Fazenda e do Planejamento,
Orçamento e Gestão.”’
EMENDA N° 105 – RELATOR-REVISOR
Incluam-se, onde couberem, no PLV nº 1, de 2010,
os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
“Art. 1º Ficam remitidas as dívidas decorrentes de operações crédito rural renegociadas
nas condições do art. 2º da Lei nº 11.322, de
13 de julho de 2006, cujos saldos devedores
na data de publicação desta Lei, atualizado pelos encargos financeiros contratuais aplicáveis
para a situação de normalidade, excluídos os
bônus, sejam inferiores a R$10.000,00 (dez mil
reais), desde que as operações sejam:
I – lastreadas em recursos do Fundo
Constitucional Financiamento do Nordeste
(FNE) ou;
II – lastreadas em recursos mistos do
FNE com outras fontes, ou;
III – lastreadas em outras fontes de credito rural cujo risco seja da União, ou;
IV – contratadas no âmbito do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.
§ 1° A remissão de que trata este artigo também se aplica as operações de crédito
rural, que se enquadrem nas condições para
renegociação previstas no art. 2° da Lei n°
11.322, de 2006, efetuadas com recursos do
FNE, ou com recursos mistos do FNE com
outras fontes, ou com recursos de outras fontes efetuadas com risco da União, ou ainda as
operações contratadas no âmbito do Pronaf,
cujos mutuários não as tenham renegociado
nas condições ali estabelecidas e cujo saldo
devedor atualizado até a data de publicação
dessa Lei, nas condições abaixo especificadas,
seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais):
I – até 15 de janeiro de 2001: pelos encargos financeiros originalmente contratadas, sem
bônus e sem encargos adicionais de inadimplemento;
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II – de 16 de janeiro de 2001 até a data
de publicação desta Lei:
a) para as operações efetuadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (PRONAF): taxa efetiva
de juros de 3% (três por cento) ao ano;
b) para as demais operações: pelos encargos financeiros previstos no art. 45 da Lei
n° 11.775, de 2008, para cada período, sem
encargos adicionais de inadimplemento, observado o porte do mutuário.
§ 2° Para fins de enquadramento na remissão de que trata este artigo, os saldos devedores das operações de credito rural contratadas com – cooperativas, associações e
condomínios de produtores rurais, inclusive
as operações efetuadas na modalidade grupal
ou coletivo, será apurados:
I – por cédula-filha ou instrumento de
credito individual firmado por beneficiário final do crédito;
II – no caso de operação que não tenha
envolvido repasse de recursos a cooperados
ou associados, pelo resultado da divisão dos
saldos devedores pelo número total de cooperados ou associados ativos da entidade;
III – no caso de condomínios de produtores rurais, por participante, excluindo-se cônjuges, identificado pelo respectivo Cadastro
de Pessoa Física (CPF); ou
IV – no caso de crédito grupal ou coletivo,
por mutuário constante da cédula de crédito.
§ 3° O disposto no § 1° deste artigo aplica-se as operações ali enquadráveis renegociadas com base em outros instrumentos legais,
mantida a vedação prevista no § 8° do art. 2°
da Lei n° 11.322, de 2006.
§ 4° A remissão de que trata este artigo
abrange somente o saldo devedor, sendo que
em nenhuma hipótese haverá devolução de
valores a mutuários;
§ 5° Fica o FNE autorizado a assumir os
ônus decorrentes das disposições deste artigo
referente às operações lastreadas em seus recursos e nas operações lastreadas em recursos mistos do FNE com outras fontes.
§ 6° Fica a União autorizada a assumir
os ônus decorrentes das disposições deste
artigo referente às operações efetuadas com
recursos de outras fontes no âmbito do Pronaf e das demais operações efetuadas com
risco da União.
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§ 7° Fica o Poder Executivo autorizado a
definir a metodologia e demais condições para
ressarcir às instituições financeiras públicas
federais os custos da remissão e dos rebates
definidos neste artigo para as operações ou
parcelas das operações efetuadas com risco
da instituição financeira, observado o disposto
nos §§ 5° e 6°.
Art. (2°). Fica autorizada a concessão de
rebate para liquidação, até 30 de novembro de
2011, das operações de crédito rural que tenham sido renegociadas nas condições do art.
2° da Lei n° 11.322, de 2006, e que estejam
lastreadas em recursos do FNE, ou em recursos mistos do FNE com outras fontes, ou em
recursos de outras fontes efetuadas com risco
da União, ou ainda às operações realizadas no
âmbito do Pronaf, em substituição a todos os
bônus de adimplência e de liquidação previstos para estas operações na Lei n° 11.322, de
2006, e no art. 28 da Lei n° 11.775, de 2008,
não remitidas na forma do art. 1°, observadas
ainda as seguintes condições:
I – para liquidação antecipada das operações renegociadas com base nos incisos I
e II do art. 2° da Lei n° 11.322, de 2006, será
concedido rebate de 65% (sessenta e cinco
por cento) sobre o saldo devedor da dívida,
atualizado pelos encargos financeiros contratuais aplicáveis para a situação de normalidade,
excluídos os bônus, sendo que nas regiões
do semiárido, no 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 de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) o rebate para liquidação será de
85% (oitenta e cinco por cento);
II – para liquidação antecipada das operações renegociadas com base no inciso III ou
no § 5° do art. 2° da Lei n° 11.322, de 2006, observado o disposto no art. 28 da Lei n° 11.775,
de 17 de setembro de 2008:
a) aplica-se o disposto no inciso I deste
artigo para a parcela do saldo devedor que
corresponda ao limite de R$15.000,00 (quinze
mil reais) na data do contrato original;
b) será concedido rebate de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre a parcela do
saldo devedor da dívida, atualizado pelos encargos financeiros contratuais aplicáveis para
a situação de normalidade, excluídos os bônus, que diz respeito ao crédito original exce-
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dente ao limite de R$15.000,00 (quinze mil
reais), sendo que nas regiões do semiárido,
no 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 de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) o
rebate para liquidação será de 75% (setenta
e cinco por cento).
§ 1° O disposto neste artigo também pode
ser aplicado para liquidação das operações de
crédito rural que se enquadrem nas “condições
para renegociação previstas no art. 2° da Lei
n° 11.322, de 2006, lastreadas em recursos
do FNE, ou em recursos mistos do FNE com
outras fontes, ou em recursos de outras fontes efetuadas com risco da União, ou ainda as
operações contratadas no âmbito do Pronaf,
cujos mutuários não as tenham renegociado
nas condições ali estabelecidas, sendo que os
rebates serão aplicados sobre o saldo devedor
atualizado da seguinte forma:
I – até 15 de janeiro de 2001 pelos encargos financeiros originalmente contratados, sem
bônus e sem encargos adicionais de inadimplemento;
II – de 16 de janeiro de 2001 até a data
da liquidação da operação:
a) para as operações efetuadas no âmbito do Pronaf: taxa efetiva de juros de 3% (três
por cento) ao ano;
b) para as demais operações: pelos encargos financeiros previstos no art. 45 da Lei
no 11.775, de 2008, para cada período, sem
encargos adicionais de inadimplemento, observado o porte do mutuário.
§ 2° O disposto no § 1° deste artigo aplica-se as operações ali – enquadráveis renegociadas com base em outros instrumentos
legais, mantida a vedação prevista no § 8° do
art. 2° da Lei n° 11.322, de 2006.
§ 3° Caso o recalculo da dívida de que
trata o § 1° deste artigo, efetuado considerando os encargos financeiros de normalidade,
resultar em saldo devedor zero ou menor que
zero, a operação será considerada liquidada,
não havendo em nenhuma hipótese, devolução
de valores a mutuários.
§ 4° O mutuário de operação de credito
rural que se enquadrar no disposto neste artigo,
cujo saldo devedor atualizado pelos encargos
financeiros contratuais aplicáveis para a situação de normalidade, excluídos os bônus, seja
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inferior a R$80.000,00 (oitenta mil reais), observado o disposto no § 1° do art. 1°, e que não
disponha de capacidade de pagamento para
honrar sua dívida, recalculada nas condições e
com os rebates de que trata este artigo, poderá
solicitar desconto adicional para liquidação da
sua dívida mediante apresentação de pedido
formal à instituição financeira pública federal
detentora da operação contendo demonstrativo
de sua incapacidade de pagamento.
§ 5° Para fins do disposto no § 4° deste
artigo, caberá ao Poder Executivo definir em
regulamento:
I – os prazos para a solicitação do desconto adicional;
II – os documentos exigidos para a comprovação da incapacidade de pagamento do
mutuário;
III – os percentuais de descontos adicionais que poderão ser concedidos, considerando
as diferentes situações;
IV – a criação de grupo de trabalho para
acompanhar e monitorar a implementação das
medidas de que trata este artigo; e
V – demais normas necessárias à implantação do disposto no § 4° deste artigo.
§ 6° Fica o FNE autorizado a assumir os
ônus decorrentes das disposições deste artigo
referentes às operações lastreadas em seus
recursos e nas operações lastreadas em recursos mistos do FNE com outras fontes.
§ 7° Fica a União autorizada a assumir os
ônus decorrentes das disposições deste artigo
referentes às operações efetuadas com outras
fontes no âmbito do Pronaf e das demais operações efetuadas com risco da União.
§ 8° Fica o Poder Executivo autorizado a
definir a metodologia e demais condições para
ressarcir às instituições financeiras públicas
federais os custos da remissão e dos rebates
definidos neste artigo para as operações ou
parcelas das operações efetuadas com risco
da instituição financeira, observado o disposto
nos §§ 6° e 7° deste artigo.
Art. (3°). Ficam remitidas as dívidas referentes às operações de crédito rural do Grupo
“B” do Pronaf contratadas até 31 de dezembro
de 2004, com recursos do Orçamento Geral
da União (OGU) ou dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste, Norte e
Centro Oeste, efetuadas com risco da União
ou dos respectivos Fundos, cujo valor contrata-
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do por mutuário tenha sido de até R$1.000,00
,(hum mil reais).
§ 1° Para fins de enquadramento na remissão de que trata o caput, no caso de operações de crédito rural grupais ou coletivas,
o valor considerado por mutuário será obtido
pelo resultado da divisão do valor contratado
da operação pelo número de mutuários constantes da cédula de crédito.
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo
às operações nele enquadradas que tenham
sido renegociadas ao amparo de legislação
específica, inclusive aquelas efetuadas por
meio de resoluções do Conselho Monetário
Nacional (CMN).
§ 3° Aplica-se o disposto neste artigo às
operações nele enquadradas que tenham sido
inscritas ou estejam em processo de inscrição
na Dívida Ativa da União (DAU).
§ 4° A remissão de que trata este artigo
fica limitada ao saldo devedor existente na
data de promulgação desta Lei, não cabendo
devolução de recursos aos mutuários que já
tenha efetuado o pagamento total ou parcial
das operações.
§ 5° Ficam a União e os Fundos Constitucionais de Financiamento autorizados a assumirem os ônus decorrentes das disposições
deste artigo referentes as operações realizadas com os respectivos recursos.
Art. (4°) Fica autorizada a concessão
de rebate de 60% (sessenta por cento) sobre
o saldo devedor atualizado pelos encargos financeiros contratuais aplicáveis para a situação de normalidade, excluídos os bônus, para
a liquidação, até 30 de novembro de 2011,
das operações de crédito rural do Grupo “B”’
do Pronaf contratadas entre 2 de janeiro de
2005 e 31 de dezembro de 2006, com recursos do OGU ou dos Fundos Constitucionais
de Financiamento do Nordeste, Norte e Centro
Oeste, efetuadas com risco da União ou dos
respectivos Fundos, cujo valor contratado por
mutuário tenha sido de até R$1.500,00 (hum
mil e quinhentos reais).
§ 1° Para fins de enquadramento na concessão do rebate de que trata o caput deste
artigo, no caso de operações de crédito rural
grupais ou coletivas, o valor considerado por
mutuário será obtido pelo resultado da divisão
do saldo devedor da operação pelo número de
mutuários constantes da cédula de crédito.
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§ 2º O disposto neste artigo aplica-se
às operações nele enquadradas que tenham
sido renegociadas ao amparo de legislação
específica, inclusive aquelas efetuadas por
meio de resoluções do CMN.
§ 3° O rebate previsto neste artigo substitui os rebates e bônus de adimplência contratuais, inclusive nos casos previstos no § 2°
deste artigo.
§ 4° Ficam a União e os Fundos Constitucionais de Financiamento autorizados a assumirem os ônus decorrentes das disposições
deste artigo referentes as operações realizadas
com os respectivos recursos.
Art. (5°). O CMN poderá definir normas
complementares para a operacionalização
do disposto nos arts. (1°), (2°), (3°) e (4°)
desta Lei.
EMENDA N° 106 — RELATOR-REVISOR
Incluam-se no PLV nº 1, de 2010, onde couberem,
os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
“Art. (1°). Fica inserido o art. 7°-A na Lei
n° 11.775, de 17 de setembro de 2008, com
a seguinte redação:
‘Art. 7°-A. As operações de crédito rural
destinadas a atividade de produção de cacau
no Estado da Bahia contratadas com recursos
do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste (FNE) ou no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF) até 30 de abril de 2004, poderão
ser renegociadas ou liquidadas nas condições
estabelecidas para a etapa 4 do Programa de
Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana,
definidas no inciso III do art. 7° desta lei, sendo permitida a inclusão do saldo devedor restante no limite de crédito a ser contratado nas
condições estabelecidas no inciso V do art. 7°
desta lei, devendo ser observadas as demais
condições estabelecidas no referido art. 7°’
“Art. (2°). Os arts. 7°, 8°, 15, 29, 30, 31, os
anexos III, IV, V, VI, VII, VIII e o título do anexo IX
da Lei n° 11.775, de 17 de setembro de 2008,
passam a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 7° ......................................................................
I – ..............................................................................
b) para a liquidação das operações até
30 de dezembro de 2010, uma vez ajustado e
consolidado o saldo devedor das etapas 1 e 2,
nos termos da alínea a deste inciso:
....................................................................................
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c) para a renegociação das operações até
30 de dezembro de 2010, uma vez ajustado e
consolidado o saldo devedor das etapas 1 e 2,
nos termos da alínea a deste inciso:
....................................................................................
II – .............................................................................
b) para a liquidação das operações até
30 de dezembro de 2010, uma vez ajustado
e consolidado o saldo devedor, nos termos da
alínea a deste inciso:
....................................................................................
c) para a renegociação das operações
até 30 de dezembro de 2010, uma vez ajustado e consolidado o saldo devedor, nos termos
da alínea a deste inciso:
....................................................................................
III – ............................................................................
b) para a liquidação das operações até
30 de dezembro de 2010, uma vez ajustado
e consolidado o saldo devedor, nos termos da
alínea a deste inciso:
....................................................................................
c) para a renegociação das operações
até 30 de dezembro de 2010, uma vez ajustado e consolidado o saldo devedor, nos termos
da alínea a deste inciso:
....................................................................................
IV – ...........................................................................
b) para a liquidação das operações até
30 de dezembro de 2010, pelo saldo devedor
ajustado e consolidado, nos termos da alínea
a deste inciso;
c) para a renegociação das operações
até 30 de dezembro de 2010, 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;
.................................................................... .......’(NR)
‘Art. 8º Fica autorizada a adoção das seguintes medidas de estímulo a liquidação ou
renegociação de dívidas originárias de operações de crédito rural inscritas na Dívida Ativa
da União ou que venham a ser incluídas até
30 de junho de 2010:
I – concessão de descontos, conforme
quadro constante do Anexo IX desta Lei, para
a liquidação da dívida até 30 de setembro de
2010, devendo incidir o desconto percentual
sabre a soma dos saldos devedores par mutuário na data da renegociação, observado o
disposto no § 10 deste artigo, e, em seguida,
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ser aplicado o respectivo desconto de valor
fixo por faixa de saldo devedor;
....................................................................................
II – permissão da renegociação do total
dos saldos devedores das operações até 20
de dezembro de 2010, mantendo-as na Dívida Ativa da União, observadas as seguintes
condições:
....................................................................................
§ 3º Ficam suspensas até 20 de dezembro
de 2010 as execuções fiscais e os respectivos
prazos processuais, cujo objeto seja a cobrança
de crédito rural de que trata este artigo.
....................................................................................
§ 5º 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 20 de dezembro de 2010.
....................................................................................
§ 7º As dívidas oriundas de operações de
crédito rural ao amparo do Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento
dos Cerrados – PRODECER – Fase II, inscritas
na Dívida Ativa da União até 30 de junho de
2010, que forem liquidadas até 30 de setembro
de 2010 ou renegociadas até 20 de dezembro
de 2010, farão jus a um desconto adicional de
10 (dez) pontos percentuais, a ser somado aos
descontos percentuais previstos nos quadros
constantes dos Anexos IX e X desta Lei.
...........................................................................’(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 amortize integralmente as
prestações, parcela do principal acrescida de
juros, previstas para o ano seguinte ao da realização da renegociação, de contratar novo
financiamento de investimento rural 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, para com o SNCR.
...........................................................................’(NR)
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‘Art. 29. ....................................................................
....................................................................................
Parágrafo único. O produtor rural que renegociar sua dívida relativa a operação de investimento, nas condições estabelecidas neste
artigo, ficará impedido, até que amortize integralmente as prestações, parcela do principal
acrescida de juros, previstas para o ano seguinte
ao da realização da renegociação, de contratar novo financiamento de investimento rural
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, para com o 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 amortize integralmente as prestações, parcela do principal acrescida de juros,
previstas para o ano seguinte ao da realização da
renegociação, de contratar novo financiamento
de investimento rural 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, para com o SNCR.
...........................................................................’(NR)
“Art. 31 ....................................................................
§ 2º Fica o gestor financeiro do FNE autorizado a contratar, até 30 de junho de 2010,
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:
..........................................................................’ (NR)
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EMENDA Nº 107 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se no PLV nº 1, de 2010, onde couber, o
seguinte artigo renumerando-se os demais:
“Art. .O art. 7o da Lei nº 9.126, de 10
de novembro de 1995, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 7º Os bancos administradores aplicarão dez por cento dos recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para financiamento a assentados e colonos nos programas
oficiais de assentamento, colonização e reforma agrária, aprovados pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
bem como a beneficiários do Fundo de Terras
e da Reforma Agrária, instituído pela Lei Complementar no 93, de 4 de fevereiro de 1998.
§ 1o Os contratos de financiamento de
projetos de estruturação inicial dos assentados,
colonos ou beneficiários do Fundo de Terras
e da Reforma Agrária, a que se refere o caput deste artigo, ainda não beneficiados com
crédito direcionado exclusivamente para essa
categoria de agricultores, serão realizados por
bancos oficiais federais com risco para o respectivo Fundo Constitucional, observadas as
condições definidas pelo Conselho Monetário
Nacional para essas operações de crédito.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1º aos
contratos de financiamento de projetos de
estruturação complementar daqueles assentados, colonos ou beneficiários do Fundo de
Terras e da Reforma Agrária, já contemplados
com crédito da espécie, cujo valor financiável
se limita ao diferencial entre o saldo devedor
atual da operação e o teto vigente para essas
operações de crédito, conforme deliberação do
Conselho Monetário Nacional.
§ 3º Para efeito do cumprimento do percentual de que trata o caput deste artigo, poderão ser computados os recursos destinados
a financiamentos de investimento para agricultores familiares enquadrados nos critérios
definidos pela Lei n° 11.326, de 24 de julho de
2006, regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, conforme programação anual
proposta pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário, desde que os financiamentos contemplem as seguintes finalidades:
I – regularização e adequação ambiental
dos estabelecimentos rurais, reflorestamento,
recuperação ou regeneração de áreas degra-
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dadas ou formação ou melhoria de corredores
ecológicos entre áreas lprioritárias para conservação da biodiversidade;
II – implantação de infra-estrutura hídrica
e de atividades produtivas adequadas à convivência com o semi-árido;
III – pagamento dos serviços de assistência técnica e extensão rural e remuneração
da mão-de-obra familiar para implantação das
atividades referentes às finalidades constantes
dos incisos I e I1 deste parágrafo; e
IV – outras, a serem definidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 4° Os financiamentos concedidos na
forma deste artigo terão os encargos financeiros ajustados para não exceder o limite de doze
por cento ao ano e redutores de até cinquenta
por cento sobre as parcelas da amortização
do principal e sobre os encargos financeiros,
durante todo o prazo de vigência da operação,
conforme condições definidas pelo Conselho
Monetário Nacional.
§ 5° Os agentes financeiros apresentarão ao Ministério da Integração Nacional e ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável, integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário, demonstrativos
dos valores que vierem a ser imputados aos
Fundos Constitucionais em função do disposto
neste artigo.’ (NR)”
EMENDA Nº 108 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se no PLV n° 1, de 2010, onde couber, o
seg renumerando-se os demais:
“Art. . Os arts. 1° e 2° da Lei n° 11.110,
de 25 de ab 2005, passam a vigorar com a
seguinte redação:
‘Art. 1° ......................................................................
....................................................................................
§ 4° São recursos destinados ao PNMPO os provenientes:
I – do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT;
II – da parcela dos recursos de depósitos
a vista destinados ao
microcrédito, de que trata ‘o art. 1° da Lei
no 10.735, de 11 de setembro de 2003;
III – do Orçamento Geral da União ou dos
Fundos Constitucionais de Financiamento, somente quando forem alocados para operacões
de microcrédito produtivo rural efetuadas com
agricultores familiares no âmbito do Programa
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Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf;
IV – de outras fontes alocadas para o
PNMPO pelas instituicões financeiras ou instituições de microcrédito produtivo orientado,
de que tratam os §§ 5° e 6° deste artigo, respectivamente.
§ 5° ............................................................................
....................................................................................
III – corn fontes alocadas para as operações de microcredito produtivo rural efetuadas corn agricultores familiares no ambito do
Pronaf, para aquelas Instituições autorizadas a
operar com esta modalidade de crédito.
.......................................................................... (NR)”
“Art. 2° .....................................................................
§ 1° Para atuar diretamente no PNMPO,
as instituicões financeiras de que trata o § 5°
do art. 1° desta Lei deverão constituir estrutura propria para o desenvolvimento desta
atividade, devendo habilitar-se no Ministio do
Trabalho e Emprego demonstrando que suas
operacões de microcrédito produtivo orientado
serão° realizadas em conformidade corn o §
3° do art. 1° desta Lei.
§ 2° As operações de microcrédito produtivo rural efetuadas no ambito do Pronaf corn
agricultores familiares enquadrados na Lei n°
11.326, de 24 de julho de 2006, desde que
obedecam a metodologia definida no § 3°
do art. 1° desta Lei, podem ser consideradas
como microcredito produtivo orientado, integrante do PNMPO.
§ 3° Na operacionalizacão do microcrédito
produtivo rural de que trata o § 2° deste artigo,
as instituições de microcrédito produtivo orientado, de que trata o § 6° do art. 1°, poderão,
sob responsabilidade da instituição financeira
mandante, prestar os seguintes serviços:
I – recepção e encaminhamento a instituição financeira de propostas de abertura de
contas de depósitos a vista e de poupança;
II – recepção e encaminhamento a instituição financeira de pedidos de emptistimos e
de financiamentos;
IlI – análise da proposta de crédito e
preenchimento de ficha cadastral;
IV – execução de serviços de cobrança
não judicial. (NR)”
EMENDA Nº 109 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo no PLV
n° 1, de 2010, renumerando-se os demais:
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“Art . Os arts. 2°, 6°, 12, 21, 22, 23 e 27 do
Decreto-Lei no 9.295, de 27 de maio de 1946,
passam a vigorar corn a seguinte redacão:
`Art. 2° A fiscalizacão do exercício da
profissão contábil, assim entedendo-se os
profissionais habilitados como contadores e
técnicos em contabilidade, será exercida pelo
Conselho Federal de Contabilidade e pelos
Conselhos Regionais de Contabilidade a que
se refere o artigo anterior.’ (NR)
‘Art. 6° ......................................................................
....................................................................................
f ) regular acerca dos princípios contábeis, do Exame de Suficiência, do cadastro
de qualificacão técnica e dos programas de
educacão continuada, e editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e
profissional.’ (NR)
`Art. 12. Os profissionais a que se refere
esta Lei somente poderão exercer profissão
depois de regularmente concluído o curso de
Bacharel em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovado em
Exame de Suficiencia e registrado no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos.
1° ...............................................................................
§ 2° Os tecnicos ern contabilidade já
registrados em Conselho Regional de Contabilidade, e os que venham a fazê-lo até 1° de
junho de 2015, tern assegurados o seu direito
ao exercício da profissão (NR)
`Art. 21. Os profissionais registrados nos
Conselhos Regionais de Contabilidade ficam
obrigados ao pagamento da anuidade.
....................................................................................
§ 2° As anuidades pagas apó 31 de marco serão acrescidas de multa, juros de mora
e atualizacão monetária nos termos da legislação vigente.
§ 3°. Na fixação do valor das anuidades
devidas ao Conselho Federal e aos Conselhos
Regionais de Contabilidade, serão observados
os seguintes limites:
I – R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais),
para pessoas fisicas;
II – R$ 950,00 (novecentos e cinquenta
reais), para pessoas jurídicas.
§ 4° Os valores fixados no § 3° deste artigo poderao ser corrigidos anualmente pelo
Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica – IBGE’ (NR)
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‘Art. 22. Às empresas ou quaisquer organizações que explorem ramo dos serviços
contábeis é obrigatório o pagamento de anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição.
§ 1° A anuidade deverá ser paga até o
dia 31 de março, aplicando-se, após esta data,
a regra do § 2° do art. 21.
....................................................................... ...’ (NR)
‘Art. 23. O profissional ou a organização
contábil que executarem serviços contábeis em
mais de um Estado, ficam obrigados a comunicarem previamente ao Conselho Regional de
Contabilidade no qual são registrados o local
onde serão executados os serviços.’ (NR)
‘Art. 27. As penalidades ético-disciplinares aplicáveis por infração ao exercício legal
da profissão serão as seguintes:
a) multa de uma a dez vezes o valor da
anuidade do exercício em curso aos infratores
dos artigos 12 e 26 deste Decreto-Lei;
b) multa de uma a dez vezes para os
profissionais e de duas a vinte vezes o valor
da anuidade do exercício em curso às empresas ou a quaisquer organizações contábeis,
quando se tratar de infração dos arts. 15 e 20
e seus respectivos parágrafos;
c) multa de uma a cinco vezes o valor da
anuidade do exercício em curso aos infratores
de dispositivos não mencionados nas alíneas
precedentes ou para os quais não haja indicação de penalidade especial;
d) suspensão do exercício da profissão,
pelo período de até dois anos, aos profissionais que, dentro do âmbito de sua atuação e
no que se referir à parte técnica, forem responsáveis por qualquer falsidade de documentos que assinarem e pelas irregularidades de
escrituração praticadas no sentido de fraudar
as rendas públicas;
e) suspensão do exercício da profissão,
pelo prazo de seis meses a um ano, ao profissional com comprovada incapacidade técnica
no desempenho de suas funções, a critério do
Conselho Regional de Contabilidade a que estiver sujeito, facultada, porém, ao interessado
a mais ampla defesa;
f ) cassação do exercício profissional
quando comprovada incapacidade técnica de
natureza grave, crime contra a ordem econômica e tributária, fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para registro profissional
e apropriar-se indevidamente de valores de
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clientes confiados a sua guarda, desde que
homologada por 2/3 do Plenário do Tribunal
Superior de Ética e Disciplina;
g) advertência reservada, censura reservada e censura pública nos casos previstos no
Código de Ética Profissional do Contabilista
elaborado e aprovado pelos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, conforme
previsão do art. 10 do Decreto-Lei n° 1.040,
de 1969.’ (NR)”
EMENDA N° 110 – Relator-Revisor
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo no PLV
n° 1, de 2010, renumerando-se os demais:
“Art. O Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de
maio de 1946, passa a vigorar acrescido do
art. 36-A, com a seguinte redação:
‘Art. 36-A. Os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade apresentarão anualmente a prestação de suas contas aos seus
registrados.”’
EMENDA N° 111 – Relator-Revisor
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo no PLV
n° 1, de 2010, renumerando-se os demais:
Art. O art. 1° do Decreto-Lei n° 1.040, de
21 de outubro de 1969, passa a vigorar com a
seguinte redação:
‘Art. 1º .....................................................................
§ 1º A composição dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade será formada
por contadores e no mínimo por um representante dos técnicos em contabilidade que
deverá ser eleito no pleito para renovação de
2/3 do Plenário.
§ 2° Os ex-presidentes do Conselho Federal de Contabilidade terão assento no Plenário, na qualidade de membros honorários
vitalícios, somente com direito a voz nas sessões.’ (NR)”
EMENDA N° 112 – Relator-Revisor
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo no PLV
n° 1, de 2010, renumerando-se os demais:
“Art. O art. 10 da Lei n° 4.886, de 9 de
dezembro 1965, alterada pela Lei nº 8.420, de
8 de maio de 1992, passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso VIII e §§ 2° a 9°, renumerando-se as atuais alíneas a a g do caput para
incisos I a VII:
“Art. 10. ...................................................................
....................................................................................
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VIII – fixar, mediante resolução, os valores
das anuidades e emolumentos devidos pelos
representantes comerciais, pessoas físicas e
jurídicas, aos Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais nos quais estejam
registrados, observadas as peculiaridades
regionais e demais situações inerentes a capacidade contributiva da categoria profissional nos respectivos estados e necessidades
de cada entidade, respeitando os seguintes
limites máximos:
a) anuidade para pessoas físicas até
R$300,00 (trezentos reais);
b) taxa de registro para as pessoas físicas até R$50,00 (cinquenta reais);
c) a anuidade para as pessoas jurídicas
deverá ser fixada de acordo com as seguintes
classes de capital social:
1. de RS1,00 (um real) a R$10.000,00
(dez mil reais) até R$350,00 (trezentos e cinquenta reais);
2. de R$10.000,01 (dez mil reais e um
centavo) a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
até R$420,00 (quatrocentos e vinte reais);
3. de R$ 50.000,01 (cinquenta mil reais
e um centavo) a R$100.000,00 (cem mil reais)
até R$504,00 (quinhentos e quatro reais);
4. de R$100.000,01 (cem mil reais e um
centavo) a RS300.000,00 (trezentos mil reais)
até R$604,00 (seiscentos e quatro reais);
5. de R$ 300.000,01 (trezentos mil reais e
um centavo) a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) até R$920,00 (novecentos e vinte reais);
6. acima de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) até R$1.370,00 (mil trezentos e setenta reais);
7. taxas e emolumentos por serviços
prestados pelos Conselhos Regionais, relativos a emissão de documentos e outros atos
administrativos, até o limite máximo de R$50,00
(cinquenta reais);
d) taxa de registro para as pessoas jurídicas até R$200,00 (duzentos reais).
§ 1° (Suprimido).
§ 2° Os valores correspondentes aos
limites máximos estabelecidos neste artigo
serão corrigidos anualmente pelo índice oficial
de preços ao consumidor.
§ 3° O pagamento da anuidade será efetuado pelo representante comercial, pessoa física ou jurídica, até o dia 31 de março de cada
ano, com desconto de 10% (dez por cento),
ou em até 3 (três) parcelas, sem descontos,
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vencendo-se a primeira em 30 de abril, a segunda em 31 de agosto e a terceira em 31 de
dezembro de cada ano.
§ 4° Ao pagamento antecipado será concedido desconto de 20% (vinte por cento) até
31 de janeiro e 15% (quinze por cento) até 28
de fevereiro de cada ano.
§ 5° As anuidades que forem pagas após
o vencimento serão acrescidas de 2% (dois
por cento) de multa, 1% (um por cento) de
juros mora por mês de atraso e atualização
monetária pelo índice oficial de preços ao
consumidor.
§ 6° A filial ou representação de pessoa jurídica instalada em jurisdição de outro
Conselho Regional que não o da sua sede
pagará anuidade em valor que não exceda
a 50% (cinquenta por cento) do que for pago
pela matriz.
§ 7° As pessoas jurídicas cujos atos constitutivos ou alterações contratuais indiquem
o exercício das atividades de representação
comercial, agência, distribuição, intermediação de negócios para circulação de bens ou
de serviços, e outras com a mesma finalidade
empresarial, dever-se-ão registrar nos Conselhos Regionais dos Representantes Comerciais
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
data do arquivamento dos referidos atos no
órgão competente.
§ 8° Após o prazo fixado no § 6°, incidirá multa equivalente aos duodécimos das
respectivas anuidades corrigidas, relativas
ao período em atraso, limitada à importância
correspondente ao valor de uma anuidade
referente ao período em atraso, limitada à
importância correspondente ao valor de uma
anuidade referente ao capital mínimo à época
do registro.
§ 9° O representante comercial pessoa
física, como responsável técnico de pessoa
jurídica devidamente registrada no Conselho
Regional dos Representantes Comerciais, pagará anuidade em valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) da anuidade devida pelos
demais profissionais autônomos registrados
no mesmo Conselho.” (NR)
EMENDA N° 113 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo no PLV
n° 1, de 2010, renumerando-se os demais:
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“Art. O art. 17 da Lei n° 4.886, de 9 de
dezembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 17......................................................................
....................................................................................
f ) arrecadar, cobrar e executar as anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, pessoas físicas e jurídicas,
registrados, servindo como título executivo
extrajudicial a certidão relativa aos seus créditos.’ (NR)”
EMENDA N° 114 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo no PLV
n° 1, de 2010, renumerando-se os demais:
“Art. O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30
de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 28. ....................................................................
....................................................................................
XVIII – bens relacionados em ato do Poder
Executivo para aplicação nas Unidades Modulares de Saúde de que trata o Convênio ICMS
n° 114, de 11 de dezembro de 2009, quando
adquiridos por órgãos da administração pública
direta federal, estadual, distrital e municipal.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV,
X, XIII e XIV a XVIII do caput deste artigo.’
(NR)”
EMENDA N° 115 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo no PLV
no 1, de 2010, renumerando-se os demais:
“Art. As pessoas jurídicas que, no prazo
estabelecido no art. 3° da Medida Provisória n°
470, de 13 de outubro de 2009, optaram pelo
pagamento ou parcelamento dos débitos decorrentes do aproveitamento indevido do incentivo
fiscal setorial instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei
n° 491, de 5 de março de 1969, e dos oriundos
da aquisição de matérias-primas, material de
embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
com incidência de alíquota zero ou como não
tributados – NT, poderão quitar referidos débitos
em parcela única, com redução de 100% (cem
por cento) de multas de mora, de ofício, isoladas,
de juros de mora e do valor do encargo legal.
Parágrafo único. Os contribuintes que tiverem optado pelo parcelamento previsto na
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Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão
optar, até 30 de junho de 2010, pelo reparcelamento dos respectivos débitos segundo as
regras previstas no caput deste artigo e no art.
3° da Medida Provisória n° 470, de 2009.”
EMENDA N° 116 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se no PLV n° 1, de 2010, onde couber, o
seguinte artigo, renumerando-se os demais:
“Art. As pessoas jurídicas que, no prazo
estabelecido no art. 3° da Medida Provisória n°
470, de 13 de outubro de 2009, optaram pelo
parcelamento dos débitos decorrentes do aproveitamento indevido do incentivo fiscal setorial
instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969, e dos oriundos da aquisição
de matérias-primas, material de embalagem e
produtos intermediários relacionados na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto n° 6.006, de
28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota zero ou como não tributados – NT, poderão
liquidar os valores correspondentes às respectivas
prestações vincendas com a utilização de prejuízo
fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativos
aos períodos de apuração encerrados até 31 de
dezembro de 2009, desde que sejam:
I – próprios;
II – passíveis de compensação, na forma
da legislação vigente; e
III – devidamente declarados, no tempo
e forma determinados na legislação, à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 1º A liquidação de que trata do caput
deste artigo poderá ser feita, ainda, com a utilização de precatórios de titularidade do devedor.
§ 2° O valor a ser utilizado será determinado mediante a aplicação sobre o montante
do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa das alíquotas de vinte e cinco por cento e
nove por cento, respectivamente.
§ 3° As prestações a serem liquidadas
devem obedecer à ordem decrescente do seu
vencimento.
§ 4° Para os fins de utilização de prejuízo
fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
nos termos do caput deste artigo, não se aplica o limite de 30% (trinta por cento) do lucro
líquido ajustado, previsto no art. 42 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, e no art. 15
da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995.
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§ 5° A Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e a Secretaria da Receita Federal do
Brasil editarão os atos necessários à execução
do disposto neste artigo no prazo máximo de 30
dias a partir da data de publicação desta Lei.”
EMENDA N° 117 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo no PLV
n° 1, de 2010, renumerando-se os demais:
“Art. Observado o prazo decadencial previsto no art. 173 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), os
créditos relativos aos débitos decorrentes do
aproveitamento indevido, por autor de ação
judicial ou por terceiros cessionários, do incentivo fiscal setorial instituído ou mantido pelos
arts. 1° e 5° do Decreto-Lei n° 491, de 5 de
março de 1969, para fins de cobrança, serão
constituídos pelo lançamento de que trata o
art. 142 da Lei n° 5.172, de 1966, aplicandose-lhes, no caso de tributos com exigibilidade
suspensa, o disposto no art. 63 da Lei nº 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.”
EMENDA N° 118 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se no PLV n° 1, de 2010, onde couber, o
seguinte artigo, remunerando-se os demais:
“Art. O art. 3° da Lei n° 7.940, de 20 de
dezembro passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único.
`Art. 3° .....................................................................
Paragrafo único. Ficam isentos do pagamento da Taxa os analistas de valores mobiliários não sujeitos a registro na Comissão de
Valores Mobiliários – CVM.’ (NR)”
EMENDA N° 119 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se no PLV nº 1, de 2010, onde couber, o
seguinte artigo, renumerando-se os demais:
“Art. Ficam excluídas as receitas provenientes das transferências obrigatórias de que tratam
a Lei n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, e
o art. 51 da Lei n° 11.775, de 17 de setembro de
2008, inclusive as já realizadas, para fins de cálculo da Receita Líquida Real previstas nas Leis
nºs 9.496, de 11 de setembro de 1997 e 8.727,
de 5 de novembro de 1993, e na Medida Provisória n° 2.185, de 24 de agosto de 2001.”
EMENDA N° 120 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se no PLV no 1, de 2010, onde couber, o
seguinte artigo, renumerando-se os demais:
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“Art. A Lei n° 9.469, de 10 de julho de
1997, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 4°-A:
‘Art. 4°-A. O termo de ajustamento de
conduta, para prevenir ou terminar litígios,
nas hipóteses que envolvam interesse público da União, suas autarquias e fundações,
firmado pela Advocacia-Geral da União, deverá conter:
I – a descrição das obrigações assumidas;
II – o prazo e o modo para o cumprimento
das obrigações;
III – a forma de fiscalização da sua observância;
IV – os fundamentos de fato e de direito; e
V – a previsão de multa ou de sanção
administrativa, no caso de seu descumprimento.
Parágrafo único. A Advocacia-Geral da
União poderá solicitar aos órgãos e entidades
públicas federais manifestação sobre a viabilidade técnica, operacional e financeira das
obrigações a serem assumidas em termo de
ajustamento de conduta, cabendo ao Advogado-Geral da União a decisão final quanto à
sua celebração.’ (NR)”
EMENDA N° 121 – RELATOR-REVISOR
Incluam-se no PLV n° 1, de 2010, onde couberem,
os seguintes artigos, em ordem sequencial, renumerando-se os demais:
“
Art. (1°). A inclusão em quadro em extinção da administração federal, dos servidores civis e militares oriundos do ex-Território
Federal de Rondônia de que trata o Art. 89 do
Ato das Disposições Constitucionais – ADCT,
Transitórias Com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 60, de 11 de novembro de
2009, observará as disposições e normas estabelecidas nesta Lei.
Art. (2°). Constituirão, mediante opção,
quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens a
eles inerentes:
I – os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-território
de Rondônia que, comprovadamente se encontravam no exercício regular de suas funções
prestando serviço àquele ex-território na data
em que foi transformado em Estado;
II – os servidores e os policiais militares
alcançados pelo disposto no Art. 36 da Lei
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Complementar n° 41, de 22 de dezembro de
1981; e
III – os servidores admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a
data de posse do primeiro governador eleito,
em 15 de março de 1987.
Parágrafo único. É vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias.
Art. (3°). Poderão optar pela inclusão nos
quadros em extinção a que se refere o caput
do art. (1°), entidades as condições previstas
no art. (2º);
I – os membros, ativos e inativos, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do
Estado de Rondônia;
II – os servidores admitidos por meio de
concurso público;
III – os servidores admitidos nos quadros
do extinto Território Federal de Rondônia, do
Estado de Rondônia ou dos respectivos municípios, mediante contratos de trabalhos celebrados nos moldes da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.425, de 1° de maio de 1943, e devidamente registrados na Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS; e
IV – os aposentados e os pensionistas.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não
se aplica aqueles que, quando do requerimento
da inclusão em quadro em extinção da administração federal, não mais mantenham vínculo
funcional com o Estado de Rondônia, ainda que
admitidos até 15 de março de 1987.
§ 2° O disposto no caput deste artigo não
se aplica aos servidores cedidos ao Estado
de Rondônia e seus municípios, oriundos de
Órgãos estranhos a estrutura orgânica territorial e municipal, ainda que, em 15 de março
de 1987, estivessem em exercício no Estado
de Rondônia ou em seus municípios.
Art. (4°). Os servidores de que trata o art.
(2°) desta Lei somente farão jus a opção pela
inclusão no quadro em extinção da administração federal se:
I – admitidos de forma regular nos quadros do ex-território de Rondônia, do Estado
de Rondônia ou dos respectivos municípios,
conforme o dispõe no art. (3°); e
II – comprovadamente, se encontravam,
em 15 de março de 1987;
a) no desempenho de suas funções no
âmbito da administração do Estado de Rondônia ou de seus municípios; ou
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b) cedidos em conformidades com as disposições legais e regulamentares da época.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, não
serão admitidos de forma regular nos quadros do ex-Território de Rondônia, do Estado
de Rondônia ou dos seus respectivos municípios:
I – os contratados como prestadores de
serviços;
II – os terceirizados;
III – os que laboravam informalmente e
eram pagos mediante recibo;
VI – os ocupantes de cargos, empregos e funções de confiança ou em comissão,
nem os que lei declare de livre nomeação e
exoneração; e
V – os empregos de empresas públicas,
sociedade de economia mista e suas subsidiárias.
Art. (5°) Para fins da inclusão no quadro em
extinção de que trata o art. (1°) desta Lei, será
considerado o cargo ou emprego ocupado pelo
servidor na data da entrega do documento da
opção pela inclusão em quadro em extinção da
administração federal e documentação comprobatória dos requisitos estabelecidos por esta lei,
e para o qual possua escolaridade compatível
exigida quando do seu ingresso, sendo desconsiderada as ascensões funcionais ocorridas após
a promulgação da Constituição Federal de 1988,
ressalvadas as eventuais alterações remuneratórias decorrentes de decisões judiciais.
§ 1° No caso dos aposentados e pensionistas, serão considerados os cargos ocupados na data da aposentadoria e do óbito do
instituidor da pensão.
§ 2° Os servidores que fizerem a opção
a que se refere o art. (2°) desta Lei serão incluídos em quadro em extinção da administração federal, em cargos com a mesma denominação e remuneração na esfera estadual,
devendo referidos cargos serem extintos após
a sua vacância.
Art. (6°) Os policiais civis permanecerão
na carreira de Policial Civil dos extintos Território Federal do Acre, Amapá, Rondônia e
Roraima, disposta na Lei n° 1.358, de 19 de
outubro de 2006.
Parágrafo único. Os policiais serão posicionados em conformidade com a Tabela de
correlação do Anexo VII da Lei n° 11.358, de
2006, incluídos pela Lei nº 11.490, de 20 de
junho de 2007.
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Art. (7°) Os policiais e bombeiros militares
submeter-se-ão às disposições legais e disciplinares a que se sujeitam as Corporações no
Estado de Rondônia.
Parágrafo único. A estrutura remuneratória
dos militares de que trata o capuz é a prevista
pela Lei n° 10.486, de 4 de julho de 2002.
Art. (8°) Os professores de ensino fundamental e médio permanecerão na Carreira de
Magistério do Ensino Básico dos ex-Territórios,
de que trata a Lei n° 11.784, de 22 de setembro de 2008.
Parágrafo único. Os professores de ensino fundamental e médio serão posicionados
nos moldes das Tabelas constantes dos Anexos
LXXX e LXXXI da Lei n° 11.784, de 2008.
Art. (9°) A opção de que trata o art. (2°)
desta Lei será
formalizada mediante Termo de Opção,
na forma do regulamento.
Art. (10.) O Termo de Opção produzirá
efeitos a partir da publicação do ato a que se
refere o art. (9°), quando será considerado
ato irretratável.
Art. (11.) Para os fins previstos nesta Lei,
o Poder Executivo Federal instituirá comissão,
com estrutura e competências definidas em
regulamento.
Art. (12.) Após a publicação do ato a que
se refere o art. (10), os servidores civis continuarão prestando serviço ao governo do Estado de
Rondonia, na condição de cedidos, ate que sejam
aproveitados em ógão ou entidade da administração federal direta, autarquia ou fundacional.
Art. (13.) Haverá compensação financeira das contribuições previdenciárias entre o Instituto de Previdência dos servidores
Públicos do Estado de Rondônia – IPERON,
criado pela Lei Estadual n° 20, de 13 de abril
de 1984, e o regime próprio de Previdência
Social dos Servidores da União, nos moldes
definidos pela Lei n° 9.976, de 5 de maio de
1999, e pelo Decreto nº 3.112, de 6 de julho
de 1999, no que se refere aos servidores e
militares que formalizarem o Termo de Opção
pela e inclusão no referido quadro em extinção
da administração federal.
Art. (14.) A comissão prevista no art. (11),
que recepcionará os documentos ao enquadramento dos servidores do ex-Território de Rondônia, também recepcionará e procederá a análise
dos documentos referentes a servidores dos exTerritórios de Roraima e Amapá, que tenham
ingressado no serviço público até a posse dos
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respectivos governadores eleitos, enquadrandoos nas novas condições previstas nesta lei.”
EMENDA N° 122 – Relator-Revisor
Inclua-se no PLV n° 1, de 2010, onde couber, o
seguinte artigo.
“Art. O caput do art. 26 da lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002 passa a vigorar com a
seguinte redação:
`Art. 26. Fica suspensa a restrição para
transferência de recursos federais a Estados,
Distrito Federal e Municípios destinados à
exceção de ações sociais em todo território
nacional ou de ações realizadas em faixa de
fronteiras, em decorrência de inadimplementos objeto, de registro no Cadim e no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. (NR)’”
EMENDA N° 123 – Relator-Revisor
Inclua-se no PLV n° 1, de 2010, onde couber, o
seguinte artigo:
“Art. . O ato de entrega dos recursos correntes e de capital a outro ente da Federação, a título
de transferência voluntária, nos termos do art. 25
da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000, é caracterizado no momento da assinatura
do respectivo convênio ou contrato de repasse,
bem como na assinatura dos correspondentes
aditamentos de valor, e não se confunde com
as liberações financeiras de recurso, que devem
obedecer ao cronograma de desembolso previsto
no convênio ou contrato de repasse.”
EMENDA N° 124 – RELATOR-REVISOR
Incluam-se no PLV n° 1, de 2010, onde couberem,
os seguintes artigos, em ordem sequencial, renumerando-se os demais:
Art. (10) A transferência obrigatória de
recursos financeiros pelos órgãos e entidades
da União aos órgãos e entidades dos Municípios para a execução de ações no âmbito do
Programa Territórios da Cidadania – PTC, cuja
execução por esses entes federados seja de
interesse da União, observará as disposições
desta lei.
Parágrafo único. As transferências obrigatórias referidas no caput destinam-se exclusivamente aos Municípios com menos de
cinquenta mil habitantes.
Art. (2°) O Poder Executivo, por proposta
do Comitê Gestor Nacional do PTC, discriminará as programações do PTC a serem exe-
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cutadas por meio da transferência obrigatória
a que se refere o art. (1°).
Parágrafo único. Caberá ao Comitê Gestor Nacional do PTC divulgar em sítio na internet a relação das programações de que trata
o caput, bem como promover as atualizações
devidas nessa relação, inclusive no que se refere a alterações nas classificações orçamentárias decorrentes de lei orçamentária anual e
seus créditos adicionais.
Art. (3°) As transferências obrigatórias
para a execução das ações do PTC são condicionadas ao cumprimento dos seguintes requisitos pelos Municípios beneficiários, conforme
constante em termo de compromisso:
I – identificação do objeto a ser executado;
II – metas a serem atingidas;
III – etapas ou fases da execução;
IV – plano de aplicação dos recursos
financeiros;
V – cronograma de desembolso;
VI – previsão de início e fim da execução
do objeto, bem como da conclusão das etapas
ou fases programadas; e
VII – comprovação de que os recursos
próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se
o custo total do objeto a ser executado recair
sobre a entidade ou órgão descentralizador.
§ 1º A aprovação formal pela União do
termo de compromisso de que trata o caput é
condição prévia para a efetivação da transferência de recursos financeiros da União.
§ 2º Compete ao órgão ou entidade da
administração Pública federal ao qual estiver
consignada a dotação orçamentária relativa à
programação prevista no caput do art. (2º) a
análise e aprovação formal do termo de compromisso.
§ 3º Na hipótese de a transferência
obrigatória ser efetivada por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal,
atuando como mandatário da União, caberá
a essas entidades a aprovação de que trata o
§ 2º deste artigo.
Art. (4º) A União, por intermédio de suas
unidades gestoras, deverá exigir da parte beneficiada pela transferência de recursos a comprovação da regularidade de utilização das
parcelas liberadas anteriormente com base
no termo de compromisso.
Art. (5º) No caso de irregularidades e descumprimento pelos Municípios das condições
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estabelecidas no termo de compromisso, a União, por intermédio de suas unidades gestoras,
suspenderá a liberação das parcelas previstas,
bem como determinará à instituição financeira
oficial a suspensão do saque dos valores da
conta vinculada do Município, até a regularização da pendência.
§ 1º A utilização dos recursos em desconformidade com o termo de compromisso ensejará obrigação de o Município beneficiado devolvê-los devidamente atualizados com base
na variação da Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia -SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao da devolução dos recursos,
acrescido esse montante de um por cento no
mês de efetivação da devolução dos recursos
à Conta Única do Tesouro Nacional.
§ 2º Para fins de efetivação da devolução
dos recursos à União, a parcela de atualização
referente à variação da SELIC será calculada
proporcionalmente à quantidade de dias compreendida entre a data da liberação da parcela
para o beneficiário e a data de efetivo crédito,
na Conta Única do Tesouro Nacional, do montante devido pelo Município.
§ 3º A União, por intermédio de suas
unidades gestoras, notificará o Município, cuja
utilização dos recursos transferidos for considerada irregular, para que apresente justificativa
no prazo de trinta dias.
§ 4º Caso não aceitas as razões apresentadas pelo Município, a unidade gestora concederá prazo de trinta dias para a devolução dos
recursos, findo o qual encaminhará denúncia
ao Tribunal de Contas da União.
Art. (6º) Sem prejuízo das atribuições do
Tribunal de Contas da União, a fiscalização
quanto à regularidade da aplicação dos recursos financeiros transferidos com base nesta
Lei é de competência da Controladoria-Geral
da União e das unidades gestoras da União
perante as quais forem apresentados os termos de compromisso.
EMENDA Nº 125 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo no PLV
nº 1, de 2010, remunerando-se os demais:
“Art. As entidades da área de saúde certificadas até dia imediatamente anterior ao da
publicação da Lei nº 12.101, de 27 de novembro
de 2009, que prestam serviços assistenciais de
saúde não remunerados pelo SUS a trabalhadores ativos e inativos e respectivos dependen-
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tes econômicos, decorrentes do estabelecido
em Norma Coletiva de Trabalho, desde que,
simultaneamente, destinem, no mínimo, 20%
(vinte por cento) do valor total das isenções de
suas contribuições sociais em serviços, com
universalidade de atendimento, a beneficiários
do Sistema Único de Saúde – SUS, mediante
pacto do gestor do local, terão concedida a
renovação, mediante regulamento.”
EMENDA Nº 126 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo no PLV
nº 1, de 2010, renumerando-se os demais:
“Art. O parágrafo único do art. 6º da Lei
nº 12.029, de 15 de setembro de 2009, passa
a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 6°.......................................................................
....................................................................................
Parágrafo único. A implantação da UFFS
fica sujeita à existência de dotação específica no orçamento da União, podendo o Poder
Executivo, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir total ou parcialmente, dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orcamentária de 2010 e em créditos adicionais
da universidade tutora, mantida a estrutura
programática, expressa por categoria de programação, conforme definida no art. 5º, § 1º,
da Lei nº 12.017 de 12 de agosto de 2009,
inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento
por esfera orçamentária, grupos de natureza
de despesa, fontes de recursos, modalidades
de aplicação e identificadores de uso e de resultado primário.’(NR)”
EMENDA Nº 127 – RELATOR-REVISOR
Incluam-se, onde couberem, os seguintes artigos
no PLV nº 1, de 2010, renumerando-se os demais:
“Art. O parágrafo único do art 6º da Lei
nº 12.189, de 12 de janeiro de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 6º ......................................................................
....................................................................................
Parágrafo único. A implantação da UNILA
fica sujeita existência de dotação específica no
orçamento da União, podendo o Poder Executivo, mediante decreto, transpor, remanejar,
transferir total ou parcialmente, dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária
de 2010 e em créditos adicionais da universidade tutora, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação,
conforme definida no art. 5º, § 1º, da Lei nº
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12.017 de 12 de agosto de 2009, inclusive os
títulos, descritores, metas e objetivos, assim
como o respectivo detalhamento por esfera
orçamentária, grupos de natureza de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso e de resultado
primário.’(NR)”
“Art. Fica revogado o art. 15 da Lei nº
12.189, de 12 de janeiro de 2010.”
EMENDA Nº 128 – RELATOR-REVISOR
Incluam-se, onde couberem, os seguintes artigos
no PLV nº 1, de 2010, renumerando-se os demais:
“Art. (1°) Ficam alterados os limites da
Floresta Nacional do Bom Futuro, unidade
de conservação federal criada pelo Decreto
nº 96.188, de 21 de junho de 1988, conforme o memorial descritivo previsto no art. (2°)
desta lei, passando a área desta unidade de
conservação dos atuais cerca de 280.000 ha
(duzentos e oitenta mil hectares) para cerca
de 97.357 ha (noventa e sete mil e trezentos
e cinquenta e sete hectares).
§ 1° Fica a União autorizada a doar ao
Estado de Rondônia os imóveis rurais de sua
propriedade inseridos na área originária e desafetada da Floresta Nacional do Bom Futuro,
com exceção daqueles relacionados nos incisos II, a XI do art. 20 da Constituição, com a
condição de que sejam criadas no perímetro
desafetado uma Área de Proteção Ambiental
– APA e uma Floresta Estadual.
§ 2° A Floresta Estadual de que trata o §
1° deste artigo deverá ser organizada de forma
a conservar os fragmentos florestais existentes,
admitindo-se sua divisão em blocos, com formação de corredores ecológicos que garantam
a conservação da biodiversidade.
Art. (2°) A Floresta Nacional do Bom Futuro passa a ter seus limites descritos pelo
seguinte memorial, produzido a partir da base
de dados digital do Sistema de Proteção da
Amazônia – SIPAM, em escala 1:20.000 –
Estradas; e da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente de Rondônia – SEDAM, em escala
1:100.000 – Cursos d’água: Inicia-se no Ponto 1 (P1) de coordenadas geográficas aproximadas (CGA) 9°26’43,99”S e 64°19’07,53”W,
localizado na margem direita do rio Branco;
daí, segue em linha reta em sentido leste, com
distância aproximada de 47.805m, passando
pelo limite sul da Terra Indígena Karitiana até
P2, com CGA 9°26’45,6”S e 63°52’58,8”W; daí
segue por uma linha reta em sentido norte com
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distância aproximada de 14.852m, pelo limite
leste da Terra Indígena Karitiana até P3, com
CGA 9°18’45,5”S e 63°52’58,6”W; daí segue
pelo limite leste da Terra Indígena Karitiana,
conforme descrito no Decreto nº 93.068, de
6 de agosto de 1986, passando pelos pontos com as seguintes CGA: P4 (9° 18’39,6”S;
63°52’48”W), P5 (9°18’ 32,4”S; 63°52’48”W), P6
(9°18’ 28,8”S; 63°52’51,6”W), P7 (9°18’ 21,6”S;
63°52’48”W), P8 (9°18’18”S; 63°52’48”W), P9
(9°18’14,4”S; 63° 52’51,6”W), P10 (9°18’07,2”S;
63° 52’44,4”W), P11 (9°18’00”S; 63°52’
44,4”W), P12 (9°17’56,4”S; 63° 52’48”W), P13
(9°17’49,2”S; 63°52’ 48”W), P14 (9°17’45,6”S;
63°52’ 40,8”W), P15 (9°17’42”S; 63° 52’
33,6”W), P16 (9°17’31,2”S; 63°52’ 33,6”W), P17
(9°17’27,6”S; 63°52’ 30”W), P18 (9°17’20,4”S;
63°52’ 30”W), P19 (9°17’16,8”S; 63°52’ 26,4”W),
P20 (9°17’06”S; 63°52’ 30”W), P21 (9°16’58,8”S;
63°52’ 26,4”W), P22 (9°16’58,8”S; 63°52’
19,2”W), P23 (9°16’48”S; 63°52’ 19,2”W), P24
(9°16’40,8”S; 63°52’ 22,8”W), P25 (9°16’26,4”S;
63°52’ 26,4”W), P26 (9°16’15,6”S; 63°52’
22,8”W), P27 (9°16’04,8”S; 63°52’ 19,2”W), P28
(9°15’50,4”S; 63°52’ 33,6”W), P29 (9°15’54”S;
63°52’ 40,8”W), P30 (9°15’50,4”S; 63°52’
48”W), P31 (9°15’43,2”S; 63°52’ 55,2”W),
P32 (9°15’35,6”S; 63°52’ 57,6”W); daí segue
em linha reta em sentido norte, com distância aproximada de 4.261m, pelo limite leste da Terra Indígena Karifiana até P33, com
CGA 9°13’19,2”S; 63°52’ 57,2”W; daí segue
em linha reta em sentido leste, com distância
aproximada de 5.153m até P34, com CGA
9°13’20”S; 63°50’08”W; daí segue em linha
reta em sentido norte, com distância aproximada de 12.500m até P35, situado na margem
esquerda do igarapé João Ramos, com CGA
9°06’ 33”S; 63°50’08”W; daí segue por este igarapé, em sua margem esquerda no sentido da
montante, limite com a Gleba Baixo Candeias
e Igarapé Três Casas até a sua nascente, no
P36, com CGA 9°12’16”S; 63°48’29”W; daí
segue em linha reta no sentido sudeste, com
distância aproximada de 6.262m até P37, com
CGA 9°15’ 3”S; 63°47’40”W; daí segue em linha
reta no sentido oeste, com distância aproximada de 3.614m até P38, com CGA 9° 5’33”S;
63°49’38”W; daí segue em linha reta em sentido
sudeste, com distância aproximada de 13.261m
até P39, com CGA 9°22’35”S; 63°48’10”W; daí
segue por linha reta em sentido sudeste, com
distância aproximada de 6.916m até P40, com
CGA 9°25’51”S; 63°46’18”W; daí segue em
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linha reta em sentido sudeste, com distância
aproximada de 9.117m até P41, com CGA
9°28’45”S; 63°42’16”W; daí segue em linha reta
em sentido nordeste, com distância aproximada de 4.187m até P42, com CGA 9°27’30”S;
63°40’22”W; daí segue em linha reta em sentido leste, com distância aproximada de 7.886m
até P43, com CGA 9°27’32,4”S; 63°36’3,6”W;
daí segue em linha reta em sentido sudeste, com distância aproximada de 2.874m até
P44, com CGA 9º29’00”S; 63°35’34”W; daí segue em linha reta em sentido sudoeste, com
distância aproximada de 15.815m até P45,
com CGA 9°36’38,6”S; 63°39’29,69”W; daí
segue em linha reta com distância aproximada de 1.454m até P46 de CGA 9º36’30,07”S;
63°40’16,62”W; daí segue em linha reta com
distância aproximada de 318m até P47 (CGA
9º36’39,7”S; 63°40’20,48W); daí segue em linha reta com distância aproximada de 1.554m
até P48 (9°36’39,8”S; 63°41’11,46”W); daí
segue em linha reta com distância aproximada de 2.599m até P49 (9°36’48,45”S;
63°42’36,28”W); daí segue em linha reta com
distância aproximada de 1.883m P50 (9°36’
5,07”S; 63°43’ 36,56”W); daí segue em linha
reta com distância aproximada de 2.347m até
P51 (9°35’44,55”S; 63°44’ 34,32”W); daí segue
em linha reta com distância aproximada de
1.586m até P52 (9°35’03,1”S; 63°45’05,39”W);
daí segue em linha reta com distância aproximada de 8.250m até P53 (9°31’08,29”S;
63°47’16,82”W); daí segue em linha reta com
distância aproximada de 5.580m, até. P54
(9°58,77”S; 63°49’25,11”W); daí segue em linha reta com distância aproximada de 19.904m
até P55 (9°29’12,44”S; 64°00’17,71”W); daí segue em linha reta com distância aproximada de
4.218m até P56 (9°31’24,77”S; 64°00’54,66”W);
daí segue em linha reta com distância aproximada de 13.089m até P57 (9°33’06”S;
64°07’ 51,67”W); daí segue em linha reta
com distância aproximada de 2.043m até P58
(9°34’10,84”S; 64°07’36,66”W); daí segue em
linha reta com distância aproximada de 956m
até P59 (9°34’03,38”S; 64°07’06,2”W); daí segue em linha reta com distância aproximada de
779m até P60 (9°33’38,69”S; 64°07’00,25”W);
daí segue em linha reta com distância aproximada de 4.583m até P61 (9°33’19,14”S;
64°04’31,25”W); daí segue em linha reta com
distância aproximada de 4.712m até P62
(9°35’50,92”S; 64°04’08,8”W); daí segue em
linha reta com distância aproximada de 788m
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até P63 (9°35’55,93”S; 64°04’34,12”W), daí segue pela margem direita do rio Branco até P1,
ponto inicial da descrição deste perímetro.
Parágrafo único. Ficam excluídos dos
limites da Floresta Nacional do Bom Futuro a
faixa de domínio da estrada que liga a vila de
Rio Pardo a BR-364, conhecido como “linha
do Caracol” ou “Estrada Km 67”.
Art. (3°) Fica ampliado o Parque Nacional
Mapinguari, criado pelo Decreto de 5 de junho
de 2008, atualmente localizado no Estado do
Amazonas, nos Municípios de Canutama e
Lábrea, que passa a incluir em seus limites
também a área de cerca de 180.900ha (cento
e oitenta mil e novecentos hectares) descrita
em conformidade com os arts. (4°) e (5°) desta
Lei, no município de Porto Velho, Estado de
Rondônia.
Art. (4°) A área de ampliação do Parque
Nacional Mapinguari tem seus limites descritos
a partir das Cartas Topográficas MIR Folhas
1541, 1542, 1466 e 1467 em escala 1:100.000,
todas editadas pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exercito – DSG, com o seguinte
memorial descritivo: inicia-se no ponto 1, localizado sobre a divisa entre os Estados do
Amazonas e de Rondônia, que coincide com
o ponto 87 do memorial descritivo do Parque
Nacional Mapinguari, constante do art. 2º do
Decreto de 5 de junho de 2008, de coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) 276092 E e
8964778 N; deste segue sempre pela divisa
dos Estados do Amazonas e de Rondônia, em
sentido predominante nordeste até o ponto 2,
de c.p.a. 285396 E e 8974140 N, localizado
sobre a divisa dos referidos Estados; deste
segue em linha reta até o ponto 3, de c.p.a.
285690 E e 8974132 N; localizado na nascente do Igarapé Tuxauá; deste segue a jusante
pela margem esquerda do Igarapé Tuxauá até
o ponto 4, de c.p.a. 294201 E e 8965941 N,
localizado na confluência do referido igarapé
com o Igarapé Caripuninhas; deste segue para
a montante pela margem esquerda do Igarapé
Cripuninhas, pelo limite da Estação Ecológica
Estadual Serra dos Três Irmão (EEESTI) até o
ponto 5, de c.p.a. 297548 E e 8978890 N, localizado em frente a confluência do referido igarapé com um seu tributário sem denominação
a margem direita; deste segue em linha reta,
ainda pelo limite da EEESTI, até o ponto 6, de
c.p.a. 305280 E e 8978751 N; deste segue em
linha reta, ainda pelo limite da EEESTI, até o
ponto 7, de c.p.a. 316374 E e 8988597 N, lo-
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calizado na margem direita do Rio Caripunás;
deste segue em linha reta, ainda pelo limite da
EEESTI, até o ponto 8, de c.p.a. 320557 E e
8992885 N; deste segue em linha reta, ainda
pelo limite da EEESTI, até o ponto 9, de c.p.a.
322821 E e 8987457 N; deste segue em linha
reta, ainda pelo limite da EEESTI, até o ponto 10, de c.p.a. 332658 E e 8992629 N; deste
segue em linha reta até o ponto 11, de c.p.a.
332944 E e 8992355 N, localizado na margem direita de um igarapé sem denominação,
afluente do Igarapé Marapaná; deste segue a
jusante pelo referido igarapé até o ponto 12,
de c.p.a. 331890 E e 8990388 N, localizado
na sua confluência com o Igarapé Marapaná;
deste segue a jusante pela margem direita do
Igarapé Marapaná até o ponto 13, de c.p.a.
332490 E e 8989383 N, localizado em sua foz
no rio Madeira; deste segue a montante pela
margem esquerda do rio Madeira até o ponto
14, de c.p.a. 236491 E e 8936739 N localizado
na foz do Igarapé do Ferreira; deste segue a
montante pela margem esquerda do Igarapé
do Ferreira até o ponto 15, de c.p.a. 230721 E
e 8951806 N, localizado em uma de suas nascentes; deste segue em linha reta até o ponto
16, de c.p.a. 230692 E e 8952242 N, localizado na divisa entre os Estados do Amazonas e
de Rondônia; deste segue sempre pela divisa
dos Estados até o ponto 17, de c.p.a. 247272
E e 8972157 N, que coincide com o ponto 92
do memorial descritivo do Parque Nacional
Mapinguari, constante do art. 2º do Decreto
de 5 de junho de 2008, que o criou.
Parágrafo único. O subsolo da área descrita no caput deste artigo integra os limites
do Parque Nacional Mapinguari.
Art. 5º Fica excluído da área de ampliação do Parque Nacional Mapinguari o polígono
com a seguinte descrição: Inicia-se no ponto
18, de c.p.a. 259763 E e 8958250 N, localizado
sobre a divisa entre os estados do Amazonas
e de Rondônia; deste segue para o ponto 19,
de c.p.a. 264103 E e 8955061 N, que coincide
com o ponto 91 do memorial descritivo constante do Decreto S/N de 5 de junho de 2008,
que criou o Parque Nacional Mapinguari; deste segue para o ponto 20, que coincide com
o ponto 90 do memorial descritivo do Parque
Nacional Mapinguari (Decreto S/N de 5 de junho de 2008), localizado na nascente do rio
Coti, com c.p.a. 266000 E e 8956158 N; deste
segue a montante pela margem esquerda do rio
Coti para o ponto 21, que coincide com o ponto
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89 do memorial descritivo do Parque Nacional
Mapinguari, localizado na confluência do rio
Coti com o Igarapé Branco, com c.p.a. 268336
E e 8973087 N; deste segue a montante pela
margem direita do Igarapé Branco até o ponto
22, que coincide com o ponto 88 do memorial
descritivo do Parque Nacional Mapinguari, de
c.p.a. 273632 E e 8963034 N; deste segue em
linha reta para o ponto 23, de c.p.a. 278170 E
e 8958856 N; deste segue em linha reta para
o ponto 24, de c.p.a. 279192 E e 8955010 N;
deste segue em linha reta para.o ponto 25, de
c.p.a. 277575 E e 8950507 N; deste segue em
linha reta para o ponto 26, de c.p.a. 277559 E
e 8947119 N; deste segue em linha reta para
o ponto 27, de c.p.a. 274278 E e 8947516 N;
deste segue em linha reta para o ponto 28, de
c.p.a. 271378 E e 8948477 N; deste segue em
linha reta para o ponto 29, de c.p.a. 266234 E
e 8947989 N; deste segue em linha reta para
o ponto 30, de c.p.a. 262693 E e 8950980 N;
deste segue em linha reta para o ponto 31, de
c.p.a. 256665 E e 8951499 N; deste segue em
linha reta para o ponto 32, de c.p.a. 256985 E
e 8953483 N; deste segue em linha reta para
o ponto 33, de c.p.a. 259510 E e 8956411 N;
deste segue em linha reta para o ponto 18,
ponto inicial desta descrição.
Art. 6º Fica excluída do Parque Nacional Mapinguari a área do polígono descrito
no art. 4º desta Lei que será inundada pelo
lago artificial a ser formado pela barragem da
Usina Hidroelétrica de Jirau, até a cota 90m
(noventa metros).
Parágrafo único. No período do ano em
que o nível do lago estiver abaixo da cota 90m
(noventa metros), ficam proibidas atividades
agropecuárias na faixa da sua margem esquerda.
Art. 7º Fica estabelecido como limite da
zona de amortecimento do Parque Nacional
Mapinguari a faixa de 10km (dez quilômetros)
em projeção horizontal, a partir do seu novo
perímetro.
Art. 8º Fica permitido no Parque Nacional Mapinguari o deslocamento de veículos
evolvidos em atividades de mineração ou de
transporte do seu produto pela estrada já existente quando da publicação desta Lei e que
passa pela área descrita no art. 4º, dando
acesso as áreas de mineração São Lourenço
e Macisa, desde que devidamente licenciadas,
exclusivamente pelo trecho já existente quando
da publicação desta Lei, entre os pontos de
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c.p.a. 277975 E e 8941724 N, localizado as
margens do rio Madeira e de c.p.a. 275739 E
e 8947339 N, localizado sobre o limite sul do
polígono descrito no art. 5º desta Lei.
Art. 9º Na elaboração do Plano de Manejo
do Parque Nacional Mapinguari, o Conselho de
Defesa Nacional, por meio de sua SecretariaExecutiva, e o Ministério da Defesa, serão ouvidos, devendo se manifestar sobre as questões
pertinentes as suas atribuições legais.
Art. 10. No exercício das atribuições constitucionais e legais das Forças Armadas e da
Polícia Federal na área de ampliação do Parque
Nacional Mapinguari, estão compreendidas:
I – a liberdade de trânsito e acesso, por
via aquática, aérea ou terrestre, de militares
e policiais para a realização de deslocamento, estacionamentos, patrulhamento e demais
operações ou atividades, indispensáveis a segurança e integridade do território nacional;
II – a instalação e manutenção de unidades militares e policiais, de equipamentos
para fiscalização e apoio a navegação aérea
e marítima, bem como das vias de acesso e
demais medidas de infraestrutura e logística
necessárias, compatibilizadas com o Plano
de Manejo da Unidade, quando fora da faixa
de fronteira; e
III – a implantação de programas e projetos de controle e ocupação da fronteira.
Art. 11. Fica ampliada a Estação Ecológica de Cuniã, estabelecida pelo Decreto de
27 de setembro de 2001 e Decreto de 21 de
dezembro de 2007, atualmente localizada nos
Estados de Rondônia e do Amazonas, respectivamente nos Municípios de Porto Velho
e Canutama, que passa a incluir em seus limites a área de cerca de 63.812 ha (sessenta e
três mil e oitocentos e doze hectares) relativa
à Floresta Estadual de Rendimento Sustentável rio Madeira “A”, unidade de conservação
criada pelo Decreto Estadual nº 4.574 de 23
de março de 1990, no Município de Porto Velho, Estado de Rondônia.
Art. 12. A área de ampliação da Estação
Ecológica de Cuniã tem as seguintes características e confrontações: a descrição do perímetro inicia no ponto “P-01”, de coordenadas
geográficas aproximadas latitude 08°07’31”S
e longitude 63°03’03”WGR, situado ao norte
da linha divisória das terras pertencentes aos
Títulos Definitivos Nova Esperança e Assunção; deste, segue pela divisa do Título Definitivo Nova Esperança com um rumo aproxima-

166

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do de 65°00’SW, percorrendo uma distância
aproximada de 13.011,00m (Treze mil e onze
metros), até o ponto “P-02”, de coordenadas
geográficas aproximadas latitude 08°10’31”S
e longitude 63°09’29”WGR, situado no canto
comum aos Títulos Definitivos Nova Esperança
e Espírito Santo; deste, segue pela divisa do
Título Definitivo Espírito Santo com um rumo
aproximado de 72°20’SW, percorrendo uma
distância de 4.328,00m (Quatro mil, trezentos
e vinte e oito metros), até o ponto “P-03”, de
coordenadas geográficas aproximadas latitude
08°11’14”S e longitude 63°11’44”WGR, situado
no canto comum aos Títulos Definitivos Espírito
Santo e Cunacho; deste, segue pela divisa do
Título Definitivo Cunacho com um rumo aproximado de 87°00’SW, percorrendo uma distância aproximada de 4.099,00m (Quatro mil e
noventa e nove metros), até o ponto “P-04”, de
coordenadas geográficas aproximadas latitude
08°11’21”S e longitude 63°13’58”WGR, situado na divisa dos Títulos Definitivos Cunacho e
Tira Fogo; deste, segue pela lateral do Título
Definitivo Tira Fogo com um rumo aproximado
de 0°03’NW, percorrendo uma distância aproximada de 1.222,00m (Hum mil e duzentos e
vinte e dois metros), até o ponto “P-05”, de
coordenadas geográficas aproximadas latitude 08°10’41”S e longitude 63°13”58”WGR;
deste, segue pela divisa fundiária do Título
Definitivo Tira Fogo com um rumo aproximado
de 66°34’NW, percorrendo uma distância aproximada de 2.996,00m (Dois mil, novecentos e
noventa e seis metros), até o ponto “P-06”, de
coordenadas geográficas aproximadas latitude
08°10’02”S e longitude 63°15’28WGR, situado na divisa da Reserva Biológica do Lago
do Cuniã; deste, segue pela citada divisa com
um rumo aproximado de 39º00’NE, percorrendo uma distância aproximada de 11.990,00m
(Onze mil e novecentos e noventa metros), até
o ponto “P-07”, de coordenadas geográficas
aproximadas latitude 08°04’57”S e longitude
63°11’21”WGR; deste, segue pela lateral da
citada reserva com um rumo aproximado de
45°24’NW, percorrendo uma distância aproximada de 18.319,00m (Dezoito mil e trezentos
e dezenove metros), até o ponto “P-08”, de
coordenadas geográficas aproximadas latitude 07°57’56”S e longitude 63°18’28”S, situado
na linha divisória interestadual – Rondônia e
Amazonas; deste, segue pela citada linha com
um rumo aproximado de 90°00’NE, percorrendo uma distância aproximada de 45.061,00m
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(Quarenta e cinco mil, sessenta e um metros),
até o ponto “P-09”; de coordenadas geográficas
aproximadas latitude 07°57’56”S e longitude
62°53’53”WGR; deste, segue com um rumo
aproximado de 21°08’SW, confrontando com
terras matriculadas em nome da União, numa
distância aproximada de 7.795,00m (Sete mil,
setecentos e noventa e cinco metros), até o
ponto de “P-10”, de coordenadas geográficas
aproximadas latitude 08º01’54”S e longitude
62º55’25”WGR, situado na divisa do Título
Definitivo Firmeza; deste, segue pela linha
fundiária do cito Título Definitivo com um rumo
aproximado de 50º11’SW, percorrendo uma
distância aproximada de 5.488,00m (Cinco
mil e quatrocentos e oitenta e oito metros), até
o ponto “P-11”, de coordenadas geográficas
aproximadas latitude 08º0349”S e longitude
62º57’43”WGR, deste, segue com um rumo
aproximado de 60°12’SW, confrontando com
terras matriculadas em nome da União, numa
distância aproximada de 7.252,00m (Sete mil
e duzentos e cinquenta e dois metros), até o
ponto “P-012”, de coordenadas geográficas
aproximadas latitude 08°05’47”S e longitude
63º01’09”WGR, situado na divisa do Título
Definitivo Assunção; deste, segue pela citada
divisa com um rumo de 47°37’SW, percorrendo uma distância aproximada de 4.714,00m
(Quatro mil, setecentos e quatorze metros),
até o ponto “P-01”, ponto de partida e fechamento da descrição deste perímetro.
Art. 13. As terras da União contidas nos
novos limites do Parque Nacional Mapinguari e
da Estação Ecológica de Cuniã serão doadas
ao Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade pelos órgãos e entidades
federais que as detenham.
Art. 14. Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, os imóveis rurais privados existentes
nas áreas de ampliação do Parque Nacional
Mapinguari e da Estação Ecológica de Cuniã,
nos termos dos arts. 5°, alínea “k”, e 6° do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941.
Parágrafo único. A Procuradoria-Geral
Federal, órgão da Advocacia-Geral da União,
por intermédio de sua unidade jurídica de execução junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, fica autorizada a
promover as medidas administrativas e judiciais
pertinentes, visando à declaração de nulidade
de eventuais títulos de propriedade e respec-
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tivos registros imobiliários considerados irregulares, incidentes nas áreas de ampliação
do Parque Nacional Mapinguari e da Estação
Ecológica de Cuniã.”_
EMENDA N° 129 – RELATOR-REVISOR
Incluam-se no PLV n° 1, de 2010, onde couberem,
os seguintes artigos, em ordem sequencial, renumerando-se os demais:
“Art. (1°) Fica criado o Conselho Nacional de Política Indigenista – CNPI, órgão
colegiado de caráter consultivo deliberativo,
composto por representantes do Poder Executivo, dos povos e organizações indígenas e
de entidades indigenistas, com a finalidade de
deliberar sobre as diretrizes da Política Nacional Indigenista.
Art. 2° Compete ao CNPI:
I – deliberar sobre os objetivos, princípios
e diretrizes da Política Nacional Indigenista;
II – estabelecer as prioridades, normas
e critérios para a condução da Política Nacional Indigenista, respeitada a legislação em
vigor;
III – acompanhar e avaliar a execução das
ações da Política Nacional Indigenista;
IV – promover a integração e a articulação
dos órgãos governamentais e dos representantes não governamentais integrantes do CNPI
que atuam junto aos povos indígenas ou cujas
ações possam sobre eles repercutir;
V – incentivar a implementação e a harmonização de políticas públicas específicas
e diferenciadas direcionadas aos povos indígenas;
VI – convocar a Conferência Nacional
dos Povos Indígenas;
VII – promover e apoiar campanhas educativas sobre os direitos dos povos indígenas
e sobre o respeito a sua diversidade étnica e
cultural;
VIII – estimular a capacitação técnica
permanente de agentes governamentais e
de representantes dos povos indígenas, para
a qualificação na atuação na política indigenista;
IX – apoiar a realização de eventos organizados pelos povos indígenas, inclusive para
o debate e o aprimoramento das propostas de
políticas a eles dirigidas;
X – acompanhar a elaboração e a execução do orçamento da União, indicando modificações necessárias a consecução da Política
Nacional Indigenista;
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XI – estimular e apoiar a criação e a
manutenção de sistema de informação que
propicie o fluxo permanente de dados sobre a
situação dos povos indígenas no Brasil;
XII – receber e encaminhar petições e
denúncias de ameaça ou violação dos direitos
de comunidade ou povo indígena aos órgãos
competentes;
XIII – fomentar o respeito aos direitos
dos povos indígenas no Brasil; e
XIV – elaborar e aprovar seu regimento
interno.
Art. 3° O CNPI, observada a paridade
deliberativa entre os povos, organizações indígenas, entidades indigenistas e o Poder
Executivo Federal é composto por cinquenta e nove membros, assim distribuídos:
I – pelo Presidente da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, que exercerá apenas o
voto de qualidade;
II – vinte representantes do Poder Executivo Federal, sendo vinte com direito a voto;
III – trinta e seis representantes dos povos e organizações indígenas, sendo dezoito
com direito a voto; e
IV – dois representantes de entidades
indigenistas sem fins lucrativos, que atuem
há mais de cinco anos de forma sistemática
na atenção e no apoio aos povos indígenas,
com direito a voto.
§ 1° Os órgãos e entidades serão representados por seus titulares ou representantes
por eles designados, bem como pelos respectivos suplentes.
§ 2° Os órgãos e entidades previstos nos
incisos I e II do caput deste artigo poderão indicar dois suplentes para cada representante, cabendo aos demais órgãos e entidades
a indicação de um suplente para cada representante.
§ 3° O mandato não será pessoal, e sim
do povo, organização, entidade ou órgão representado.
§ 4° A alteração de representante darse-á na forma prevista no regimento interno,
observando-se que, salvo comprovada força maior, a correspondente proposta deverá
ser encaminhada ao titular do órgão ao qual
o CNPI estiver vinculado, com antecedência
mínima de vinte dias de realização da reunião
subsequente.
Art. 4° Os povos e organizações indígenas escolherão seus representantes titulares
e suplentes para mandato de quatro anos,
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respeitadas suas diversidades étnicas e culturais e assegurada a representação das seguintes regiões:
I – Região Amazônica – dezesseis titulares;
II – Regiões Nordeste e Leste – oito titulares;
III – Regiões Sul e Sudeste – seis titulares; e
IV – Região Centro-Oeste – seis titulares.
§ 1° Para os fins desta Lei, as regiões
a que se refere o caput compreendem os seguintes Estados:
I – Região Amazônica: Estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá;
II – Regiões Nordeste e Leste: Estados
do Ceará, Bahia, Minas Gerais, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Sergipe e Espírito Santo;
III – Regiões Sul e Sudeste: Estados do
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina,
São Paulo e Rio de Janeiro; e
IV – Região Centro-Oeste: Estados do
Mato Grosso do Sul e Goiás.
§ 2° Os representantes dos povos e organizações indígenas localizados nas regiões
de que tratam os incisos I a IV do § 1° deste
artigo serão escolhidos em reuniões convocadas e coordenadas pelas organizações indígenas regionais, assegurada a participação
das organizações estaduais e locais em todo
o processo de escolha.
§ 3° As reuniões de que trata o § 2° deste
artigo deverão ser registradas em ata e amplamente divulgadas na respectiva área geográfica, além de observar as demais regras
previstas em regulamento.
§ 4° Os povos e as organizações indígenas responsáveis pela realização das reuniões
regionais deverão encaminhar ao Ministro da
Justiça, em até trinta dias antes do término do
mandato de seus representantes, os nomes
dos novos titulares e suplentes, juntamente
com os documentos que demonstrem a regularidade do processo de escolha.
§ 5° O Ministério Público Federal deverá ser convidado para participar das reuniões
previstas no § 2° deste artigo, as quais deverão ser acompanhadas por representantes do
CNPI, indicados por seu Presidente.
Art. (5°) Os representantes titulares e suplentes das entidades indigenistas serão esco-
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lhidos em reunião para a qual serão convidadas
todas as pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos com, no mínimo, cinco anos
de atuação ininterrupta no Brasil, na promoção,
e defesa dos direitos indígenas.
§ 1° A participação das entidades mencionadas no caput deste artigo será condicionada a apresentação, na forma do regulamento,
dos seguintes documentos:
I – atos constitutivos registrados em cartório;
II – documentos de nomeação e posse
dos seus dirigentes;
III – últimos demonstrativos contábeis;
IV – declaração de isenção fiscal; e
V – inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica.
§ 2° O convite a que se refere o caput
será feito por meio de edital publicado na imprensa oficial e pela indicação na página principal do sítio da internet do órgão ao qual o
CNPI estiver vinculado.
§ 3° O Ministério Público Federal deverá ser convidado para participar das reuniões
previstas no caput, as quais também deverão
ser acompanhadas pelas organizações indígenas regionais e por representantes do CNPI,
indicados por seu Presidente.
§ 4° O mandato das entidades indigenistas será de quatro anos, e admitida a reeleição
por um único período subsequente àquele em
exercício.
§ 5° No caso de vacância, o regulamento desta Lei disporá sobre a substituição da
entidade.
Art. 6° O CNPI terá a seguinte estrutura:
I – Colegiado;
II – Presidente;
III – Vice-Presidente; e
IV – Secretaria-Executiva.
Art. 7º O Presidente e o Vice-Presidente
do CNPI serão indicados por seus membros
e designados pelo Ministro de Estado da Justiça.
§ 1° As funções de que trata o caput
serão exercidas, alternadamente, por representante do Poder Executivo e representante
da sociedade civil.
§ 2° O mandato do Presidente e do VicePresidente é de quatro anos e será exercido
enquanto durar o mandato da entidade que
representam.
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§ 3° No caso de substituição de representante, caberá nova indicação e designação do
Presidente ou do Vice-Presidente do CNPI.
Art. 8° O Poder Executivo assegurará que
a Secretaria Executiva do CNPI disponha do
suporte técnico e administrativo necessário ao
funcionamento do Conselho.
Art. 9° O CNPI reunir-se-á ordinariamente a cada três meses e, extraordinariamente,
sempre que seu Presidente o convocar.
Art. 10. Aos representantes dos povos
indígenas é assegurado o direito de se reunirem, ao menos uma vez, antes das reuniões
ordinárias ou extraordinárias do CNPI.
Parágrafo único. A reunião de que trata o caput deste artigo deverá, preferencialmente, ocorrer
no dia imediatamente anterior ao da reunião do
CNPI, com duração mínima de oito horas.
Art. 11. O CNPI deliberará com a presença da maioria absoluta de cada uma das
representações governamental e não-governamental.
Art. 12. Os representantes da Advocacia
Geral da União e do Ministério Público Federal terão assento permanente nas reuniões
do CNPI.
Art. 13. O CNPI poderá contar com até
seis câmaras temáticas, permanentes e de
composição paritária, para análise de assuntos
específicos e relacionados com as matérias de
sua competência.
Parágrafo único. As câmaras temáticas
serão compostas por membros do CNPI, indicados pelo Colegiado.
Art. 14. O CNPI poderá convidar representantes da sociedade civil ou de órgãos públicos e especialistas para colaborarem com o
desenvolvimento dos seus trabalhos.
Art. 15. A Conferência Nacional de Política Indigenista constitui-se em instância de
participação dos povos indígenas na formulação da política indigenista e terá seus resultados e conclusões considerados pelo CNPI na
aprovação das diretrizes da Política Nacional
Indigenista.
§ 1° O CNPI definirá a comissão organizadora que terá caráter paritário e deliberado
acerca do regimento interno da Conferência.
§ 2° A Conferência Nacional de Política
Indigenista realizar-se-á a cada quatro anos.
Art. 16. A reunião para a escolha dos
primeiros representantes das entidades indigenistas no CNPI será realizada em até trinta
dias após o regulamento desta Lei.
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Art. 17. A participação no CNPI será considerada função pública relevante, não remunerada.
Art. 18. O Poder Executivo deverá arcar
com diárias e passagens dos representantes indígenas e das entidades indigenistas no CNPI.
Art. 19. As atas das reuniões do CNPI
e o balanço semestral de suas atividades deverão ser disponibilizados por meio da página
principal do sítio da internet do órgão ao qual
o CNPI estiver vinculado, sem prejuízo de outras formas de divulgação que em regulamento
venham a ser estipuladas.
Art. 20. A instalação do CNPI dar-se-á
no prazo de sessenta dias a contar da regulamentação desta Lei.
Art. 21. O CNPI deliberará acerca do seu
regimento interno na primeira reunião subsequente a sua instalação.
Art. 22. Os arts. 1° e 4° da Lei n° 5.371,
de 5 de dezembro de 1967, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º ....................................................................
I – Garantir o cumprimento da política
indigenista, observando os princípios a seguir
enumerados:
.........................................................................“ (NR)
“Art. 4° A Fundação terá sede e foro na
Capital Federal e reger-se-á por estatuto aprovado pelo Presidente da República, respeitadas
as diretrizes deliberadas pelo Conselho Nacional de Política Indigenista – CNPI.” (NR)
Art. (23). O Estatuto da FUNAI será adequado em até trinta dias da deliberação que
estabelecer as diretrizes referidas no art. 4°
da Lei n° 5.371, de 1967.
EMENDA N° 130 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se no inciso II do art. 63 do PLV n° 1, de
2010, a seguinte alínea c:
“Art.63 ......................................................................
II - ..............................................................................
c) o Decreto-Lei n° 423, de 21 de janeiro de 1969.”
EMENDA N° 131 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber, no PLV n° 1, de 2010, o
seguinte artigo renumerando-se os demais:
“Art. Até que ocorra a indicação de que
trata o art. 5º da Lei n° 11.941, de 27 de maio
de 2009, os débitos de devedores que apresentaram pedidos de parcelamentos previstos nos arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 11.941, de
2009, vencidos até 30 de novembro de 2008,
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que tenham sido deferidos pela Administração
Tributária, devem ser considerados parcelados
para os fins do inciso VI do art. 151 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 – CTN.
Parágrafo único. A indicação de que trata
o art. 5° da Lei n° 11.941, de 2009, poderá ser
instada a qualquer tempo pela Administração
Tributária.”
EMENDA N° 132 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber, no PLV n° 1, de 2010, o
seguinte artigo renumerando-se os demais:
“Art. A Lei n° 11.442, de 5 de janeiro de
2007, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 5°-A:
“Art. 5°-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC deverá ser
efetuado por meio de crédito em conta de depósitos, mantida em instituição bancária, ou
por outro meio de pagamento regulamentado
pela ANTT.
§ 1° A conta de depósitos ou o outro
meio de pagamento deverá ser de titularidade do TAC e identificado no conhecimento de
transporte.
§ 2° O contratante e o subcontratante dos
serviços de transporte rodoviário de cargas,
assim como o consignatário e o proprietário
da carga, são solidariamente responsáveis
pela obrigação prevista no caput, resguardado o direito de regresso destes contra os
primeiros.
§ 3° Para os fins deste artigo equiparamse ao TAC e a ETC que possuir até três veículos registrados em sua frota no RNTRC e as
cooperativas de transporte de cargas.
§ 4° As Cooperativas de Transporte de
Cargas deverão efetuar o pagamento aos seus
cooperados na forma do caput.
§ 5° O registro das movimentações da
conta de depósitos ou do meio de pagamento
de que trata o caput servirá como comprovante
de rendimento do TAC.
§ 6° Fica vedado pagamento do frete por
qualquer outro meio ou forma diverso previsto
no caput ou em seu regulamento.’ (NR)”
EMENDA Nº 133 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber no PLV nº 1, de 2010, o
seguinte artigo, renumerando-se os demais:
“Art. As pessoas jurídicas que se encontravam em litígio com a Fazenda Nacional, até
30 de novembro de 2009, quanto ao incentivo
fiscal do Decreto-Lei n° 491, de 5 de marco de
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1969, cuja matéria teve reconhecida a repercussão geral e foi julgada pelo Pleno do Supremo
Tribunal Federal, que desistirem dos respectivos
processos, poderão opinar, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por um crédito
presumido de IPI no montante equivalente ao
percentual de 10% (dez por cento) aplicado
sobre o valor das exportações realizadas até 5
de outubro de 1990, comprovado por meio de
declaração da SECEX e atualizado monetariamente de acordo com a lei tributária.
§ 1° O crédito presumido previsto neste
artigo poderá ser objeto de ressarcimento ou
compensado nos termos do artigo 74 da Lei
n° 9.430 de 27 de dezembro de 1996, não se
aplicando as disposições do § 12 do mesmo
artigo.
§ 2º A Secretaria da Receita Federal do
Brasil regulamentará o disposto neste artigo no
prazo de 60 dias após a publicação desta lei.
EMENDA N° 134 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber no PLV n° 1, de 2010, o
seguinte artigo renumerando-se os demais:
“Art. Os créditos dos contribuintes relativos ao incentivo setorial instituído pelo art.
11-A do Decreto-Lei n° 491, de 5 de março de
1969, referentes ao período até 5 de outubro
de 1990, cujo direito foi reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, serão pagos
pela União por meio de precatório ou na forma
prevista no Decreto n° 64.833, de 17 de julho
de 1969, devendo haver desistência expressa
do processo judicial e de qualquer outro direito
sobre o qual se funde a ação.
EMENDA N° 135 – RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber, no PLV n° 1, de 2010, o
seguinte artigo renumerando-se os demais:
Art. A empresa titular de empreendimento
industrial beneficiária do crédito presumido do
IPI de que trata a Lei n° 9.826, de 23 de agosto
de 1999, poderá renunciar a esse benefício e
optar por apurar crédito presumido nos termos
estabelecidos pelo art. 11-A da Lei n° 9.440,
de 14 de março de 1997.
Parágrafo único. A opção de que trata o
caput deste artigo gerará efeitos a partir da
data de sua efetivação, vedada a apuração
retroativa de créditos.
EMENDA N° 136 – RELATOR-REVISOR
Dê-se ao Anexo I do PLV n° 1, de 2010, referido
em seu art. 52 a seguinte redação:
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EMENDA Nº 137 – Relator-Revisor

EMENDA Nº 139 – Relator-Revisor

Inclua-se no PLV nº 1, de 2010, o seguinte art.
59, renumerando-se os demais:

Inclua-se, onde couber, no PLV nº 1, de 2010, os
seguintes artigos, renumerando-se os demais:

“Art. 59. O Poder Executivo, no prazo de
até 12 (doze) meses, a contar da publicação
desta Lei, redeﬁnirá a Base de Cálculo da
Taxa de Fiscalização – BCTF, de que trata o
art. 52 desta Lei.”

“Art. Aplica-se ao parcelamento previsto
no art. 3° da Medida Provisória n° 470, de 13
de outubro de 2009, o disposto no parágrafo
único do art. 4°, da Lei n° 11.941, de 27 de
maio de 2009.
Art. As reduções previstas no § 1° do art.
3° da Medida Provisória n° 470, de 13 de outubro de 2009, não são cumulativas com outras
previstas em lei e serão aplicadas somente
em relação aos saldos devedores dos débitos,
incluindo, no que couber, o disposto na Seção
III – Disposições Comuns aos Parcelamentos,
do Capítulo I – Dos Parcelamentos, da Lei nº
11.941, de 27 de maio de 2009.”

EMENDA Nº 138 – Relator-Revisor
Inclua-se, onde couber, no PLV n° 1, de 2010, os
seguintes artigos, renumerando-se os demais:
“Art. Fica a União autorizada a conceder subvenção extraordinária para os produtores independentes de cana-de-açúcar, na região Nordeste, referente à safra 2009/2010.
§ 1° Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Fazenda, estabelecerão em Ato Conjunto as condições operacionais
para implementação, execução, pagamento,
controle e ﬁscalização da subvenção prevista
no caput deste artigo, devendo observar que
a subvenção será:
I – concedida diretamente aos produtores
ou por meio de suas cooperativas, em função
da quantidade de cana-de-açúcar efetivamente
vendida às usinas de açúcar e álcool da região
Nordeste, excluindo-se a produção própria das
unidades agro-industriais, bem como a produção
de seus respectivos sócios ou acionistas;
II – a subvenção será de R$ 5,00 (cinco
reais) por tonelada de cana-de-açúcar e limitada a 10.000 toneladas por produtor em toda
a safra 2009/2010;
III – o pagamento será realizado em 2010
e 2011, referente à produção da safra 2009/2010
efetivamente entregue a partir de 1° de agosto
de 2009, observado os limites estabelecidos nos
incisos I e II do caput deste parágrafo.
§ 2° Os custos decorrentes desta subvenção serão suportados pela ação correspondente à Garantia e Sustentação de Preços
na Comercialização de Produtos Agropecuários, do Orçamento das Operações Oﬁciais
de Crédito, sob a coordenação do Ministério
da Fazenda.
Art. O pagamento da subvenção deverá ser realizado diretamente aos produtores,
mediante apresentação da nota ﬁscal à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB),
comprovando a venda da cana-de-açúcar às unidades agro-industriais da região Nordeste.”

EMENDA Nº 140 – Relator-Revisor
Inclua-se, onde couber, no PLV nº 1, de 2010, o
seguinte artigo, renumerando-se os demais:
Art. O saldo dos depósitos existentes,
em espécie ou em instrumentos da dívida
pública federal, exceto precatórios, vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados
nos termos do art. 3° da Medida Provisória n°
470, de 13 de dezembro de 2009, serão automaticamente convertidos em renda da União,
após aplicação das reduções sobre o valor
atualizado do depósito para o pagamento a
vista ou parcelamento.
§ 1° Na hipótese em que o saldo exceda
o valor do débito após a consolidação de que
trata este artigo, o saldo remanescente será
levantado pelo sujeito passivo, acaso rido haja
outro crédito tributário ou não tributário vencido
e exigível em face do sujeito passivo.
§ 2° Na hipótese de depósitos ou garantias de instrumentos da dívida pública federal,
exceto precatórios, os mesmos serão recepcionados pelo órgão credor pelo valor reconhecido per ele come representativo de valor
real, ou pelo valor aceito como garantia pelo
mesmo órgão credor.
§ 3° No cálculo dos saldos em espécie
existentes na data de adesão ao pagamento
ou parcelamento previstos neste artigo, serão
excluídos os juros remuneratórios sobre débitos cuja exigibilidade tenha sido suspensa
através do referido depósito e que não tenham
incidência de multa ou juros de mora.
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§ 4° Para ﬁns de determinação do saldo
dos depósitos a serem levantados após a dedução dos débitos consolidados, se o sujeito
passivo tiver efetivado tem estivamente apenas
o depósito do principal será deduzido o principal
acrescido de valor equivalente ao que decorreria da incidência de multas de mora e juros de
mora, observada a aplicação das reduções e
demais benefícios previstos neste artigo.
EMENDA Nº 141 – Relator-Revisor
Inclua-se, onde couber, no PLV n° 1, de 2010, o
seguinte artigo, renumerando-se os demais:
“Art. O Poder Executivo poderá indicar
representantes da Administração Pública Federal para participar de órgãos colegiados de
pessoa jurídica de direito privado, sem ﬁns
lucrativos, designada para receber recursos
de Governos estrangeiros em decorrência de
acordos negociados para a solução de controvérsias no âmbito da Organização Mundial
do Comércio - OMC.
§ 1° A entidade referida no caput deste
artigo deve dispor, além de outros requisitos
previstos na legislação civil, de um conselho
de administração, de um conselho ﬁscal e de
uma diretoria deﬁnidos nos termos do estatuto, assegurada a participação de representantes da Administração Pública Federal nesses
conselhos.
§ 2° Os representantes da Administração
Pública Federal no conselho de administração
e no conselho ﬁscal da entidade referida no
caput deste artigo serão indicados por meio
de ato do Poder Executivo e, posteriormente,
nomeados nos termos do estatuto.
§ 3° É vedada a percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer título, pelos
representantes da Administração Pública Federal em razão da participação da entidade
mencionada no caput deste artigo.”
EMENDA Nº 142 – Relator-Revisor
Acrescente-se ao art. 2º do PLV nº 1, de 2010,
o seguinte § 5º:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 5° O regime a que se refere o caput
deste artigo se aplica, ainda, a obras de infraestrutura no setor de indústria naval, para
a construção de navios, diques ﬂutuantes e
plataformas para exploração e produção de
petróleo.
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EMENDA Nº 143-RELATOR-REVISOR
Inclua-se, onde couber, no PLV nº 1, de 2010, o
seguinte artigo, renumerando-se os demais:
“Art. O art. 30 da Medida Provisória nº
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 30...................................................
..............................................................
§ 4º A partir do ano-calendário de 2011,
o direito:
I – de efetuar a opção pelo regime de
competência, de que trata o § 1º, somente
poderá ser exercido no mês de janeiro; e
II – de alterar o regime adotado na forma do inciso I, no decorrer do ano-calendário,
ﬁca restrito aos casos em que ocorra elevada
oscilação da taxa de câmbio.
§ 5º Considera-se elevada oscilação da
taxa de câmbio, para efeito de aplicação do
inciso II do § 4º, quando esta for superior a percentual determinado pelo Poder Executivo.
§ 6º A opção ou sua alteração, efetuada
na forma do § 4º, deverá ser comunicada a
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
I – no mês de janeiro de cada ano-calendário, no caso do inciso I do § 4º; ou
II – no mês posterior à sua ocorrência,
no caso do inciso II do § 4º.
§ 7º A Secretaria da Receita Federal do
Brasil disciplinará o disposto no § 6º.’(NR)”

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª está inscrito para discutir a matéria. Então, será
o momento em que V. Exª vai apresentar.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Ok.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador José Agripino, o primeiro inscrito para discutir a matéria. Em segundo lugar,
Senador Arthur Virgílio; em terceiro, Senador Heráclito
Fortes; e, em quarto, Senador Efraim Morais.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente, por favor. Peço a V. Exª para me inscrever
para discutir a matéria.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Quero-me
inscrever para discursar também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador César Borges, Senador Valdir Raupp.
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Pergunto ao Plenário se há outros que desejam
discutir a matéria. (Pausa)
Senadora Fátima Cleide.
Com a palavra, o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, esta Medida Provisória nº 472 talvez
tenha sido, no ano de 2010, o texto legislativo mais debatido, mais discutido e mais emendado e que tenha
recebido o maior volume de sugestões.
Eu devo reconhecer o esforço do Senador Romero
Jucá para acolher as sugestões no que diz respeito ao
crédito-prêmio do IPI, à renegociação dos débitos do crédito rural, à própria regulamentação dos funcionários de
Rondônia, como aqui foi destacado, um pleito de vários
Senadores, à frente o Senador Expedito Júnior, que deixou
Rondônia para estar presente no plenário, no qual teve assento por muito tempo, batalhando pelas causas de Rondônia, como esta, especiﬁcamente, que o Senado votou e
que volta agora, nesta MP, para ser regulamentada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu, pessoalmente, e o meu partido temos interesse especial
em todos os pontos de que a matéria trata. Mas eu
tenho o dever, ao lado de companheiros do Nordeste,
de dedicar especialíssima atenção à oportunidade que
se oferece para a renegociação dos débitos do crédito
rural do pequeno produtor rural.
Senador Expedito, eu não sei se V. Exª tem, de
cabeça, o volume de perdões que o Governo brasileiro
concedeu a países pobres do continente africano, principalmente do continente africano, e sul-americano. É
muito bom perdoar dívida. O Brasil perdoou dívidas de
países tipo Nigéria, Gabão, Moçambique, Bolívia, Paraguai. É bom poder perdoar dívidas de países menos
afortunados do que o Brasil. Agora, perdoar dívida de
país estrangeiro e não perdoar dívida de pequeno produtor rural que luta para sobreviver, que tem vocação para
gerar o seu próprio emprego, mas que está bloqueado
no setor bancário por débitos que não pôde pagar – ele
não é caloteiro! – por fatores climáticos, por oscilação
de preço do que ele produz, por razões diversas... E
ele é, neste momento, ameaçado na sua propriedade
pelo oﬁcial de justiça que todo dia vai lá, com uma carta
precatória, para tomar, em nome do banco ao qual ele
deve, o seu ganha pão, o seu pedacinho de terra.
O Brasil perdoou as dívidas. Vou dizer com toda
a clareza, Senador Efraim. Moçambique teve uma dívida de US$315 milhões perdoada. A Nigéria, grande
produtora de petróleo, teve uma dívida de US$122 milhões perdoada. A vizinha Bolívia, Senador Cafeteira,
teve uma dívida de US$52 milhões perdoada. A mesma
Bolívia que cercou a reﬁnaria da Petrobras em território
boliviano teve uma dívida de US$52 milhões, recen-
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temente, pelo atual Governo, perdoada. Cabo Verde,
um país pequeno e pobre, teve, justamente, com justiça, uma dívida de US$4 milhões perdoada. A Nicarágua teve uma dívida de US$134 milhões perdoada.
O Gabão, um país africano pobre, teve uma dívida de
US$36 milhões perdoada. Isso soma US$693 milhões,
mais ou menos R$1,2 bilhão. Fora o que o Paraguai,
agora, na questão de Itaipu, exigiu e o Brasil já tomou
o compromisso de abrir mão de uma receita garantida
de mais US$240 milhões, num acréscimo de perdão
de dívida de US$240 milhões pela construção da barragem de Itaipu. Sabe quanto isso soma? Isso soma
perto de US$900 milhões, perto de US$1 bilhão. Nós
estamos falando em R$1,62 bilhão.
Falar nisso e não admitir a discussão de perdoar
a dívida... “Ah! perdoar a dívida não é bom.” Como não?
O que se está dando é um incentivo, como o Governo
dá o Bolsa Família para pessoas que ganham aquele
valor. Não ganham mais do que aquilo, porque a bolsa é o Governo quem dá. Eu aplaudo a bolsa, mas
a bolsa é inelástica, dá-se a pessoas pobres aquele valor e é aquele valor. Mas se subtrair o direito de
pessoas pobres, como as alistadas no Bolsa Família,
subtrair-se o direito de, perdoando as dívidas, ele voltar à atividade rural, onde ele poderia voltar a ganhar
hoje R$100,00, amanhã, R$150,00, depois, R$300,00,
R$400,000, R$500,00 e crescer na vida, gerando para
ele o estímulo pela vocação que ele tem, que é de ser
agricultor, não cabe na minha cabeça.
Por essa razão é que até agora eu obstrui, em
nome do meu partido, a pauta por diversas vezes, para
que se conseguisse chegar a um entendimento mínimo para que se perdoassem as dívidas dos pequenos
produtores rurais.
Eu não estou falando no grande produtor rural,
Senador Garibaldi. Eu estou falando no pequeno produtor rural, no pequenininho, naquele que trabalha com
o ﬁlho e com a mulher no cabo da enxada, que planta
um roçadinho de feijão, de mandioca, de milho, que
tem uma vaquinha, ou duas, ou três, e que está com
um oﬁcial de justiça na porta da casa dele porque ele
deve R$10 mil ao Banco do Nordeste ou ao Banco
do Brasil. E não tem quem fale por ele, não. Ele está
sozinho. Alguém tem que falar por ele. Nós estamos
falando por ele, nós estamos brigando por ele, nós estamos sendo a voz dele. E vamos procurar ser a voz
dele hoje, amanhã e sempre.
Nós não conseguimos o que queríamos. Mas o Senador Romero Jucá me trouxe alguns números, que eu vou
guardar para conferir. O perdão da dívida do empréstimo
externo concedido a Moçambique, Gabão, Cabo Verde,
Nigéria, Bolívia e Paraguai chega a R$1,62 bilhão. Se se
pode perdoar dívida de estrangeiro, não há por que não
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perdoar dívida de brasileiro pobre que o que quer não é
o Bolsa Família; o que quer é a oportunidade de construir
com decência o seu emprego e o seu sustento, inclusive
um futuro promissor. A única coisa que ele quer é isto: é
uma oportunidade, que lhe seja dada uma oportunidade, pela qual nós estamos nos batendo. O Democratas,
o Senador Efraim, eu estamos batendo nessa tecla há
mais de um mês e vamos continuar batendo.
O Senador Romero Jucá me informa, toma o
compromisso, em nome do Governo, de dizer que
a proposta que ele apresenta, que é a remissão, ou
seja, o perdão – remissão é um nome bonito para
perdão – de redução das dívidas contraídas junto ao
FNE e Pronaf, será de R$10 mil. Não é na origem –
já não me agradou! –, mas R$10 mil do valor ﬁnal. E
que isso atinge, em duas rubricas de 116 mil operações no valor R$1,3 bilhão, atinge 78,2 mil operações
no valor de R$287,2 milhões. Vou repetir: de 116 mil
operações, com a concessão da anistia, do perdão da
dívida de R$10 mil, são beneﬁciadas 78 mil operações.
Uma outra rubrica inclui 216 mil operações. Das 216
mil operações, 185 mil operações são beneﬁciadas.
Em valores: as 216 mil operações guardavam valor
de R$2,14 bilhões; as 185 mil operações beneﬁciadas
guardam valor de R$1,33 bilhão.
Por coincidência, o valor da dívida perdoada pelo
Brasil a estrangeiros chega a R$1,6 bilhão. O que o Governo está falando aqui é que está liberando 280 com
R$1,330 bilhão; é mais ou menos R$1,6 bilhão. Eu tenho
que me render a essa evidência, até porque se nós não
votarmos agora, se não votarmos agora isso que eu acho
pouco ainda, não se vai dar benefício nenhum.
Então, Senador Efraim, o que é que estou exigindo, e quero o compromisso do Governo, quero que
o Governo fale? Primeiro, a suspensão imediata das
execuções, que pare com o oﬁcial de justiça na porta
do pequeno agricultor; segundo, que às operações
que estejam fora da anistia seja dado, como aqui foi
dito, entre 45% e 85% de desconto para a liquidação
das operações negociáveis até 31 de dezembro deste
ano. Que seja dado o segundo semestre para o estabelecimento de negociações.
Outra coisa. Senador Arthur Virgílio, eu gostaria
de contar com o apoio de V. Exª para um ponto que é,
para mim, nebuloso e para o qual eu preciso do apoio
do seu partido. Eu tenho medo – eu tenho medo – de
que o Governo, em alguma esperteza... Porque V. Exª
sabe que uma dívida original é corrigida com juros,
com correção monetária e tem uma tal de uma multa.
O valor de R$10 mil agora pode ser engordado para
R$11 mil, R$12 mil, R$13 mil, com a incorporação de
uma multa que não é cadastrada, não é estereotipada, não é deﬁnida.
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Então, eu não vou... Eu quero pedir permissão a V.
Exª. Eu não vou votar e quero o apoio de V. Exª. Eu não
voto, se não se excluir desse valor de R$10 mil...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – ... se não
se excluir do valor dos R$10 mil as multas que podem
ser um pezinho para engordar o valor da multa.
Senador Cafeteira, se você mantiver R$10 mil
aí incluída a multa, podem inventar uma multa, que
não está nem pensada, no valor de 20%. O valor de
R$10 mil passou para R$12 mil. Já ﬁcou fora da faixa
do benefício. Não topo.
Juro e correção monetária, isso é pré-ﬁxado. Isso
aí você tem o valor, não tem para onde correr. Agora,
a multa é imponderável. Então, uma coisa para a qual
eu tenho o apoio do meu partido e peço o apoio do
PSDB é não se votar a MP 472, se essa multa não for
excluída do valor dos R$10 mil.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permiteme, Senador?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Ouço,
com prazer, o Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Pela lógica
do seu raciocínio e pela justeza da sua argumentação,
obviamente que V. Exª conta com a inteireza do apoio
do PSDB. Não poderia ser diferente. V. Exª merece essa
solidariedade. E a tese que esposa é a mais justa de
todas. O argumento foi cristalino, foi claro, foi lúcido. E
eu nem sei se é tão pouquinho. Não sei se é de dez
para onze não. Pode ser que a mágica da engorda
seja de dez para muito mais do que dez. Quem sabe
quinze, o que representa 50% a mais, o que representa muito para aquele povo tão sofrido que V. Exª está
defendendo neste momento da tribuna que lhe cabe
aqui no Senado Federal.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Eu agradeço, Senador Arthur Virgílio, o apoio. Isso pode pesar muito, muito. Na medida em que nós ﬁxemos uma
posição clara, isso pode pesar muito para o futuro de
muitos milhares de pequenos produtores rurais, que
estão tendo a sorte deles lançada agora, aqui, nesta
votação. O apoio de V. Exª é muito importante.
Eu acho que a exclusão dessa multa tira pelo menos uma dúvida: o valor é de R$10 mil, mesmo com juro
e correção monetária. Não dá para engordar de R$10
mil para R$11 mil e tirar fora do benefício com multa
nenhuma, porque a multa tem que ﬁcar. A multa, que
é o imponderável, tem que ﬁcar fora dessa conta.
Outra coisa, a inclusão ou a manutenção do benefício dos R$5,00 por tonelada de cana que o pequeno
produtor da área canavieira, entregue na usina – não ele
sendo dono de usina, ele sendo pequeno produtor –, o
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benefício ou o subsídio de R$5,00 por tonelada para fazer
a compensação de índice de produtividade entre o Nordeste e o Centro Sul. É outra colocação que fazemos com
absoluta convicção de que é nossa obrigação fazer.
Ouço, com muito prazer, a Senadora Rosalba.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
José Agripino, V. Exª está coberto de razão. Eu concordo
plenamente, até porque estamos nessa luta pela renegociação das dívidas e pelo apoio aos pequenos. Se deixarmos que seja acrescida essa multa, vai acontecer o que
aconteceu em 2006, em que, depois de muito debate, a
Lei nº 11.322 ﬁcou injusta e excludente. Lembro-me que
resolveu o problema de poucos, adiou o problema de alguns, dos ﬁnanciamentos entre R$15 mil e R$35 mil, e
se tornaram impagáveis. Então, se nós queremos... Nós
precisamos apoiar principalmente os da região Nordeste,
que tiveram, nesses últimos vinte anos, nove secas e três
inundações, além de outros invernos irregulares, e não
pagaram porque não foi possível pagar. Se o Governo
Federal vive dispensando dívidas de outros países...
(Interrupção do som.)
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – ... então,
a justiça tem que começar de casa. Você só pode fazer bem pelos outros quando ﬁzer pelos seus, pela
sua casa, pelo produtor rural, o pequeno, que está
desesperado porque a única coisa que ele tem é um
pedaço de terra, muitas vezes a herança que veio de
seus pais, de seus avós, o cantinho, o torrão que eles
adoram, que querem bem, e que estão para perder
por conta de uma dívida em que não se encontra uma
condição para que se torne pagável. Então, o que nós
estamos querendo é exatamente que sejam anistiados
todos aqueles que têm dívidas até R$10 mil, sem nenhum acréscimo, porque esse acréscimo é um artifício
que está se usando para excluir muitos dos pequenos
agricultores que não podem pagar. Na hora em que
houver qualquer acréscimo, eles estarão fora da faixa
e, consequentemente, serão prejudicados. Concordo
plenamente...
(Interrupção do som.)
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) –... com esse
apoio e também com o apoio aos pequenos plantadores de cana. Muito obrigada, Sr. Presidente.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como há muitos oradores para discutir a matéria, eu
pediria aos nossos colegas que fossem breves nos
apartes e que respeitassem o Regimento, que manda
que os apartes não excedam a dois minutos.
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A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Obrigada,
Sr. Presidente. Algo mais que tenha a acrescentar, eu
o farei quando estiver na tribuna.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, já encerro. Só para responder à Senadora Rosalba.
Senadora Rosalba, o que me convenceu a votar
esta matéria é, primeiro de tudo, que se nós não votarmos corremos o risco de perder a oportunidade de
conceder ao agricultor essa vantagem mínima, que eu
acho mínima. Mas os números falam por si só.
O perdão da dívida de países estrangeiros com o
Brasil atinge, curiosamente e coincidentemente, R$1,62
bilhão. O que estamos votando, afora a exclusão das
multas, atinge exatamente R$1,617 bilhão. É o que o
Brasil perdoou a estrangeiros. É o mínimo que podemos e devemos exigir. Agora, o Senador Efraim Morais
vai apresentar uma emenda. Ele sabe que conta com
o apoio e o voto dos Democratas. Vai ser uma tentativa que vamos fazer em acréscimo a tudo aquilo que
está negociado e que é o mínimo que nós podemos e
devemos garantir ao pequeno produtor rural.
Era isso, Sr. Presidente, com agradecimentos
pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Senador Arthur Virgílio. Depois, teremos o Senador Heráclito Fortes, o Senador Efraim Morais, César
Borges, Valdir Raupp, Fátima Cleide, Lúcia Vânia e
Garibaldi Alves.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores,...
Sr. Presidente, para discussão são dez minutos.
Sr. Presidente...
Comunique ao Presidente, por favor. São dez
minutos. Para discussão, são dez minutos.
Obrigado.
Sr. Presidente, o Projeto de Lei de Conversão nº
1º, de 2010, proveniente da MP nº 472, abrange os mais
diversos temas como criação e ampliação de benefícios
ﬁscais, desoneração de tributos, destinação de recursos
da União para o Fundo de Marinha Mercante e para
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, criação de um novo título de crédito, alterações
no programa Minha Casa, Minha Vida e a criação do
Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e Jurídicas Impedidas de Operar com os Fundos e Programas Habitacionais Públicos ou Geridos por Instituição Pública
e com o Sistema Financeiro da Habitação.
Enﬁm, um sem-número de medidas que, agrupadas em mais de 60 artigos, em sua grande maioria,
podem ser consideradas relevantes para o crescimento
do País – obviamente que fugindo ao modelo do que
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seria uma medida provisória ideal porque essa, Senador
Mesquita, trataria de um só tema, e a não ideal, e me
reﬁro à que estamos votando, se refere a 100 temas
num relatório de mais de 100 páginas.
Mas os arts. 1º a 5º tratam da instituição do Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, chamado de Repenec. O Repenec
beneﬁciará pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado
para a implantação de obras de infraestrutura nessas regiões, nos setores petroquímico de reﬁno de petróleo e de
produção de amônia e ureia a partir do gás natural.
No caso de venda no mercado interno ou de
importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos novos e de materiais de construção para
utilização ou incorporação nessas obras, ﬁcarão suspensos, por exemplo, o IPI, o Imposto de Importação
e a exigência da contribuição para o PIS/Pasep e da
Coﬁns. Faço o alerta para o fato de que as isenções
de IPI, com a economia brasileira aquecida, só empobrecem os Municípios brasileiros, porque o Fundo de
Participação dos Municípios é basicamente composto
pelo IPI, e as concessões estão cobrindo um santo e
descobrindo outro. No caso, os Municípios sofrerão
mais queda em suas já minguadas arrecadações.
Os arts. 6º a 14 tratam da criação do Programa Um
Computador por Aluno (Prouca) e da instituição do Regime Especial para Aquisição de Computadores para Uso
Educacional (Recompe), que objetivam a promoção da
inclusão digital nas escolas das redes públicas de ensino, mediante aquisição de equipamentos de informática,
softwares e de suporte e assistência técnica necessários
a seu funcionamento. Para as empresas beneﬁciárias do
Recompe, haverá a suspensão da exigência do IPI, do
Imposto de Importação, da contribuição para o PIS/Pasep
e da Coﬁns. Novamente o IPI, novamente o prejuízo para
os Municípios, embora seja nobre a idéia de se fazer a
inclusão digital de alunos da escola pública.
Os arts. 15 a 17 prorrogam os prazos de vigência dos benefícios concedidos pela Lei de Informática
para empresas fabricantes de microcomputadores, bem
como para as empresas de informática estabelecidas
na Zona Franca de Manaus e aquelas beneﬁciárias do
Programa de Inclusão Digital.
Aqui faço um parêntese para registrar minha preocupação com a implantação dessas medidas e seus efeitos
sobre o desempenho das empresas da Zona Franca de
Manaus e suas repercussões no que diz respeito ao crescimento da produção e à geração de empregos na região.
Embora essa meta, supostamente altruísta e de
grande apelo social, de dotar as escolas da rede pública com um computador por aluno constitua importante
passo na direção da promoção da inclusão digital, a
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verdade é que ela pode não ser compatível com a realidade brasileira. A grande maioria das nossas escolas,
principalmente no interior – e falo do interior do meu
Estado –, sequer tem, por exemplo, tomadas elétricas
suﬁcientes para ligar tais equipamentos.
Todos sabemos que a inclusão de recursos digitais em salas de aula incentiva a maior participação
dos alunos nas atividades escolares e proporciona
benefícios na aprendizagem, mas todos nós sabemos também que o grande problema da utilização da
informática na educação não está na aquisição dos
equipamentos, mas sim nos elementos que darão
sustentabilidade ao seu uso relevante, contínuo e de
longo prazo, ou seja, questões como capacitação de
professores, discussão dos conteúdos educacionais,
envolvimento de alunos e pais e condições de infraestrutura (rede, Wi-ﬁ, servidor etc.).
Enﬁm, o setor de bens de informática tem participação relevante no faturamento do Polo. Com a medida
provisória, que iguala as condições de produção na Zona
Franca com as de outras regiões do País, temo que os incentivos para produzir em Manaus não compensem mais
as diﬁculdades de logística e infraestrutura da região.
Por isso, peço atenção e cuidado do Governo,
para que estude a criação de medidas compensatórias para o Polo Industrial de Manaus, para que não
haja prejuízo para o nosso setor de bens de informática. Entendo que cada Estado tem o direito de ter a
sua industria, mas entendo também que precisamos
defender o que na verdade é o único modelo de desenvolvimento sustentável na região que efetivamente deu
certo. Reitero, assim, a importância da Zona Franca
perante o desenvolvimento nacional e como a única
real garantia de preservação da Amazônia. A Zona
Franca continua a impulsionar a economia da cidade,
do Estado e da Região Amazônica, com altos índices
de crescimento no faturamento, ano após ano.
Volto à discussão dos dispositivos da Medida Provisória: os artigos 18 e 19, que tratam da desoneração
do Imposto de Renda e da Cide-Tecnologia, incidentes
sobre remessas ao exterior para pagamentos de serviços relativos a medidas sanitárias e ﬁtossanitárias
e sobre barreiras técnicas ao comércio no âmbito da
OMC, o que reduziria custos para o exportador brasileiro, aumentando a competitividade dos produtos
brasileiros no mercado internacional.
Já o artigo 20 amplia os incentivos ﬁscais no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis), para
incluir os dispositivos semicondutores do tipo Chip on
Board, entre os beneﬁciados pelo programa.
O artigo 21 trata da fruição dos incentivos no âmbito do Regime Especial de Incentivos para o Desen-
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volvimento de Infraestrutura (Reidi), para estabelecer
que o período de cinco anos seja contado da data da
habilitação da pessoa jurídica titular do projeto e não
mais da data de sua aprovação.
Os artigos 22 a 28 tratam de medidas que visam a
promover a justiça social e a coibir a evasão ﬁscal, como,
por exemplo, impor multa de ofício de 75% sobre o valor
das deduções e compensações indevidas informadas na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda.
Outra medida ali prevista é a de obrigar as empresas que exploram as atividades de securitização
de créditos imobiliários, ﬁnanceiros e do agronegócio
à adoção da apuração pelo lucro real, para ﬁns de cálculo do Imposto de Renda.
Os artigos 29 a 33 tratam da instituição do Regime Especial de Incentivos Tributários para a Indústria
Aeronáutica Brasileira (Retraero), que propõe suspender a exigência dos tributos indiretos em toda a cadeia
produtiva do setor, a ﬁm de se dar mais robustez à indústria aeronáutica brasileira.
A ﬁm de atender ao aumento da demanda por
recursos para ﬁnanciar projetos para a construção naval, os artigos 24 a 36 autorizam a União a conceder
créditos aos agentes ﬁnanceiros do Fundo de Marinha
Mercante (FMM), no montante de até R$15 bilhões. A
União estaria, ainda, autorizada a emitir, sob a forma
de colocação direta em favor do agente ﬁnanceiro do
FMM, títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal.
A criação de um novo título de crédito, denominado letra ﬁnanceira, e a autorização para as instituições
ﬁnanceiras emitirem papéis representativos de operações realizadas com base em instrumentos ﬁnanceiros
derivativos, o Certiﬁcado de Operações Estruturadas,
estão previstas nos artigos 37 a 43 do PLV.
A letra ﬁnanceira está sendo criada, para que
as instituições ﬁnanceiras possam ter um título para
captação de longo prazo, a exemplo das debêntures,
que são exclusivas para companhias não ﬁnanceiras.
O certiﬁcado viria para propiciar maior segurança jurídica e transparência para operações realizadas com
base em instrumentos ﬁnanceiros derivativos.
Os artigos 44 e 45 tratam de mais uma concessão
de crédito ao BNDES, no montante de R$80 bilhões.
Faço, aqui, mais um parêntese, apenas para registrar
que esse esforço terá como contrapartida...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...
novamente – Sr. Presidente, peço algum tempo para
concluir –, o endividamento público no mesmo montante. O Governo federal se endivida, para, em seguida,
fazer aportes a empresas.
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Como foi bem destacado por O Globo do último
dia 8 de abril, o aporte de capital tem sido feito com
títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. Como
a contrapartida, no caso, corresponde a um aumento
de patrimônio do próprio Tesouro, a dívida bruta federal cresceria, mas a dívida líquida não se moveria, o
que, em tese, não afetaria os indicadores que avaliam
as ﬁnanças governamentais. Uma ilusão contábil que
parece mais um saque contra o futuro.
E a pergunta é, Senador Jereissati: quem vai
pagar essa conta?
Voltando à análise da medida provisória, o Programa Minha Casa, Minha Vida também é alcançado
pela medida provisória, que, por meio de seu art. 46,
promove alterações no sentido de explicitar a possibilidade de o Programa Nacional de Habitação Urbana
subsidiar a produção e a requaliﬁcação de imóveis residenciais, além de possibilitar a produção de moradia aos
agricultores familiares e aos trabalhadores rurais.
O art. 47 institui o Cadastro Nacional de Pessoas
Físicas e Jurídicas Impedidas de Operar com os Fundos e Programas Habitacionais Públicos ou Geridos
por Instituição Pública e com o Sistema Financeiro de
Habitação (CNPI), que seria uma espécie de cadastro
negativo de construtores que se recusassem a assumir o ônus da recuperação do imóvel que, previamente
vistoriado, acusasse vício de construção e/ou descumprisse com suas obrigações contratuais no tocante a
prazos estabelecidos para entrega de obras.
Os arts. 48 a 58 tratam da criação de mais uma
taxa, ou seja, mais um aumento de carga tributária. Por
esses dispositivos, ﬁca instituída a Taxa de Fiscalização
dos Mercados de Seguro e Resseguro, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta.
Essa Taxa de ﬁscalização foi, na verdade, criada
originalmente pela Lei 7.944/89, agora revogada expressamente pela alínea a, inciso I, do art. 63, dessa
MP, para a deﬁnição de novos parâmetros e para alcançar as novas resseguradoras, cumprindo previsão
do art. 7º da Lei Complementar 126/07.
Essa nova taxa certamente causará impacto no
custo das apólices, o que, obviamente, prejudicará os
próprios segurados, que terão que arcar com prêmios
ainda maiores para segurar seus riscos.
O art. 59 trata do reajuste da Taxa de Serviços
Metrológicos, que tem como fato gerador o exercício
do poder de polícia administrativa na área de metrologia legal pelo Inmetro e pelas entidades de direito
público que detiverem a delegação.
O art. 60 estabelece que não se sujeitam à retenção
do Imposto de Renda os valores pagos, creditados ou remetidos à pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, destinadas à cobertura de gastos pessoais
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no exterior; de pessoas físicas residentes ou domiciliadas no País em viagem de turismo, negócios, serviços,
treinamento ou missões oﬁciais, além do pagamento de
despesas relacionadas com serviços turísticos.
O art. 61 prorroga por um ano alguns atos concessórios de drawback. Finalmente, os arts. 62 e 63 tratam
da cláusula de vigência e da revogação de normas legais
afetadas pelos dispositivos dessa medida provisória.
O Relator da matéria nesta Casa, Senador Romero
Jucá, apresentou relatório na última semana e, no intuito
de aprimorar o PLV, apresentou diversas emendas, muitas delas sem relação direta com as matérias dispostas
no texto originário da Câmara dos Deputados e que, na
verdade, haviam sido apresentados à MP 470, que não
foi votada e teve seu prazo de vigência expirado.
Dentre as inúmeras emendas, destaco as seguintes:
Primeiro, a autorização para a União conceder crédito ao Banco do Nordeste do Brasil no montante de R$1
bilhão, a ﬁm de fortalecer a área de atuação do Banco;
Segundo, a redução a zero das alíquotas de contribuição para PIS/PASEP e Conﬁns incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda de bens para aplicação nas Unidades Modulares de Saúde destinadas
ao atendimento de atenção básica;
Terceiro, a revogação do art. 15 da Lei nº 12.189, de
2010, para permitir o início das atividades da Universidade
Federal da Integração Latino- Americana (UNILA);
Quarto, a reformulação da legislação, editada há
mais de 63 anos, que rege os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade e as proﬁssões contábeis. A
esse propósito, não poderia deixar de mencionar que
recebi em meu gabinete representantes do Conselho
Regional de Contabilidade do meu Estado e que me
apresentaram esse mesmo pleito, o qual, de pronto,
considerei relevante, pois adéquam a legislação aos
modernos mecanismos de qualiﬁcação técnica aplicáveis aos princípios que regem a proﬁssão.
Quinto, as emendas que tratam da renegociação
das dívidas rurais.
Para encerrar, Sr. Presidente, e fazer um comentário a seguir, peço a V. Exª que me conceda o tempo
necessário para fazê-lo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Considero que mesmo após as alterações promovidas no texto
por esta Casa, fruto de muitas discussões, ajustes e negociações, algumas mudanças ainda precisam ser feitas,
para que possamos recomendar a sua aprovação.
Houve alguns acertos envolvendo o Senador José
Agripino, envolvendo os que negociaram pelo Governo,
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a Senadora Lúcia Vânia, o Senador João Tenório. Nós
conﬁamos plenamente no resultado de tudo isso.
Ainda, Sr. Presidente – peço a V. Exª um tempo
mais generoso um pouco –, algumas considerações
que o PSDB faz ao PLV e ao Parecer do Relator.
Primeiro, a Emenda nº 136 do Relator e os arts.
nºs 48 a 58 do PLV, que institui a Taxa de Fiscalização
dos Mercados de Seguros e Resseguro, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta. Essa
nova taxa certamente causará impacto no custo das
apólices, o que, obviamente, prejudicará os próprios
segurados, que terão que arcar com prêmios ainda
maiores para assegurar seus riscos. Trata-se de mais
um instrumento para elevar a já pesadíssima carga tributária e onerar diretamente o consumidor que paga
seu seguro regularmente.
Emenda nº 100, do Reﬁs, incluir também os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal,
bem como os débitos de qualquer natureza, tributários
ou não, para com a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, a Advocacia-Geral da União, a ProcuradoriaGeral Federal e a Procuradoria-Geral da União, inclusive
os oriundos de autarquias. Na forma como foi apresentada pelo Relator, a medida é restritiva e, portanto, de
abrangência limitada para os contribuintes.
Emendas nºs 103 e 104, do Serpro: a dispensa
de licitação para contratação do Serpro pela União inibe a concorrência e cria um novo monopólio no Distrito
Federal para esta área, na medida em que a livre deﬁnição do termo “serviços estratégicos” ﬁcará a critério
dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Além
disso, a medida “aniquila” este segmento importante da
economia do Distrito Federal e do Entorno de Brasília.
Em seguida, quarta: Emenda nº 105, perdão das
dívidas rurais.
Senador Tasso Jereissati, a quinta observação
que faço: Emenda nº 105, perdão das dívidas rurais.
O limite até R$10 mil do saldo devedor das operações
foi considerado, aqui no Plenário, pelo consenso da
Casa, baixo. O ideal seria, então, de R$15 mil. E V. Exª
fez uma observação que julguei da maior relevância,
da maior pertinência. Seria, no entender de V. Exª, nós
estarmos aqui regularizando, legalizando o que seria
um grande rombo no Banco do Nordeste. Mas a ideia
– e que circulou com muita ﬂuência – era a de que se
deveria chegar a este acordo.
Passo para a sétima: Emenda nº 107, recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Estende a aplicação de
recursos desses Fundos aos beneﬁciários do Fundo de
Terras e da Reforma Agrária – Banco da Terra.
Ao aumentar o leque de recursos para o MDA,
estaríamos retirando recursos produtivos das três
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regiões mais carentes do Brasil para beneﬁciar, “por
tabela”, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o
MST, com suas invasões de terras e prédios públicos,
em atividades que considero criminosas.
Emenda nº 122 – A medida pode até ser bem-intencionada, mas é eivada de ilegalidades explícitas. O
Município inadimplente junto ao Siaﬁ e ao Cadin poderá
receber recursos regularmente do Governo Federal.
Emenda nº123 – A medida é uma carta de alforria aos maus gestores. Tem o propósito de aprovar
operações de crédito do Governo Federal com os Municípios inadimplentes.
Emenda nº 124 – Programa Territórios da Cidadania. Não é possível contemplar esta emenda porque ela é
uma carta branca para o gestor federal. O gestor federal
passa a ter um poder que seria, de fato, ditatorial.
Emenda nº 127 – UNILA. O objetivo proposta na
emenda está contemplado pelo inciso III do art. 7º da
MP 487. Portanto, o dispositivo parece-me absolutamente desnecessário, redundante.
Emenda nº 129 – (Conselho Nacional de Política
Indigenista) – é uma afronta às leis complementares
nºs 95 e 107, ao misturar um assunto de organização
dos poderes esse monte de temas elencados pelo
Relator. Por isso ela é ilegal e inconstitucional porque
dispor sobre a organização do Estado é prerrogativa
do Presidente da República.
Emenda nº 132 – (Transportador Autônomo de
Cargas). O que é isso? Faz-se uma emenda, alterando
uma lei, e sequer se menciona no parecer a justiﬁcativa
para isso. Como poderemos votar isso se nem o relator
explicitou com clareza, no seu parecer, essa questão?
Registro, ainda, Sr. Presidente, que entre as coisas que aprovamos nesta Medida Provisória está a
conquista dos servidores de Rondônia. É uma luta que
atribuo já ao Senador Acir Gurgacz, sem dúvida alguma, recém-chegado à Casa, à Senadora Fátima Cleide,
autora da PEC que agora vem a ser regulamentada,
ao Senador Valdir Raupp, que também não deixou,
em nenhum momento, de batalhar por isso. E, como
não poderia deixar de ser, ao Senador Expedito Júnior,
que está aqui, neste momento, acompanhando uma
matéria que ele viu nascer e pela qual lutou como um
leão, lutou como ninguém, ao longo da primeira etapa
de aprovação, que foi a aprovação da PEC. Portanto,
eu parabenizo toda a Bancada de Rondônia e incluo,
nesta Bancada, o Senador Expedito Júnior.
Por ora, Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Heráclito Fortes, para discutir a matéria.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as
demandas que eu tinha sobre a matéria – já tive uma
conversa com o Relator – foram todas dirimidas. De
forma que eu abro mão do uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Abriu mão do uso da palavra.
Com a palavra o Senador Efraim Morais.
Não declina da palavra.
Prorrogo a sessão pelo tempo necessário ao
término da votação das matérias constantes da pauta
da Ordem do Dia.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, devo dizer que a questão da renegociação
dos débitos dos pequenos agricultores do País...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Senador Efraim Morais, V. Exª me desculpe
interrompê-lo.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Terei que me retirar – e por isso passo a Presidência
ao Senador Mão Santa – porque vou, em companhia
do Senador Jereissati, numa missão do Senado Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Desejo
sucesso a V. Exª. V. Exª vai bem acompanhado, bem
como o Senador Tasso Jereissati.
Mas, Sr. Presidente, há muitos e muitos anos se
discute a questão da renegociação dos débitos dos
pequenos agricultores.
O meu Líder, Senador José Agripino, fez desta
tribuna há poucos instantes um histórico, um pequeno
histórico, daquilo que vem fazendo o Governo no que
diz respeito ao perdão de dívidas de outros países. Nós
respeitamos o lado humanitário em relação a esses países, mas o que nós queríamos e estamos querendo,
apenas do Governo e da sua área econômica, é que
façam o dever de casa; só o dever de casa. Que também entenda que, se não forem tomadas providências
em relação a esses pequenos e médios agricultores do
Nordeste, que já estão aí com uma outra seca batendo
à porta, nós vamos ter pessoas que serão os sem-terra.
Serão os sem-terra porque os bancos estão batendo na
sua porta e não adianta, Senador João Tenório, se prorrogar isso por mais três, quatro ou cinco meses se nós
sabemos que, lá no nosso Nordeste, já se aproxima uma
nova seca. Se ele não pode pagar agora, como pagará
daqui a três, quatro, cinco ou seis meses?
Por isso, eu quero reconhecer o esforço do Relator Romero Jucá. É claro que ele tem um limite, que
é a área econômica do Governo.
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Tivemos oportunidade de ver e ouvir desta tribuna o Senador Renan Calheiros, que também fez a
sua parte, como o Senador Agripino há pouco e tantos
outros que não vamos mencionar.
O Governo, através do seu Relator – e aí pediria
a atenção do Senador Romero Jucá –, faz a proposta
de que ﬁcam remitidas as dívidas decorrentes de operações de crédito rural, renegociadas nas condições
do art. 2º, da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006,
cujos saldos devedores na data de publicação dessa
Lei, atualizados pelos encargos ﬁnanceiros contratuais
aplicáveis para a situação de normalidade, excluídos
os bônus, sejam de R$10 mil – R$10 mil de hoje.
A nossa proposta, Senador Jucá, vou deixar para
que possamos discutir. E vou destacar essa matéria,
Senador Mão Santa; vou destacar essa matéria. Vamos
oferecer duas hipóteses para que o Relator estude: ou
R$10 mil, já que a nossa emenda ia para R$15 mil na
origem... Mas nós queremos tentar um entendimento,
que se aproxima muito, e teríamos alguns outros agricultores beneﬁciados. A nossa proposta é que, em vez
de R$10 mil hoje, sejam R$10 mil na origem.
Veja V. Exª, Senador Romero, que conversávamos
há pouco, antes de iniciarmos a sessão, que a nossa
proposta ia ser de R$15 mil na origem. V. Exª disse que o
Governo não admitia discutir essa proposta. Nós queremos algo que tenha ganho para a sociedade, que tenha
ganho para os agricultores. Então, o que nós queremos
de V. Exª é que essa proposta seja até R$10 mil na origem, em vez de até R$10 mil na normalidade.
Depois, meu caro Senador Romero Jucá, pareceme – e aí V. Exª vai me conﬁrmar para que possa ﬁcar
esclarecido – que as propostas apresentadas pelo Senado, principalmente pela bancada do Nordeste, são
no sentido de que, aprovada essa lei, nós teremos a
suspensão imediata das execuções judiciais. Perfeito?
Então, essas que foram até – se não me engano – 31
de março serão todas suspensas, e nós teremos...
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Suspensas
até dezembro, para que se tenha tempo de fazer...
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Até 31 de
dezembro de 2010, para que elas ﬁquem prorrogadas
para que haja negociação. Até porque não teria sentido a data de 31 de março, pois nós vamos publicar
essa matéria agora em maio, e é evidente que já era
matéria vencida; e ﬁcaria um vácuo.
Muito bem, falta pouco para a gente avançar e
chegar a um consenso.
Senador, essas tabelas foram feitas e refeitas. Se
nós hoje, veja bem, votarmos essa matéria até R$10
mil na originalidade, ou seja, na origem, nós teríamos
um ganho maior. Se nós votarmos essa matéria do jeito
que está proposto, Senador, é como se disséssemos
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que só iriam ser beneﬁciados aqueles agricultores que
tiveram até R$2.600,00 no máximo, na origem, o que
é muito pouco. V. Exª há de convir com isso.
Eu ﬁz uma proposta para o entendimento, uma
proposta para que nós possamos aqui votar essa matéria sem mais nenhuma discussão, sem corrermos o
risco de qualquer outra proposta. Então, a minha proposta tem sentido. Ela não aumenta muito. Ela beneﬁcia mais alguns dos nossos agricultores nordestinos,
e brasileiros. Não é muito.
Então, eu deixo este apelo a V. Exª, pedindo ainda uma correção, já que conseguimos a abertura do
prazo, para permitir que os devedores que não tinham
condições de renegociar suas dívidas até a época,
possam ir até o mês de dezembro.
Mas, na emenda que foi apresentada, Senador
Jucá... Pediria a atenção de V. Exª e parece-me que V.
Exª está se convencendo de que nós podemos chegar até R$10 mil na origem. Sinto que o coração de V.
Exª, como nordestino, homem que nasceu lá no nosso Pernambuco, poderá se sensibilizar em relação a
essa nossa proposta, que não é muita coisa, mas é um
avanço para todos nós. É um avanço para o Senado, e
tenho absoluta certeza de que V. Exª conseguirá, em
nome de todos nós, mas especialmente em nome da
bancada nordestina, independente de cor partidária,
todos nós, que nós possamos avançar neste sentido.
Quando V. Exª, lá na Emenda nº 105, que diz respeito a essa matéria, aplicável para situação de normalidade...Vou ler a emenda para que V. Exª se situe:
Art. 1º Ficam remitidas as dívidas decorrentes de
operações de crédito rural renegociadas nas condições
do art. 2º da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006, cujos
saldos devedores na data da publicação desta Lei, atualizados pelos encargos ﬁnanceiros contratuais, aplicáveis
para a situação de normalidade, excluídos os bônus,
sejam inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) [...]
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Senador
Mão Santa, eu precisaria de mais alguns minutos só para
concluir e acho que três minutos seriam suﬁcientes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não. Regimentalmente seriam dez minutos, mas
o espírito da lei... Sou do Partido de Jesus: “Pedi e
dar-se-vos-á”. Então, três minutos.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – V. Exª é
nordestino...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está muito pequeno aqui.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu agradeço a V. Exª.
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O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Senador
Romero Jucá, eu pediria a V. Exª que fosse feita uma
correção onde se lê “excluídos os bônus, sejam inferiores a R$10 mil”. Teríamos duas...
Se mantiver essa situação, se V. Exª conseguir ganhar no plenário ou se V. Exª usar o coração nordestino
e atender exatamente a origem até os R$10 mil. Queria
que V. Exª colocasse “excluídos os bônus seja de até
R$10 mil” e não “inferiores a R$10 mil”. É quase a mesma
coisa, mas eu pediria que V. Exª colocasse “até R$10 mil,
excluídas as multas”, o que não está dito aqui. Excluídas as multas, porque se não as excluirmos... Senador
Agripino, acho que houve um acordo para a exclusão
das multas. Mas não está escrito aqui, não.
Então, Senador Jucá, está colocada a vírgula
“excluídas as multas” até aquele valor?
O Sr Romero Jucá (PMDB – RR) – Não, hoje no
texto não está. Isso foi um pleito colocado pelos Democratas aqui no plenário. Ficamos de conversar e V.
Exª está levantando agora, exatamente para darmos
o parecer a posteriori.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM - PB) – Então, V.
Exª entra na nossa emenda? São duas emendas que
fazemos. Se prevalecer esta, este desejo do Governo,
o perdão da dívida, vamos usar “até R$10 mil”, em termos de hoje, o que consideramos muito pouco, temos
que incluir “até R$10 mil” e “excluídas as multas”.
Mas ﬁca a minha emenda posta – já peço o destaque, Sr. Presidente, peço a assessoria que anote,
no momento exato, – no sentido de que em vez de se
ler R$10 mil na normalidade seja R$10 mil na origem,
“até R$10 mil, excluídas as multas”.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a tolerância e espero que não só os
nordestinos, mas também todo o Plenário desta Casa
atentem bem – como diria o Senador Mão Santa –, porque estamos tendo um avanço, um pequeno avanço,
mas precisaremos daqui a pouco da sensibilidade dos
companheiros Senadores e Senadoras do País.
Muito obrigado, 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. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Romero Jucá, a Presidência quer um esclarecimento de V. Exª, que representa o Governo. Nunca
um Governo foi tão bem representado por alguém com
inteligência como a de V. Exª.
Estão excluídas, como S. Exª disse, as multas?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, Sr.
Presidente. Não estão excluídas. Estou anotando to-
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das essas questões. Posteriormente, vou apreciá-las.
Depois de votarmos – isso vai ser destacado –, vou
apreciar o destaque e vou colocar. A minha posição
não vai ser a de ampliar o valor, mas a de excluir as
multas. Vamos bancar a exclusão das multas, Sr. Presidente. Eu acho justo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Caro Senador Romero Jucá, V. Exª é a maior inteligência que o Governo tem, mas....
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Presidente, só para tentar obter um esclarecimento dentro
da mesma matéria. Eu gostaria de dizer ao Senador
Romero Jucá que nós estamos partindo para um clima de entendimento. Nós queremos votar a matéria,
porque não é só esta, mas há outras. Agora, se não
forem retiradas as multas – perdoe-me –, eu vou para
a veriﬁcação de quorum, porque aí não se fez nada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, o Senador Efraim não está escutando direito.
Eu acabei de dizer que não vou poder bancar a ampliação do teto, mas que vou bancar a exclusão das
multas, porque acho isso justo, porque como a multa
onera o valor acima da correção...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
a multa só favorece os bancos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) –... e dos
juros na verdade esse é um ponto que eu considero
possível nós enfrentarmos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esses banqueiros já são muito privilegiados!
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Senador
Jucá, ainda não terminou a sessão. V. Exª poderia dar
um telefonema. V. Exª poderia ligar para a área econômica do Governo, para a gente tentar melhorar um
pouco, Senador; nós só estamos querendo isso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pronto. Agora vamos dar sequência...
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente, eu preciso de um esclarecimento do Relator, por favor. Eu gostaria que ele...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A senhora vai ser inscrita na lista aqui. Agora é a vez
de César Borges, para discutir. Ele está inscrito. A Drª
Cláudia Lyra está inscrevendo V. Exª, e César Borges
já está na tribuna.
(Interrupção do som.)
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Mas
é importante, é fundamental (fora do microfone).
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, mas é porque ele está inscrito. Estamos já em
votação.
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César Borges, V. Exª, para discutir. Regimentalmente, dispõe de dez minutos, mas nós poderemos
aceder a qualquer solicitação de V. Exª.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Agradeço a sua
compreensão, Sr. Presidente
Sr. Presidente, nessa Medida Provisória, o Relator
incluiu algumas emendas com relação ao cacau.
O Senador Romero Jucá conhece bem essa
questão e houve por parte do Relator a compreensão
para a solução do problema grave que afeta a recuperação da lavoura cacaueira no Estado da Bahia. Houve
o compromisso do Senador Romero Jucá de incluir as
emendas de minha autoria, que reﬂetem as preocupações dos produtores na MP 470; entretanto, ela, lamentavelmente, não foi votada; houve obstrução por parte
da oposição nesta Casa, e a emenda não foi votada.
Não sendo votada, ela caducou e retorna o assunto na
472, que é a grande expectativa e a grande esperança
da solução dos problemas dos cacauicultores. Entretanto, Sr. Presidente, por maior que tenha sido a boa
vontade expressada pelo Presidente Lula, que quando
esteve na Bahia e conversou com o Governador Jaques
Wagner e com as lideranças da lavoura cacaueira e
solicitou ao Ministério da Fazenda, ao Ministro Guido
Mantega, que olhasse e resolvesse deﬁnitivamente essa
questão, porque o Presidente não se sente à vontade
para ir à região cacaueira, uma vez que ele anunciou
o PAC do Cacau e ouviu dos produtores que o PAC do
Cacau está empacado, não avançou, não contemplou
as medidas necessárias para abranger a verdadeira
recuperação da lavoura.
Sr. Presidente, eu atuei junto ao Ministério da Fazenda, ao Ministro Guido Mantega, mas, lamentavelmente, só tive oportunidade de falar uma vez com o Ministro
Guido Mantega, por telefone, quando ele me atendeu.
Ele não me atendeu mais. E ele repassou para auxiliares
seus, burocratas do Ministério, que não tiveram e não têm
sensibilidade com o assunto. Ele repassou para o seu
assessor Gilson Bittencourt – se não me engano, esse
é o nome – que, provavelmente, deve ter encaminhado
as emendas sobre cacau que foram apresentadas pelo
nobre Líder Romero Jucá. Entretanto, essas emendas
que estão no bojo do relatório apresentado pelo Senador Romero Jucá não atendem à lavoura cacaueira
do Estado da Bahia. O que atende, Sr. Presidente? O
que atende são emendas que estou encaminhando ao
Senador Romero Jucá. Senador Romero Jucá, peço a
atenção de V. Exª neste momento. V. Exª tem comigo o
compromisso de acatar essas emendas...
O Sr Romero Jucá (PMDB – RR) – V. Exª não
precisa gastar o seu português, porque já me conquistou, Senador César Borges.
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O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito obrigado.
O Sr Romero Jucá (PMDB – RR) – Eu vou colocar a sua emenda, sem o compromisso, como disse,
mas como forma de levantar o assunto para o debate
para tentar beneﬁciar a Bahia.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pronto,
era isso que eu queria ouvir, Sr. Presidente. Eu acho que
todas as pessoas da Bahia ligadas à lavoura cacaueira,
as lideranças, os produtores, queriam exatamente ouvir o
que nós acabamos de ouvir do Senador Romero Jucá. Eu
vou apenas detalhar ou procurar detalhar tecnicamente
o que nós estamos encaminhando. O Senador Romero
Jucá vai acatar aquilo por que nós sempre batalhamos,
lutamos e propugnamos mas, lamentavelmente, o Ministério da Fazenda não teve a sensibilidade. A luta vai
continuar agora, mas vai depender, claro, do Presidente
da República, do Governador do Estado, da mobilização
da região para que não haja veto nas medidas e nas
emendas que eu estou encaminhando. Não é? Não há
esse compromisso.
O Sr Romero Jucá (PMDB – RR) – Até porque
eu não poderia fazer esse compromisso. Não seria
leviano. Eu acho que nós estamos...
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Perfeitamente! Senador Romero Jucá, V. Exª está cumprindo
com o seu compromisso – é sem compromisso de veto.
Ai depende, como estou dizendo, de uma luta, de uma
mobilização da região, de uma mobilização do Governador
do Estado, de todas as lideranças políticas e lideranças
de produtores, para que nós possamos sensibilizar o Presidente. Eu poderia dizer que Sua Excelência está sensibilizado. Eu vi no Presidente sensibilidade para tal.
Então, Sr. Presidente, a primeira emenda que
proponho, alcança os produtores das primeiras etapas
do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira.
São 1.300 produtores que representam 25% da área
plantada, que não podem ter acesso a crédito novo, em
razão de as hipotecas de primeiro e de segundo grau
estarem em instituições ﬁnanceiras diferentes.
A minha proposta concentra as hipotecas em uma
única instituição e também prorroga o prazo para regularizar a dívida desses produtores. Essa emenda concentra
na instituição Banco do Nordeste as hipotecas.
A segunda emenda, Sr. Presidente....
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador César Borges, regimentalmente, como tem
alguns que anseiam pelo Regimento, esta sessão
estaria encerrada e eu vou prorrogá-la pelo tempo
necessário para a votação da Medida Provisória nº
472. Peço a compreensão das Lideranças para que,
depois da votação concluída, possamos votar, como
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o Presidente Sarney deixou instrução, os nomes de
alguns embaixadores.
Continua com a palavra o Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Obrigado, Sr. Presidente.
A segunda emenda tem o respaldo técnico da
Ceplac, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira, e alcança os produtores envolvidos nas quatro etapas do Programa de Recuperação da Lavoura
Cacaueira. Trata-se da repactuação dos descontos e
das faixas de incidências desses descontos referentes aos saldos devedores. Neste caso, beneﬁciam-se
pequenos, médios e grandes produtores.
Essa proposta nasceu no âmbito da Ceplac e
recebeu respaldo do Governo do Estado da Bahia,
em correspondência feita pelo Governador do Estado
ao Ministro Guido Mantega. A proposição leva ainda
em consideração as produtividades esperadas dos
produtores e equilibra o valor da dívida com a capacidade de pagamento. Por exemplo, no caso de 50 arrobas, que são aproximadamente 700 plantas, que é
a produtividade esperada, considerando essa mesma
capacidade de pagamento, a proposta contribui decisivamente para atender 97,8% dos mutuários, contra
75,1% da lei atual.
Também, Sr. Presidente, a lei deve dar oportunidade para quem quer regularizar suas pendências ao
longo de 2010 e não promover a correria dos produtores contra o tempo, contra esse prazo exíguo, que é
um pouco mais de um mês.
Então, Sr. Presidente, vou encaminhar ao Senador Romero Jucá, com base nesse compromisso de
acatamento dele às nossas emendas.
Apenas para reaﬁrmar: a prorrogação do prazo de
contratação de operação para a regularização do Pesa,
art. 3º da Lei nº 11.775, de 2008; permissão para que
o mutuário liquide dívidas do Pesa com recursos do
FNE, em linhas de crédito já criadas pelo art. 7º, inciso
V da Lei nº 11.775, de 2008; prazo para renegociação
da dívida rural inscrita na dívida ativa da União; alteração dos descontos, com eliminação de faixas para a
solução do problema existente em relação ao Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira.
Então, Sr. Presidente, eu agradeço a oportunidade
– estou dentro do tempo –, e agradeço principalmente a
sensibilidade e a palavra honrada do Senador Romero
Jucá com a lavoura cacaueira do Estado da Bahia.
É muito importante que o Senador Romero Jucá
tenha dado essa demonstração aqui de que está mantido o compromisso já ﬁrmado anteriormente, desde a
discussão da MP nº 470.
Então, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a oportunidade e parabenizo o Senador Romero Jucá pela
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manutenção do que foi acordado com os produtores
de cacau da Bahia e comigo mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nós que agradecemos o cumprimento do tempo.
Continuando, para discussão, o orador inscrito é Valdir Raupp. S. Exª é do PMDB e representa Rondônia.
Regimentalmente, como os outros, V. Exª tem
dez minutos.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, não usarei os dez minutos, Sr. Presidente, porque eu quero que seja votada o mais rápido
possível essa matéria, devido ao tempo que nós demoramos – 4 anos, aproximadamente – eu, a Senadora Fátima Cleide, os então Senadores Amir Lando e
Expedito Júnior, que ajudou muito, e agora o Senador
Acir. Todos nós trabalhamos muito e eu perdi a conta
das vezes que subi à tribuna do Senado Federal e das
Comissões para defender essa matéria.
Vejo aqui na tribuna de honra dezenas, talvez uns
30 ou 40 presidentes de sindicatos do meu Estado de
Rondônia. Da mesma forma, lideranças lá do Rio Pardo, Marco Azul, daquela região do Bom Futuro, que é
outra matéria que entra na 472. Aqui estão o Salvador,
o Eliseu, seu Dilson, em nome deles cumprimento a
todos daquela região.
Então, são duas matérias, Sr. Presidente, importantíssimas para o Estado de Rondônia. A primeira, é a PEC da
Transposição, a Emenda Constitucional nº 60, que transpõe
para os quadros da União mais de 20 mil servidores do
ex-Território de Rondônia, hoje Estado de Rondônia, que
deveriam ter o mesmo tratamento que tiveram o Estado
de Roraima e Amapá há mais de 15 anos.
Queria eu, quando Governador do Estado, de
1994 a 1999, ter tido esse benefício. E poderia ter
tido, mas, naquela época, a bancada federal não teve
a unidade que está tendo hoje. Graças a Deus, a bancada federal está unida, e os oito Deputados Federais
e os três Senadores conseguiram sensibilizar todo o
Senado Federal, as lideranças partidárias. Está aqui o
Senador Arthur Virgílio, líder do PSDB, desse grande
partido; o líder do Democratas, Senador José Agripino. Enﬁm todos os líderes. O líder do PMDB, partido
de que fui líder por dois anos, o Senador Renan. O
Senador Jucá, líder do Governo e relator da matéria.
Muito adequadamente o líder do Governo no Senado
está relatando essa matéria tão importante.
Em nome dessas pessoas, desses Senadores,
queria agradecer a todos os lideres do Senado e da
Câmara dos Deputados, às bancadas de outros Estados
que fecharam questão com a bancada de Rondônia e
deram, em uma votação na Câmara, 379 votos favo-
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ráveis a essa matéria. Então, foi uma matéria sofrida,
mas que está chegando a um ﬁnal feliz.
O único caminho para se votar a matéria neste
ano seria através de medida provisória, que é o que está
acontecendo agora. Se fosse encaminhada por projeto
de lei, os líderes mais experientes na Casa têm dito que
não sairia da Câmara dos Deputados este ano. Então, a
única forma de votar a matéria antes do período eleitoral,
porque depois não se vota praticamente mais nada, seria
colocando-a, inserindo-a na Medida Provisória nº 472.
Agradeço ao líder Romero Jucá e a todos os Parlamentares que estão votando esta matéria.
Concedo o aparte ao nobre Senador Acir Gurgacz.
O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – Exmº Senador Raupp, quero também cumprimentá-lo pelo seu
trabalho junto com a Senadora Fátima Cleide e cumprimentar, principalmente, os nossos sindicalistas que
estão aqui, que trabalharam bastante, ﬁzeram várias
viagens de Rondônia para cá, realizaram várias reuniões em Rondônia e aqui em Brasília também, no
Ministério do Planejamento, nos gabinetes. Foi uma
batalha grande e árdua. Quero cumprimentá-los pela
dedicação que tiveram com relação à sua responsabilidade junto aos seus ﬁliados, aos seus cooperados.
Quero também cumprimentar o Senador Romero Jucá
por acatar o nosso trabalho na íntegra, sem nenhuma mudança, conforme foi feito o acordo junto com o
Ministério do Planejamento, junto com os sindicatos,
junto com todos os sindicalistas. É muito importante
esta participação do Senador Romero Jucá não só com
relação à transposição, mas também com relação a
Bom Futuro. Realmente, isso vai fazer uma nova história no nosso Estado de Rondônia para as pessoas
que moram no Bom Futuro e também para os nossos
servidores públicos. O Estado de Rondônia vai fazer
uma grande economia. Então, meus cumprimentos ao
Senador Raupp também.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado, Senador Acir.
Era com essa economia que eu queria contar
quando Governador. Hoje, está em torno de R$30 milhões, R$40 milhões a R$50 milhões. Se eu tivesse
tido essa economia na época, com certeza, não teria
sofrido tanto como sofri no Governo, com uma receita
muito baixa. A Senadora Fátima vai falar daqui a pouco
também na tribuna, defendendo este projeto.
Queria encerrar, dizendo que nós gostaríamos
de contar com a sensibilidade, que sempre tivemos
do Presidente da República, o Presidente Lula, de não
vetar nenhum dos artigos colocados nesta matéria.
Não temos ainda consenso com o Ministério do
Planejamento. Queria encaminhar um projeto de lei.
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Não deu tempo de analisar todas as nossas propostas,
as nossas emendas. Mas tenho certeza de que o Dr.
Duvanier, Secretário-Nacional de Recursos Humanos; o
Dr. Paulo Bernardo, Ministro do Planejamento; e o João
Bernardo, Secretário-Executivo, vão entender também
a situação de Rondônia, essa justiça tardia.
Há um velho ditado que diz: “Antes tarde do que
nunca”. Veio em boa hora, no momento em que o Estado de Rondônia está se ﬁrmando, sua economia. Isso
vai, realmente, dar um fôlego para o Governo atual, se
possível ainda, mas sobretudo para o próximo Governador, que poderá contar com essa economia entre
R$40 milhões e R$50 milhões.
Concedo um aparte ao nobre Senador Flexa
Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Valdir
Raupp, quero parabenizar o Estado de Rondônia, por
meio da sua bancada, pelo trabalho de V. Exª, da Senadora Fátima Cleide, do Senador Acir Gurgacz. Quero dizer
ao povo de Rondônia que se trata de uma bancada com
quatro Senadores, porque o Senador Expedito Júnior,
apesar de já estar em campanha lá... Pré-campanha,
porque campanha fora de época só faz a candidata do
Governo. Parece micareta. Antigamente era só carnaval fora de época, agora tem campanha fora de época
também. Então, o Senador Expedito não larga. Está diariamente falando com os companheiros do PSDB e do
DEM, pedindo apoio para algo que é justo, para o qual
está se fazendo justiça aqui. Hoje, inclusive, tínhamos
até a intenção de obstruir. Falei com o Senador Jucá,
Líder do Governo, que não iríamos votar a 472. Para
surpresa minha, está no bojo da 472 o remanejamento
dos funcionários do Estado de Rondônia para a União.
Então, não tem como não atender ao pedido dos amigos de Rondônia. Eu quero parabenizá-lo, parabenizar
o Estado, que vai deixar de ser penalizado por algo que
já tinha sido resolvido lá no Amapá, em Roraima e Acre
também, não é? Então, faltava só Rondônia, e V.Exªs
estão conquistando isso hoje. Parabéns!
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Falei que não ia gastar os dez minutos, mas, talvez, vá gastar por causa dos apartes. Mas vou encerrar
em dois minutos, que é o que está faltando.
Quero agradecer os apartes e também dizer que
esse projeto, essa medida provisória ainda vai para
a Câmara dos Deputados. Mas, na Câmara, como já
passaram por lá essas matérias também, com certeza,
serão aprovadas, por unanimidade.
Quero parabenizar, mais uma vez, as três mil famílias do Rio Pardo, do Marco Azul, da reserva Bom
Futuro, permutando pela reserva Rio Vermelho. Nin-
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guém vai ter prejuízo, todo mundo vai sair ganhando,
em especial, essas três mil famílias de lá.
E quero parabenizar todos os sindicatos aqui
– não vou nominar porque são muitos, são dezenas
deles – e o povo de Rondônia, que vai receber esse
benefício, os servidores que vão ser transpostos para
o quadro da União.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com muita honra e prazerosamente, anuncio a presença desses dois Senadores que aqui abrilhantaram o
Senado da República: Antero Paes de Barros, um dos
mais brilhantes Senadores da história da República; e
Expedito Júnior, que está aqui, mostrando o seu estoicismo em defesa do funcionário público de Rondônia.
Sejam bem-vindos e permaneçam sempre aqui.
Continuando, convidamos para usar da palavra
a oradora inscrita para discutir a Medida Provisória nº
472, Fátima Cleide, do PT de Rondônia. Regimentalmente, V. Exª, como os outros, poderá usar a tribuna
por até 10 minutos.
Mas 10 é a nota que quero dar a V.Exª. (Fora do
Microfone.)
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senador Mão Santa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
eu gostaria também, a exemplo do que ﬁzeram o Senador Valdir Raupp e o Senador Acir Gurgacz, agradecer
e parabenizar o Senador Romero Jucá pela condução
brilhante de tantas matérias na relatoria da Medida Provisória 472. Matérias importantes, como a questão do
Cauc, que resolverá, para muitas Prefeituras brasileiras,
a questão de obras importantes, inclusive do Programa
de Aceleração do Crescimento; a decisão importante do
Governo brasileiro de levar, para cada estudante, para
cada aluno, um computador também está na Medida
Provisória 472, entre outras matérias, todas muito importantes para o Nordeste brasileiro, para o Brasil.
Mas eu quero aqui, Sr. Presidente, como tenho
apenas 10 minutos, tratar de duas matérias, duas emendas que constam da Medida Provisória nº 472. Uma
é a emenda da transposição dos servidores públicos,
fruto da Emenda Constitucional nº 60, e que já passou
por esta Casa, por momentos muito importantes, que
contou com a contribuição de todos.
Eu quero aqui agradecer a todos os Líderes do
Senado Federal, da situação, da oposição, agradecer
ao Governo Federal, ao Ministério do Planejamento,
que foi muito parceiro na condução da discussão da
regulamentação da Emenda Constitucional nº 60, especialmente o Dr. Duvanier, que é Secretário de Re-
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cursos Humanos do Ministério do Planejamento, e ao
Ministro Paulo Bernardo.
Mas quero aqui, Sr. Presidente, fazer referência ao
papel muito importante que tiveram os nossos representantes dos sindicatos dos servidores públicos do Estado de
Rondônia. Quero me congratular com todos vocês, que são,
hoje, maioria na tribuna de honra do Senado Federal.
Quero também falar sobre a importância do papel
do coordenador da nossa bancada, Deputado Eduardo
Valverde, que, pacientemente, conduziu, com muita calma,
com muita sabedoria, o processo de negociação entre a
bancada federal, o Ministério do Planejamento e praticamente 60 representantes do serviço público do Estado
de Rondônia, de todas as categorias, incluindo aí as empresas públicas também, a extinta Ceron, hoje Eletrobras
Distribuição Rondônia; a Caerd; a questão especíﬁca dos
poderes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário.
Vejo aqui, na minha frente, o Israel, Presidente
do Sinjur.
Quero falar também da questão especiﬁca dos defensores públicos, dos policiais militares. Enﬁm, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nada ﬁcou fora da emenda
de regulamentação na Medida Provisória 472 no que diz
respeito à transposição dos servidores públicos.
Queria falar também do grande espírito colaborador que tem o Senador Romero Jucá, que hoje de
manhã reconheceu, inclusive, como tendo sido o criador do nosso problema de diferenciação. O Senador
Romero Jucá hoje repõe a justiça para os servidores
públicos do Estado de Rondônia, que doaram a sua
vida para a construção do Estado. Merecidamente,
com o início do processo de regulamentação, iniciase também o processo de resgate da sua dignidade
como servidores públicos.
Queria também, Sr. Presidente, expressar meu
agradecimento ao Governo Federal, à Casa Civil, pelo
trabalho que foi feito, pela condução do trabalho feito
para resolver a situação dos mais de três mil moradores da Floresta Nacional Bom Futuro. Essa era uma
situação que vinha há muito tempo se arrastando.
Eu queria dizer também que hoje a gente comemora a resolução desse problema via emenda à Medida Provisória 472. Tanto o texto da regulamentação
da Emenda Constitucional 60, que trata da transposição dos servidores públicos, quanto o texto que nós
apresentamos aqui como emenda também à Medida
Provisória 472 para resolver o problema da Flona Bom
Futuro, os dois textos têm uma questão que considero
fundamental, Senador Romeu Tuma, que é a construção
coletiva. Os moradores da Flona Bom Futuro vieram
aqui em Brasília, e nós, da bancada, soubemos respeitar isso. Eles se fecharam na sala, na Casa Civil, com
os técnicos do Ibama, com os técnicos do Ministério
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do Meio Ambiente, com os técnicos da Casa Civil, e
lá foi construído, coletivamente, o texto que resolve o
problema da Flona e, principalmente, resolve o problema dos moradores daquela ﬂoresta.
A Flona terá, a partir de agora, uma outra redeﬁnição
no seu limite e terá, também, uma outra redeﬁnição no
modelo de produção. Essas pessoas terão assegurado,
lá, o seu lote, para se adequarem a essa nova forma de
produção – tudo discutido com a Casa Civil, tudo discutido
com o Governo Federal. E é isso que está posto.
O que nós apresentamos aqui – e que iremos aprovar – é a resolução da vida de milhares de pessoas que
acreditaram em algumas “conversas ﬁadas” de ocupação
de ﬂoresta, anteriormente, e que, através da resolução,
da emenda à Medida Provisória nº 472, têm, hoje, a esperança de poder continuar dentro da ﬂoresta.
Sr. Presidente, eu gostaria de encerrar também
agradecendo a parceria dos nossos companheiros, Senadores pelo Estado de Rondônia – Senador Valdir Raupp,
Senador Acir Gurgacz –, e a grande ajuda, que a gente
não pode negar, do Senador Expedito Júnior, quando
aqui esteve. Hoje mesmo, houve o testemunho de vários
Senadores da oposição referindo-se ao seu trabalho, à
sua contribuição para que a gente pudesse ter o acordo
e pudéssemos votar essa matéria tão importante para o
nosso Estado, com relação a essas duas emendas.
Então, Sr. Presidente...
O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – Senadora...
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Senador Acir Gurgacz, com prazer.
O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – Eu não poderia deixar de colocar, Senadora Fátima Cleide, que
falávamos aqui, há pouco, da diﬁculdade desses anos
todos, na tentativa de regularizar a situação do servidor de Rondônia. Eu não poderia deixar de registrar o
seu trabalho e a sua iniciativa, porque esse projeto é
de autoria de V. Exª. Então, aqui, os meus cumprimentos por esse belíssimo trabalho, do começo até aqui,
encerrando, pelo menos nesta Casa, com ﬁnal feliz a
história da transposição. Meus parabéns!
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) –
Obrigada, Senador Acir. Realmente, a gente tem o
reconhecimento desse trabalho, graças a Deus, pela
população do Estado de Rondônia, por onde a gente
anda, e isso nos alegra.
Eu queria dizer que ainda temos, como aqui frisou o Senador Valdir Raupp, de ter uma nova frente de
batalha na Câmara Federal, para assegurar que essa
matéria seja votada, na íntegra, na Medida Provisória nº
472. Depois, então, a gente terá a felicidade... Eu digo
sempre que só ﬁcarei feliz completamente no dia em que
eu começar a ver o enquadramento administrativo, feito
pelo Ministério do Planejamento, dos quase 15 mil servi-
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dores do Estado de Rondônia, assumidos, efetivamente,
pela União, pela República Federativa do Brasil.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Meu muito obrigada, e conto com o voto de todos
para que a gente possa fazer justiça, nos dois casos,
com o Estado de Rondônia e votar essa medida provisória, que contribui em muito para o desenvolvimento
do Brasil e do Estado de Rondônia.
Meu muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Foi
um discurso à moda britânica: terminou exatamente
com dez minutos.
Convidamos, agora, a Senadora Lúcia Vânia, do
PSDB de Goiás.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) –
Senador Mão Santa, não era eu o próximo inscrito?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não; é a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Mas V. Exª me disse, há pouco tempo, que era eu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu
me enganei; foi um equívoco. É que V. Exª é tão grande
que eu o passei, na minha mente, na frente. Mas tem a
Lúcia Vânia, e foi bom – Deus escreve certo por linhas
tortas –, porque, agora, o Rio Grande do Norte, o Nordeste e o Brasil aguardam, depois dela, Garibaldi Alves.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para discutir.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2010,
proveniente da medida Provisória nº 472, versa sobre
os mais diversos assuntos, como tributários, créditos
para o Fundo da Marinha Mercante e para o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
criação de Letra Financeira, alterações no Programa
Minha Casa, Minha Vida, entre vários outros.
Eu gostaria, aqui, de destacar alguns artigos que
são muito importantes.
Os arts. 1º a 5º tratam da instituição do “Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste”, chamado de Repenec, que beneﬁciará
pessoas jurídicas que tenham projetos aprovados para
implantação de obras de infraestrutura nessas regiões,
nos setores petroquímico, de reﬁno de petróleo e de produção de amônia e ureia a partir do gás natural.
Os arts. 6º a 14 tratam da criação de um programa
muito importante, “Um computador por Aluno” (Prouca),
e da instituição do “Regime Especial para Aquisição
de Computadores para Uso Educacional”.
Outro item importante é a reformulação da legislação, editada há mais de 63 anos, que rege o Conselhos
Federal e Regionais de Contabilidade e as proﬁssões
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contábeis. A esse propósito, eu não poderia deixar de
mencionar que recebi, em meu gabinete, representantes do Conselho Regional de Contabilidade do meu
Estado, que me apresentaram esse pleito, o qual, de
pronto, considerei relevante, pois adapta a legislação
aos modernos mecanismos de qualiﬁcação técnica
aplicáveis aos princípios que regem a proﬁssão.
Eu também gostaria de destacar as emendas
que tratam da renegociação das dívidas rurais. Mas eu
gostaria aqui, em particular, Sr. Presidente, de destacar
a Emenda nº 117, que trata do crédito-prêmio. Essa
emenda vem corrigir uma distorção que houve quando
da negociação do Reﬁs para aqueles que estavam envolvidos com o crédito-prêmio. Na primeira negociação,
foram beneﬁciados, principalmente, os grandes devedores. No entanto, os pequenos e médios ﬁcaram em
uma posição difícil. Nessa medida provisória, o nosso
Relator, Senador Romero Jucá, faz justiça aos pequenos e médios devedores do crédito-prêmio.
Portanto, a Emenda nº 117 e a Emenda nº 139
tratam exatamente dessas questões, determinando o
parcelamento e determinando o prazo decadencial.
Assim, são duas importantes emendas, que vêm
resgatar parte daquilo pelo que estamos lutando há
muitos meses, para favorecer, principalmente, o setor
exportador e, principalmente, o setor das pequenas e
médias empresas.
Concedo um aparte ao Senador João Tenório.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senadora Lúcia Vânia, V. Exª ocupa, neste momento, a tribuna para
se referir a um tema absolutamente importante, mas eu
gostaria de estender um pouquinho o assunto e dizer o
seguinte: nós estamos vivendo, eu diria, um momento
cidadão nesta Casa. Foram apreciadas, aqui, coisas de
pequenos. Quando se tratou da dívida dos produtores
rurais nordestinos, foi um assunto que dizia respeito aos
pequenos. Quando se tratou dos R$5,00 por tonelada
de cana para os fornecedores do Nordeste, isso dizia
respeito aos pequenos fornecedores da região. Isso
tem uma importância, Senadora, que, talvez, as pessoas de um Brasil grande, de um Brasil maior, podem
não ter a percepção. Isso signiﬁcam quatro ou cinco
famílias que vivem dessa pequena produção de canade-açúcar. Isso signiﬁcam quatro ou cinco famílias que
não precisam depender do Bolsa Família, porque têm
uma atividade remunerada, e de uma maneira até mais
digna, tenho certeza, porque elas recebem aquilo que
o trabalho delas lhes proporciona. E, ﬁnalmente, o tema
por que V. Exª lutou tanto – eu sou testemunha disso e
tentei ajudar naquilo que foi possível – é esse de que V.
Exª fala agora. A Medida Provisória nº 462 trouxe um
atendimento justo a um problema, digamos assim, que
trazia uma diﬁculdade imensa para os exportadores.
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Atendeu apenas, infelizmente, os grandes exportadores brasileiros,,aqueles que tinham as condições de
se enquadrarem naquele emaranhado que a medida
provisória assim permitiu, mas deixou de fora aqueles
que eram os médios e os pequenos exportadores, que
são a imensa maioria que responde pelas exportações
brasileiras. V. Exª, pela sua luta, com a minha modesta
colaboração, conseguiu trazer de volta esse tema agora. E, agora sim, da maneira que está posta, os médios
e pequenos produtores estão igualmente contemplados. Conversamos, há pouco, com o Senador Romero
Jucá, que dizia que não garantia que essa coisa fosse
até o ﬁm, que não garantia o veto, mas temos certeza
absoluta de que, pelo empenho que ele teve na primeira medida provisória, aquela que atendeu a uma
minoria muito pequena dos exportadores, nessa que
contempla a grande maioria dos pequenos e médios
produtores, ele terá um empenho maior ainda, porque
trata-se, sem sombra de dúvida, de algo, sob o ponto
de vista social, muito mais justo. Parabéns, Senadora,
por essa vitória magníﬁca.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço, Senador João Tenório. V. Exª é muito modesto. Na
verdade, trabalhamos juntos com o mesmo aﬁnco.
Acredito que essa medida provisória venha realmente
beneﬁciar aqueles que vieram, por várias vezes, aqui
ao Congresso Nacional, demonstrar o efeito negativo
em relação à medida provisória anterior.
Eu quero aqui, Sr. Presidente, solicitar ao Senador Romero Jucá... Eu pediria a atenção do Senador
Romero Jucá. Senador Romero Jucá, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a V. Exª a sensibilidade
em atender o nosso pleito, mas gostaria de reaﬁrmar
aquilo que nós havíamos feito na medida provisória
anterior. Nós gostaríamos de ter uma audiência com
o Ministro da Fazenda, com a participação de diversos
empresários do setor moveleiro, do setor calçadista,
do setores médios, que trabalham esse tema. Então
eu gostaria de ter de V. Exª a garantia de que nós faríamos essa audiência não na Receita Federal, mas
no Ministério da Fazenda. Aguardo de V. Exª um pronunciamento a respeito disso.
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – Senadora
Lucia Vânia, nós vamos marcar a audiência e haverá
a reunião com a equipe do Ministério da Fazenda. Não
sei se com o Ministro Guido, especiﬁcamente, porque
não sei se o Ministro estará. Mas, sem duvida nenhuma, com o poder decisório do Ministério da Fazenda
nós faremos a reunião, para que as questões todas
possam ser levantadas e discutidas.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço,
mais uma vez, a V. Exª.
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Portanto, deixo aqui os meus agradecimentos,
em meu nome e no do Senador João Tenório, pela
luta que travamos durante esse mês, que aqui sai
hoje vitoriosa.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Garibaldi Alves, agora é V. Exª, com o meu
pedido de desculpas pelo equívoco.
Enquanto isso, eu fui informado de que o nosso
Senador Romero Jucá está também saindo aí numa
pesquisa: Winston Churchill, Benjamin Disraeli e Romero Jucá, os melhores líderes.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, a essa
altura não tenho mais nenhuma questão pontual a colocar. Na verdade esta medida provisória representa
um avanço diante da situação de endividamento do
homem do campo no Nordeste, especiﬁcamente no
Rio Grande do Norte.
Já se mostrou aqui que pelo menos o universo
a ser beneﬁciado será de 50%. Se 50% serão os beneﬁciados, 50% ainda ﬁcarão à espera de uma nova
renegociação.
A situação do agricultor do Nordeste é muito grave, Sr. Presidente, porque se formou um estoque de
dívida anterior, quando não existia Pronaf, quando não
existia FNE. Quando o Banco do Brasil tinha um campo
de abrangência muito maior, formou-se um estoque de
dívida que essas renegociações não conseguem atingir. Mas, agora, com as concessões que foram feitas
pelo Senador Romero Jucá, vamos ter pelo menos o
perdão das multas, e aqueles que têm dívidas de até
R$10 mil serão beneﬁciados.
Consulto a Senadora Rosalba se deseja um aparte, que darei com toda a satisfação.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Desejo
sim, Senador. Eu gostaria, inclusive, de reconhecer que
realmente é um mérito conseguirmos ter a oportunidade
de que os pequenos, aqueles que têm dívidas de até
R$10 mil, possam ser anistiados. Mas eu ﬁquei com
uma dúvida e espero que o Senador Romero Jucá,
que é o Relator, possa responder. Parece-me, Senador Romero, que, dos pequenos que serão anistiados,
quase 60% ﬁcarão fora. É isso que eu quero esclarecer, exatamente porque aqueles que têm até R$10
mil de dívidas provenientes da Dívida Ativa da União
estão fora da MP, também os da securitização, como
também aqueles de operações de recursos próprios,
mesmo do Banco do Nordeste, e os dos ﬁnanciamentos do Banco do Brasil. Então, isso vai fazer com que,
numa comunidade, um seja beneﬁciado e o outro não.
Como é que vamos explicar isso à população? Esta-
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mos colocando que queremos isso para todos. E esse
é o meu apelo: que todos sejam beneﬁciados, que o
senhor, como Relator, veja, por exemplo, que com relação à Dívida Ativa da União, até R$10 mil é da União,
ou seja, a União pode sim abrir mão desses recursos,
porque abriu mão dos recursos que foram emprestados
à Nicarágua, à Bolívia, ao Haiti. Não estou aqui analisando o mérito, mas nós entendemos que é necessário que sejam anistiados todos os agricultores, até
porque, quando um Governo está anistiando a dívida
de um outro país, o que vai receber em troca? Agora,
quando está anistiando dívida do pequeno agricultor,
Senador Mão Santa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Senadora Rosalba Ciarlini, V. Exª é aliada do Senador Garibaldi. O tempo dele... E depois V. Exª está inscrita.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – O Senador
Garibaldi me permitiu um aparte pelo tempo que fosse
possível. Não, eu dispenso a inscrição e encerro agora. Quando o agricultor, o pequeno agricultor tem sua
dívida anistiada, ele vai ter condição de plantar e de
produzir, vai gerar emprego, gerar renda, divisas para
o nosso País. Então, não é possível esse tratamento
desigual. Portanto, eu quero, Senador Romero Jucá,
se possível, que o senhor me esclareça, para que eu
possa levar o pequeno agricultor do meu Estado do Rio
Grande do Norte – e é de interesse de todos – quais
realmente serão os atendidos, para que não ﬁque pairando uma esperança e depois a desilusão.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– V. Exª, Senadora Rosalba, tem razão. Podemos estar
criando uma discriminação: um agricultor de primeira classe e um agricultor de segunda classe; um agricultor que
merece perdão e outro agricultor que não merece perdão,
quando as condições ﬁnanceiras são semelhantes.
Daí por que eu endosso plenamente o discurso
de V. Exª. Apenas desconﬁo que o Senador Romero
Jucá não poderá nos atender porque não há um volume
de recursos novos para atender a todo esse universo.
Inclusive a conta que foi feita pelo Senador José Agripino, que é engenheiro e faz conta melhor do que nós
dois, dizia que o Governo estava investindo nesse projeto R$1,6 bilhão. Mas a esta altura, no levantamento
procedido aqui, inclusive com a coordenação de um
assessor da Comissão de Agricultura da Câmara, essa
conta nova termina em R$900 milhões. O Governo só
está investindo R$900 milhões. V. Exª. ...
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Como
estamos em discussão, Senador Garibaldi, o senhor
tem razão. O pequeno agricultor vai entender desta
forma: quem pegou dinheiro no Banco do Brasil não
vai ser perdoado, e quem pegou no Banco do Nordeste vai ser perdoado? Isso não existe. Para ele, tudo é
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dinheiro que veio do banco, ou da dívida ativa ou da
securitização. Então, isso tem que ﬁcar bem claro. E
eu quero aqui inclusive... Senador Romero, o senhor,
como Relator... Senador Romero, por favor. Senador Romero, por favor. Com relação aos pequenos,
que não terão sua dívida anistiada, eu gostaria já de
propor uma sugestão. Sei da luta que foi chegarmos
até este momento com a medida provisória. Não irei
obstruir, não irei criar diﬁculdades porque, de acordo
com esta medida, 50% já serão beneﬁciados, mais os
pequenos produtores de cana, que terão R$5,00 por
tonelada e outros benefícios. Mas eu gostaria de ter o
compromisso do senhor, como Líder do Governo, de
que – por exemplo, a dívida ativa, que está suspensa
até dezembro –, até dezembro, o Governo mande uma
medida, uma proposta para que possamos também dar
este mesmo benefício com relação à securitização. Eu
conﬁo na palavra do senhor e sei que o senhor tem responsabilidade. O Brasil todo está nos acompanhando
e está conﬁante de que vamos encontrar um caminho.
Senador Garibaldi, o senhor colocou muito bem toda
esta preocupação. Quero parabenizá-lo. Sei da sua
luta, da sua preocupação com o pequeno agricultor,
que também é de todos nós. Quero aqui, mais uma
vez, para encerrar, dizer que a luta do nosso pequeno agricultor precisa ser valorizada, porque, quando
anistiado, poderá produzir, gerar emprego e renda. E
é disso que o Brasil precisa. Muito obrigada.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB –
RN) – Eu quero terminar meu pronunciamento, que
foi tão bem...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Aqui está o espírito da lei. Eu nunca tinha visto... A
discussão era individual. Mas, agora, o Rio Grande do
Norte discutiu em dupla.
Quantos minutos V. Exª quer?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Eu quero pouquíssimos minutos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pouquíssimos não. Quero exatidão. Três minutos está
bom? Pronto. O Rio Grande do Norte discutiu em dupla a Emenda nº 472. É uma inovação. É o espírito da
lei. Foi Montesquieu que criou.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Senador Mão Santa, vou encerrar.
Nestes três minutos, quero prestar uma homenagem à Deputada Rita Camata no dia em que se comemora os dez anos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Lei Rita Camata, a Lei Camata, como foi chamada,
foi responsável pelo equilíbrio dos Estados, dos municípios, e ofereceu toda uma perspectiva para que nós
tivéssemos, depois, a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Sei que, no momento da apresentação do projeto de
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lei, não foi fácil para a Deputada Rita Camata convencer os Deputados. Houve resistências, mas ela soube
se impor porque estava plenamente com a razão. Estabeleceu limites para gastos com pessoal.
O que é certo é que, hoje, nós temos uma Lei
de Responsabilidade Fiscal que foi enviada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Quero encerrar minhas palavras, Sr. Presidente,
fazendo um apelo para que tenhamos sensibilidade para
com o problema dos municípios. Os municípios estão novamente... A exemplo do ano passado, a crise terminou
para o nosso País, parece que o País deixou para trás a
crise, mas os municípios continuam penando, atravessando uma situação das mais delicadas. Daí por que caberia
ao Governo, que fez uso de recursos do IPI e do Imposto
de Renda, voltar novamente sua atenção...
(Interrupção do som.)
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– ...para a situação dos municípios brasileiros.
Agradeço a V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Olha,
nós estamos em discussão da Medida Provisória nº 472.
O inscrito para discutir...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sim,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
...é o nosso Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Enquanto ele chega à tribuna, só para fazer um comunicado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É que na próxima quintafeira eu estarei no Paraguai, visitando o Senador colega
nosso que foi alvejado pelo narcotráﬁco e que, por conta
de defender as fronteiras e, consequentemente, nossas
fronteiras também, é um combatente do enfrentamento
do tráﬁco de drogas e do contrabando de armas.
Quando presidi a CPI do Narcotráﬁco, fomos ao
Paraguai resgatar um tratado assinado pelo então Presidente José Sarney com o Presidente do Paraguai,
de cooperação entre a Polícias Federal e a polícia do
Paraguai, que permitiu que o tesoureiro de Fernandinho Beira-Mar fosse preso no Paraguai, quando resgatamos esse tratado.
O Senado brasileiro demorou a formar uma comissão para visitar esse Senador, que é parceiro do Brasil,
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que quase paga com sua vida lutando nas fronteiras,
lutando pelo interesse da sociedade brasileira. De maneira que lá estarei na quinta-feira, visitando esse Senador, um Senador que tem a referência do Juiz Federal,
Dr. Odilon, que é um dos mais competentes que nós
temos no Brasil, do Ministério Público ali na fronteira,
que tem tido a cooperação desse Senador nas ações
contra narcotraﬁcantes brasileiros e paraguaios.
Eu quero me solidarizar com sua família e com o
povo do Paraguai, que, assim como nós, sofre nessa
luta e está dentro da luta contra o narcotráﬁco.
Essa era a minha comunicação, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª representará, com muita grandeza, a grandeza do Senado da República. Com a palavra Antonio Carlos Júnior,
orador inscrito para discutir a matéria. Depois, V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Antonio Carlos Júnior está na tribuna para discutir a
Medida Provisória nº 472, relatada por Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, eu queria só lembrar que, ao concluir o debate,
eu vou precisar usar da palavra para fazer algumas
retiﬁcações e atender alguns pleitos. Então, seria importante que pudéssemos agilizar os procedimentos
para que votássemos hoje, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vamos agilizar. Antonio Carlos Júnior, dez minutos, de
acordo com o Regimento.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, queria ressaltar três aspectos da
Medida nº 472, que merecem comentários. O primeiro
deles é a reinclusão do Serpro como órgão único de
tratamento de serviço de processamento de dados do
Governo – de toda a parte estratégica – e, inclusive, a
permissão de que seja dispensada licitação, ao ser ele
contratado por qualquer órgão do Governo.
Isso traz um risco grande, mas o Senador Romero
Jucá está acatando uma emenda do nosso Partido que
veda ao Serpro a subcontratação de outras empresas
que prestem os serviços estratégicos. Ou seja, com isso,
pelo menos não há vazamento de dados estratégicos do
Governo por meio de terceiros. Esse ponto, de qualquer
maneira, vem a atender a nossa reivindicação.
O segundo ponto é a renegociação da produção
cacaueira. Ou seja, a medida não atende aos Senadores da Bahia. Da mesma forma como estava na
Medida nº 470, foi incluída na 472, mas o Ministério
da Fazenda não aceitou. Porém, o Senador Romero
Jucá vai acatar emenda do Senador César Borges, no
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sentido de melhorar a situação da lavoura cacaueira.
Não há compromisso do Senador Romero Jucá com
a questão do veto presidencial, ou seja, embora ele
acate as emendas do Senador César Borges, poderá
haver o veto presidencial. Então, chamo a atenção,
para que haja uma mobilização no Estado da Bahia,
para que isso não venha a ocorrer.
O terceiro ponto é a emissão de títulos no valor
de 80 bilhões, para capitalizar o BNDES.
E esse ponto merece alguns comentários de minha parte. Não são mais 80 bilhões, porque já há uma
nova Medida Provisória, a de nº 487, que aumenta de
80 bilhões para 124 bilhões o valor autorizado de subvenção, a ser recebido do Tesouro para o BNDES.
Ora, esse assunto merece um comentário bastante cuidadoso da nossa parte. No segundo Governo
Lula, em 2008, o Governo modiﬁcou a política industrial,
que passa a ter como foco o fomento a qualquer setor
industrial e que faz uso de recursos que têm levado a
um aumento substancial das operações de empréstimo do Tesouro Nacional para o BNDES.
Mas essa nova política industrial não cabe dentro
do BNDES, o que exigiu um aporte de novos recursos,
por meio de operações de empréstimos crescentes do
Tesouro Nacional para o banco. Essas operações, cuja
fonte de recursos é o maior endividamento do Tesouro
Nacional, não afetam dívida líquida do setor público no
momento da operação, mas têm impacto ﬁscal ao longo
do tempo, representado pelo diferencial de juros que o
Governo paga ao mercado para se endividar e aquela
que o Tesouro Nacional cobra do BNDES.
Pode-se dizer que faltam recursos para o que se
espera do BNDES: política industrial, inclusive reorganização societária de grupos nacionais, mais política
de ﬁnanciamento à infraestrutura, mais política de subsídios a alguns setores industriais via equalização de
taxas de juros, mais empréstimos para a Petrobras.
As operações de empréstimo do Tesouro Nacional ao BNDES têm embutidas, além do impacto ﬁscal
decorrente do diferencial de taxa de juros, o risco do
descasamento entre as operações ativas (prazo de
empréstimo para o BNDES) e operações passivas do
Tesouro Nacional (prazo dos títulos públicos emitidos).
Infelizmente, nenhum desses problemas está sendo
adequadamente explicitado pelo Tesouro Nacional, ao
qual caberia, por direito, fazer essas contas.
O Tesouro Nacional deveria explicitar melhor o
custo ﬁscal e os riscos envolvidos nessas operações,
pois o montante delas passou a ser expressivo, como
pode ser observado em uma tabela que temos aqui.
Caso seja conﬁrmado o novo empréstimo de R$80
bilhões – depois vêm mais R$44 bilhões –, o estoque de

MAIO 2010
18170

Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

empréstimos já vai passar para mais de R$250 bilhões,
contados os que já foram dados no ano passado.
Esses empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES têm um custo ﬁscal e aumenta ainda mais o custo
de uma política monetária restritiva no futuro. Existe um
custo ﬁscal de fortalecimento do BNDES, que não está
sendo considerado nas análises dos riscos ﬁscais.
Em 2009, o Governo permitiu o empréstimo de
R$100 bilhões ao BNDES, por meio da Medida Provisória Nº 453, de 2008. Com a MP nº 453, de 2009, o
Tesouro Nacional emprestou R$13 bilhões ao BNDES,
cobrando TJLP mais 2,5% ao ano; em junho, novo empréstimo de R$26 bilhões, à TJLP mais 1% ao ano. A
partir de junho de 2009, o Tesouro Nacional, por meio
do art. 3º da Medida Provisória nº 469, de 2009, passou
a cobrar apenas TJLP dos empréstimos concedidos
ao BNDES. Vejam o subsídio e o custo que o Tesouro
tem sobre essas operações.
Mas qual é o custo ﬁscal das operações do Tesouro com o BNDES? O cálculo desse custo ﬁscal
não é fácil. Mas, se considerarmos R$80 bilhões totalmente corrigidos pela TJLP, teremos um custo ﬁscal
equivalente a R$171 bilhões do total de R$217 bilhões,
mais R$44 bilhões, que vêm agora, dos empréstimos
do Tesouro Nacional ao BNDES, considerando-se um
novo empréstimo de R$80 bilhões só pela TJLP, e os
demais, com juros de 2% e 1%.
Mas há ainda outro problema. Qual a taxa de juros
que o Tesouro Nacional está pagando para conseguir
o dinheiro que será emprestado ao BNDES? Normalmente, a taxa de juros que o Tesouro Nacional paga
seria a Selic, que hoje está em 8,75% ao ano. Mas os
empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES são empréstimos de longo prazo, e, assim, a taxa de juros para
se calcular o custo ﬁscal dessa operação deveria ser
correspondente ao custo ﬁscal dos títulos de prazo mais
longo do Tesouro Nacional, que é por volta de 13% ao
ano para um título com vencimento em 2017.
Portanto, a estimativa desse custo ﬁscal do BNDES deve ﬁcar perto de R$10 bilhões ao ano. Então,
estamos aprovando agora, na medida provisória, esses
R$80 bilhões. Porém, é importante que se saiba o custo
disso para o Tesouro, para o País e para o contribuinte.
Quer dizer, é importante que não se descuide desses
aspectos. O Governo está subsidiando, portanto, agravando o custo ﬁscal e transferindo essa conta para o
contribuinte. É importante que se coloque isso, para
que não se pense que essa operação não tem ônus
para o contribuinte. Tem, sim, e é preciso que todos
nós saibamos a magnitude desse custo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
com muita honra que anunciamos, na nossa Tribuna de
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Honra, líderes do Estado de Rondônia: Gilson, Salvador, Elias, Antônio, Eliseu, Dílson, Barrela e Sinval. Eles
representam 20 anos de luta pelo assentamento Marco
Azul, Saracura e Rio Pardo, da Reserva Bom Futuro.
Sejam bem-vindos. A conquista de Rondônia faz
parte da emoção de todos os brasileiros.
Agora, continuando, está inscrita, para discutir,
a Senadora Serys Slhessarenko. S. Exª representa o
PT – é líder – e as professoras do Brasil.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Senador Mão Santa.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Também, regimentalmente, V. Exª dispõe de dez minutos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Pretendo não usar todo esse tempo, até porque
precisamos aprovar essas matérias.
Quero falar rapidamente, muito rapidamente, de
alguns pontos dessa medida provisória. Trata-se de
uma MP da maior relevância para o nosso País. Vou
falar apenas de alguns aspectos de que ela trata, como
o Repenec, que cria um incentivo para as empresas
desenvolverem a indústria petrolífera em Regiões onde
ela ainda não existe, como a Região Norte, a Região
Nordeste e o meu Centro-Oeste – a nossa Região
Centro-Oeste, com o meu Mato Grosso.
Quer dizer, é extremamente importante ser criado
esse incentivo para essas regiões, para deslocar-se a
possibilidade de desenvolver a indústria petrolífera em
regiões onde ainda ela não existe.
Uma outra questão para a qual eu atribuo a maior
relevância é o programa de um computador para cada
aluno das escolas públicas. Senhores e senhoras, estou tentando especiﬁcar algumas situações dessa MP.
Um computador para cada aluno das escolas públicas,
nos três níveis, tanto da escola pública federal, quanto
da estadual e da municipal.
Senhores e senhoras, isso signiﬁca a inclusão
dos brasileiros e das brasileiras, das crianças jovens,
dos jovens; é a inclusão dessa população no mundo
digital. A gente que sempre falou que a inclusão digital
é essencial para darmos o salto para a modernidade,
eu diria que esse aspecto desta Medida Provisória nº
472, só falando desse aspecto, signiﬁca o salto quase
que da idade média para a modernidade na educação
brasileira. São os nossos jovens, as nossas crianças
jovens que estarão, realmente, tendo acesso ao mundo digital. Isso é da maior importância para a melhoria
da qualidade da escola, para a melhoria do ensino em
nosso País, para a qualiﬁcação dos nossos jovens e
das nossas crianças. E isso ajudará muito, com certeza, aos nossos proﬁssionais da educação.
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Prorroga-se também os incentivos ﬁscais para a indústria da informática, com o fortalecimento da indústria
brasileira nessa área da informática, tornando o computador acessível. O Brasil, que hoje já é reconhecido como
um país conectado, senhoras e senhores, imaginem o
nosso Brasil em que cada criança jovem – e eu digo
criança jovem, porque é criança jovem mesmo – com um
computador para cada um nas escolas públicas, sejam
elas federais, estaduais ou municipais: é o salto realmente
no processo ensino-aprendizagem das nossas crianças!
Elas vão entender do mundo, tendo acesso ao mundo,
ao Brasil, ao seu Estado, a todas as relações em cada
computador pessoal. Isso aí é o grande salto para a modernidade, não tenham dúvida, senhoras e senhores.
Como professora, digo que os nossos proﬁssionais
na educação terão muito mais facilidade para ensinar às
nossas crianças e aos nossos jovens e, mais ainda, terão
que exigir preparo cada vez maior, porque os nossos proﬁssionais na educação terão que estar realmente muito
atualizados, e essa atualização tem que ser oferecida pelos
governantes, sejam municipais, estaduais ou nacionais.
Um outro ponto importante – já encaminhando
para o encerramento, porque prometi ao Senador Mão
Santa, que preside esta sessão, que eu falaria por
pouco tempo – é com relação aos pequenos agricultores, ao homem e à mulher que trabalham no campo
e que terão as suas dívidas anistiadas. Ainda é pouco
o teto de anistia dessas dívidas. Aqueles que devem
até R$10 mil terão suas dívidas perdoadas. Atenção,
pequeno agricultor, aquele que no dia a dia engrossa
a mão lá na lavoura e esquenta o cérebro, como eu
digo, como é no meu Mato Grosso com aquele nosso calor: as dívidas até R$10 mil serão perdoadas e
serão canceladas as multas! Isso é muito importante,
porque, às vezes, a multa é maior que a dívida. Trabalhador pequeno da área rural, homens e mulheres do
campo, a sua dívida de até R$ 10 mil será perdoada
e as multas serão perdoadas também.
Por último – e há muitos outros aspectos, muitas
outras situações, muitas outras questões nesta Medida Provisória nº 472 –, ela também estende o projeto
tão importante do Governo do Presidente Lula, que é
o Programa Minha Casa, Minha Vida, que até agora
era apenas para as pessoas que vivem na área urbana. Agora, o Programa Minha Casa, Minha Vida, por
meio desta MP, será também oferecido à área rural.
Trabalhadoras e trabalhadores do campo também terão
acesso ao Programa Minha Casa, Minha Vida.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Renan Calheiros, V. Exª...
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, tenho que dizer, a bem da verdade, que
Renan Calheiros foi um dos primeiros que clamaram
pela necessidade de as dívidas do pequeno produtor
do semiárido do Nordeste serem resolvidas.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vamos
aguardar a intervenção do Senador Romero Jucá, que é
o Relator da Medida Provisória, para veriﬁcar, na oportunidade, qual foi mesmo a abrangência da renegociação, o
que efetivamente entrou, se a remissão de até R$10 mil,
como defendíamos, incluirá também os devedores da Dívida Ativa. Isso é um aspecto que vamos discutir, quando
da intervenção, repito, do Senador Romero Jucá.
A outra questão – e por isso já agradeço antecipadamente ao Senador Romero Jucá – é a inclusão
no seu relatório, no seu parecer da subvenção econômica para os produtores de cana do Nordeste, os
fornecedores de cana, aqueles pequenos – na sua
grande maioria, porque mais de 80% produzem até mil
toneladas de cana –, que entregam a sua produção às
usinas e que tiveram, no ano que passou, correspondente à safra 2008/2009, uma subvenção de R$5,00
(cinco reais) por tonelada de cana, Sr. Presidente.
É essa subvenção econômica que é a diferença do
custo de produção para o preço de mercado, e que
efetivamente o Senador Romero Jucá colocou no seu
parecer, e nós, de pronto, já gostaríamos de agradecer, no momento também que agradeço a V. Exª pela
lembrança dessa luta que nós todos estamos travando
aqui com relação à renegociação das dívidas agrícolas,
das pequenas dívidas agrícolas e com relação a essa
subvenção econômica para os entregadores, para os
fornecedores de cana do Nordeste.
Em síntese é isso. Vamos aguardar o Senador
Romero.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu estava inscrito, mas retiro a minha inscrição e faço
minhas as palavras proferidas pelo Senador Renan
Calheiros.
E, agora, tem a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora não tem pela ordem; agora é discutir. V. Exª quer
se inscrever? (Pausa.)
V. Exª está inscrito depois dele para discutir e
terá dez minutos.
Da tribuna, o Senador Inácio Arruda para discutir
a Medida Provisória.
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V. Exª é o próximo inscrito, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, Senador Flexa Ribeiro – e V. Exª já está
inscrito para falar em seguida, porque o Senador Mão
Santa, repleto de generosidade como é, já fez foi logo
inscrever V. Exª de uma vez –, quero registrar a importância da aprovação da Medida Provisória nº 472.
Quero, em particular, destacar o aspecto que se
desenvolveu dentro do Congresso Nacional, de negociação da dívida dos pequenos produtores rurais.
Falo, especialmente, do Nordeste brasileiro, onde as
situações, em cada Estado, claro, são diferentes, mas
no Nordeste, como um conjunto, fazer agricultura,
produzir arroz, feijão, frutas, a farinha de mandioca
depende das chuvas, às vezes escassas, às vezes
trágicas, porque, quando vêm, vêm quase que todas
de uma vez só. Muitos dos senhores de outras regiões não sabem o que é uma estiagem de três anos
– com três meses de estiagem, já ﬁcam apavorados.
Lá se enfrenta estiagens de até três anos. Então, por
produzir, por plantar o feijão, o milho, por criar o gado,
os cabritos, um carneiro naquelas condições, cada pecuarista desse ou cada agricultor – pequeno, porque
a maioria esmagadora é de pequenos proprietários –
deveria receber um prêmio a cada ano.
Deveria ser premiado por se manter ali, na terra,
produzindo para alimentar as pequenas cidades do nosso
sertão e muitas vezes a região inteira, o Nordeste inteiro.
Então, Sr. Presidente, considero que essa negociação é muito importante. Posso registrar porque
conheço a realidade, e sei que ainda é aquém da necessidade, mas ela é oportuna; ela abre um caminho
para esses pequenos produtores brasileiros, que já são
atendidos em alguns programas importantes.
O Pronaf foi um alento. Nas mãos de Lula, o Pronaf foi um alento, mas mesmo nessa realidade benfazeja do Governo Lula, porque o Brasil conseguiu se
desenvolver novamente, mesmo nessas condições, o
Nordeste tem diﬁculdades para manter um ritmo de
produção no campo e precisa desse apoio. Essa negociação tem grande signiﬁcado para nós.
Mas quero destacar um outro aspecto fundamental da medida provisória: é que ela acolhe um pleito do
Banco do Nordeste. Trata-se de um aporte que já negociamos, discutimos intensamente – a diretoria do Banco,
o presidente do Banco, Roberto Smith, com o Relator
Gim Argello na medida provisória anterior, com Romero Jucá nessa medida provisória –, que é fundamental
para a nossa região, para que o Banco do Nordeste se
mantenha como instrumento capaz de oferecer os meios
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necessários para a indústria, para o comércio e para a
agricultura da região Nordeste do Brasil.
Não basta o BNDES. Não basta! O BNDES é
importante, o BNDES é fundamental para o Brasil, é
fundamental para a América do Sul, mas o Nordeste
precisa de um banco de desenvolvimento especíﬁco,
que compreenda as realidades da nossa região, que
saiba o que é o sertão, que conheça o Nordeste Setentrional, que entenda o que é o cristalino. Alguns acham
que cristalino é cristal de prateleira, e não aquela pedra pesada sobre a qual o agricultor dobra sua enxada. Não entendem, não conhecem, não sabem o que
é. Às vezes, ﬁcam pendurados num prédio no décimo
andar da Avenida Paulista e não entendem patavina
do Nordeste, mas escrevem artigos belíssimos sobre
a região, muitas vezes criticando, denunciando, sem
saber absolutamente de nada da nossa região.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero me congratular com
o Relator, que acolhe esse aporte importante do Banco do
Nordeste e acolhe um conjunto de medidas. Eu sei que é
um começo importante para compreendermos a necessidade de amparar e até, no futuro, de premiar quem tem a
coragem de se manter produzindo no Nordeste brasileiro,
no campo, no interior como produtor rural.
Sr. Presidente, portanto, as minhas palavras são
de aprovação da medida provisória, para que a gente
possa acolher as novas correções do Relator, que eu
estou convicto de que vão ser de acolhimento de um
conjunto de proposições feitas aqui pelos nossos colegas, especialmente do Nordeste, mas de muitas outras
regiões, que sabem que é a hora de nós negociarmos
minimamente os interesses da nossa região.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Meus parabéns pelo pronunciamento contundente e
brilhante.
E agora, Paulo Duque desistiu.
Flexa Ribeiro, inscrito. V. Exª, para discutir a medida provisória, tem até dez minutos, de acordo com o
Regimento. Mas, a inteligência privilegiada de V. Exª...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu vou aproveitar esse tempo
que me concede de inscrição para requerer um voto de
pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim Nunes Alves.
Requeiro, nos termos do artigos 218 e 221 do Regimento Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado
nos Anais do Senado voto de pesar pelo falecimento
do empresário paraense, sócio-fundador da tradicional
empresa Cosmorama Ltda, Joaquim Nunes Alves.
Requeiro ainda a inserção em ata de voto de
profundo pesar pelo falecimento e apresentação de
condolências à família em nome de uma de suas ﬁ-
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lhas, Dona Dulce Vinagre, e de uma de suas netas,
Valéria Pires Franco.
O falecimento do amigo Joaquim Nunes Alves se
deu ontem, e hoje foi seu sepultamento.
Ele foi sócio-fundador da empresa Cosmorama
Ltda., uma das mais antigas e tradicionais empresas do
ramo de vidraçaria no Estado do Pará. Além de empresário, Senador Mão Santa, era conhecido também por sua
dedicação às causas sociais, tendo presidido a benemérita
Sociedade Beneﬁcente Portuguesa do Pará, a Associação
Comercial do Pará e o Rotary Clube de Belém.
Ele é nascido em Portugal e paraense de coração.
Joaquim Nunes Alves foi, sem dúvida, um grande
empresário, esposo, pai, irmão, avô, companheiro e amigo, além de um apaixonado por sua terra de coração.
Deixa de luto não apenas aqueles que o conheciam
mais intimamente, mas sim toda a classe empresarial
e a comunidade lusitana do Estado do Pará.
Peço também, Senador Mão Santa, que sejam
apresentadas condolências às entidades e fundações
que o Sr. Joaquim Nunes Alves presidiu.
Esse era o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Gostaria que V. Exª formalizasse o voto de pesar para
podermos encaminhá-lo.
Agora, inscreveu-se, por último, Flávio Arns, para
discutir.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Agradeço, Sr. Presidente.
Eu só gostaria de destacar – e já foi feito isso
por pessoas que me antecederam – a importância
de vários itens desta medida provisória, naturalmente
aprimorada com os debates que aconteceram na Câmara dos Deputados e aqui no Senado Federal. Mas,
particularmente, eu quero destacar o item que trata
do Programa Um Computador por Aluno (Prouca) e o
Regime Especial de Aquisição de Computadores para
Uso Educacional, denominado Recompe.
O Prouca, o Programa Um Computador por Aluno, tem por objetivo promover a inclusão digital nas
escolas das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal – portanto, em todos os níveis
–, mediante aquisição, em licitação pública, e utilização de soluções de informática, constituídas de equipamentos de informática, programas de computador,
software neles instalados e de suporte e assistência
técnica necessários ao seu funcionamento.
É um programa, na verdade, de estruturação,
através da informática, de acesso dos alunos a essa
possibilidade, sejam alunos federais, estaduais, distritais
ou municipais, dentro de regras estabelecidas pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Fazenda.
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Em conversa com o Relator da matéria, o Senador Romero Jucá, apontamos a importância e a
necessidade de se incluir a pessoa com deﬁciência
nesse programa. O computador, a informática, para a
pessoa com deﬁciência, é um instrumento educacional essencial, fundamental. Se nós pensarmos, para
uma pessoa com paralisia cerebral, o computador é o
seu caderno, a sua caneta. A pessoa com deﬁciência
intelectual tem no computador a possibilidade de fazer um texto limpo, tranquilo, com organização, e ter
acesso à pesquisa, por meio da Internet, como muitas
pessoas com deﬁciência intelectual já o fazem. Para
as pessoas cegas é a mesma coisa: o computador é
fundamental, a partir de uma certa idade, para que se
tenha um material em áudio, um material que possa
ser impresso em Braille; quer dizer, ter acesso aos
equipamentos necessários pelo computador.
Participei da Reatech, em São Paulo, há pouco
tempo, duas ou três semanas atrás, quando aconteceu
a feira, e tomei conhecimento de alternativas de computador em que a pessoa pode, inclusive, movimentar
o cursor com os movimentos dos próprios olhos. Então,
a alternativa do computador, como todos sabemos, não
é, como se costuma dizer popularmente, a salvação da
lavoura, mas um instrumento educacional de inclusão
da mais alta importância para todos, inclusive para a
pessoa com deﬁciência.
Dialoguei com o Senador Romero Jucá, que incluirá no texto esse atendimento da necessidade da pessoa
com deﬁciência, além daquilo que eu li relativo às escolas
públicas federais, estaduais, municipais e distritais e também àquelas que atendem às pessoas com deﬁciências
nas várias áreas de deﬁciência. Isso representará para a
área, sem dúvida, um avanço importante. Quero parabenizar o Senador Romero Jucá pela iniciativa.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senadora Fátima Cleide, quanto à solicitação de V.
Exª em seu pronunciamento, a Presidência a defere
na forma do Regimento .
Agora, antes de encerrar a discussão, concedo a
palavra ao Senador Romero Jucá, Líder do Governo.
para responder às dúvidas do Senador César Borges
e do Senador Efraim Morais.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Fora do microfone.) – Sr. Presidente, quero apresentar uma emenda..
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Só
quem pode fazer emenda agora,...V. Exª poderá discutir.
Aqui, o Senador Romero Jucá aguarda pacientemente.
V. Exª vai usar da palavra para discussão. Regimentalmente tem até dez minutos.
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O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Aqui na Emenda nº 129, que trata do Conselho Nacional de Política
Indigenista, no art. 3º, § 2º, eu gostaria de sugerir ao
Relator que acrescentasse uma palavra, porque eu
conheço as organizações indígenas. Quando diz que
“na escolha dos membros participarão as organizações
estaduais”, tem que pôr “todas” – todas as organizações estaduais –, senão vai ser só o CIR botando o
pessoal dele e deixando todas as outras organizações
fora. Então, eu sugiro que a palavra “todas” seja incluída aqui. ...“coordenadas pelas organizações indígenas
regionais, assegurada a participação de todas as organizações estaduais”. Eu gostaria, Sr. Presidente, de
sugerir ao Senador Romero Jucá que acrescente isso.
E lembre que as outras organizações têm a maioria.
Só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Romero Jucá, antes, porém, eu quero lembrar
o compromisso que V. Exª tem com a continuação da
democracia. Disraeli deixou escrito: “Não se queixe, não
discuta, não se explique. Aja ou saia. O que importa é o
resultado”. Churchill: “Eu tenho a vos oferecer trabalho,
sangue, suor e lágrimas”. E V. Exª tem que deixar uma
mensagem grandiosa como esses estadistas.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Foram
dois grandes homens, Sr. Presidente, duas grandes
ﬁguras da humanidade.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, V. Exª disse que
o Senador Romero Jucá ia responder às indagações
do Senador Efraim e do Senador Antonio Carlos. Eu
quero dizer que também tenho várias indagações, que,
com certeza, o Senador Romero Jucá, com muita competência, vai poder responder.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, eu ouvi, atentamente, várias ponderações, muitas delas pertinentes. Muitas serão objeto de
ajuste do nosso texto, porque considero fundamental
termos o melhor texto e o maior avanço possível dentro da matéria que estamos votando.
Gostaria de iniciar – e vou concluir tratando da
questão da agricultura porque é a mais polêmica – com
uma inclusão solicitada pelo Senador Flávio Arns, que
diz respeito às escolas sem ﬁns lucrativos de atendimento a pessoas com deﬁciência, no ProUca – Programa um Computador Por Aluno. S. Exª lista escolas
federais de ensino, estaduais, distritais e municipais e,
pertinentemente, pede que nós emendemos o art. 7º
no seu caput e também no § 3º, colocando entre as
escolas atendidas, depois de municipal, o texto: “...ou
nas escolas sem ﬁns lucrativos de atendimento a pes-
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soa com deﬁciência, mediante a aquisição e utilização
de solução de informática.”
Então é um adendo que faço. Está atendido. Vou
entregar, por escrito, à Mesa. Logo depois de fazer
todas as referências, Presidente, entregarei, por escrito o texto, exatamente para que não haja nenhum
tipo de dúvida.
O Sr Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Jucá?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois não,
Senador Arthur.
O Sr Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Minha pergunta, Senador Jucá, é se V. Exª manteve a Emenda 137.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mantive
a emenda 137.
O Sr.Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Está mantida?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Está
mantida.
O Sr Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Está bem.
Obrigado
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – No que
diz respeito à emenda do Senador César Borges, que
trata da questão do cacau, eu a acato como emenda de
acréscimo, incluindo-se onde couber os arts. 3º, 7º e 8º
e os Anexos 3 e 9, da Lei 11.775, de 17 de setembro de
2008, que passa a vigorar com a seguinte redação...
Então são quatro páginas que estão rubricadas e
atestadas. Entregarei por escrito também à Mesa.
Quanto à Emenda 103, gostaria de dizer que nós
estamos substituindo-a, por solicitação do Democratas,
agregando um § 2º, que diz respeito ao Serpro, dizendo
o seguinte: “Ao Serpro é vedada a subcontratação de
outras empresas para que prestem os serviços estratégicos a que se referem esse artigo.”
Nós estamos dando condições de o Serpro efetuar
serviços estratégicos, mas estamos efetivamente proibindo a terceirização desse serviço estratégico como forma
de controle, para que as informações não sejam repassadas. Esse adendo é aceito também e ﬁca no registro
para ser incluído na redação ﬁnal, Sr. Presidente.
Outra emenda que nós estamos acatando diz respeito ao texto que nós estamos referenciando ao Estado
de Rondônia. É exatamente a que regulamenta a emenda
constitucional que nós aprovamos aqui. Nós colocamos
esse texto para que se possa acelerar o processo de
análise e absorção dos servidores de Rondônia, assim
como aconteceu com o Estado de Roraima e o do Amapá. É um ato de justiça ao Estado de Rondônia. Nós
estamos acatando o pedido da Bancada federal, mais
o do Senador Expedito, que aqui está também.
Nós estamos incluindo dois artigos nessa matéria. O art. 6º, § 3º, diz o seguinte:
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O Instituto Nacional de Identiﬁcação da
Divisão de Ciência Técnica do Departamento
de Polícia Federal ﬁca autorizado a emitir a carteira de identiﬁcação policial para os policiais
civis federais oriundos dos ex-Territórios Federais de Roraima, Rondônia, Amapá e Acre.
O Ministério do Planejamento e Gestão
fornecerá ao Instituto Nacional de Identiﬁcação
os dados pessoais e funcionais dos policiais
civis, ativos e inativos, para a emissão da carteira de identiﬁcação, no prazo máximo de 60
dias da publicação dessa Lei.
Estamos também colocando o art. 14, renumerando os artigos, portanto entrará depois do art. 17,
que trata da absorção e da análise dos servidores dos
ex-Territórios de Roraima e do Amapá, que não foram
incluídos ainda na absorção.
Então, ﬁca com a seguinte redação o último artigo
dessa parte que diz respeito à Rondônia:
A comissão prevista no art. 11, que recepcionará os documentos referentes ao enquadramento
dos servidores do ex-Territórios de Rondônia, também recepcionará e procederá à análise dos documentos referentes a servidores os ex-Territórios
de Roraima e Amapá, que tenham ingressado no
serviço público até a posse dos respectivos Governadores eleitos e enquadrando-os nas novas
condições previstas nessa lei.
Portanto, esse texto tinha sido negociado com o
Governo Federal, com o Ministério do Planejamento,
mas no último texto entregue pela Bancada de Rondônia
tinha escapado. Portanto, nós estamos restabelecendo-o para atender a servidores do Estado de Roraima
e do Amapá que não foram por acaso enquadrados.
Estamos também, por solicitação do Senador Heráclito Fortes, do Democrata, agregando três emendas ao
regime especial da Indústria Aeronáutica Brasileira, Rataero.
No art. 30, § 4º, estamos substituindo o inciso I, colocando
o cumprimento das normas de homologação aeronáutica
editadas no âmbito do sistema de segurança de voo.
Estamos também incluindo o § 3º, “a”, dizendo
o seguinte:
A pessoa jurídica, em início de atividade
ou não, que tenha atingido no ano anterior o
percentual da receita total de vendas e serviços exigidos no § 2º desse artigo, poderá
se habilitar ao Retaero, desde que assuma o
compromisso de auferir 70% ou mais de sua
receita total de vendas de bens e serviços, nas
condições ali estabelecidas, a partir do ano calendário subsequente à sua habilitação.
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Estamos também entrando no art. 31, § 3º, que
penaliza quem não cumprir esse parágrafo que nós
incluímos, que diz:
A pessoa jurídica que não utilizar o bem
na forma prevista no § 2º ou não cumprir os
compromissos previstos no § 3º-A, do art. 30
desta lei, ﬁca obrigada a recolher os tributos
não pagos em decorrência da suspensão de
que trata este artigo, acrescido de multa e
juros, de mora ou de ofício, na forma da lei,
contados a partir da data de aquisição ou do
registro da Declaração de Importação - DI na
condição... [e aí segue o texto].
Portanto, ﬁca também atendido.
No que diz respeito ao Senador Augusto Botelho,
o que estamos aprovando aqui é um Conselho Nacional
Indígena, que vai ter representantes dos Estados. Então, não dá para ser todos os representantes de cada
Estado. Gostaria de ver o texto, se o Senador puder
trazê-lo para que eu dar uma olhada na modiﬁcação
que ele quer fazer.
Enquanto isso, nós vamos falar na questão da
agricultura, que talvez seja o assunto mais candente.
Sr. Presidente, o Senador Augusto Botelho fala
que, no processo de escolha de um representante,
todas as entidades devem estar representadas no debate. Então, vamos acatar a proposta.
O § 2º ﬁca da seguinte maneira: “Desde que os
artigos serão escolhidos em reuniões convocadas e
coordenadas pelas organizações indígenas, será assegurada a participação de todas as organizações estaduais e locais no processo de escolha”.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Muito
bem, Senador Augusto Botelho.
Por ﬁm, Sr. Presidente, o assunto mais candente
diz respeito à questão agrícola.
Entendemos que as Emendas nºs 105 a 108 são
um avanço. Estamos atendendo, das 116 mil operações renegociadas da Lei nº 11.322, 78 mil operações,
que estão sendo zeradas, estão sendo perdoadas, o
equivalente a R$287 milhões. E, nas 216 mil operações
não renegociadas, 185 mil operações, cerca de R$1,3
bilhão estão sendo remidas também. O restante dessas operações, até R$35 mil, terão condição de pagar,
com o desconto que vai de 45% a 85%.
Aqui foi colocada uma questão da dívida ativa.
Eu quero registrar que a dívida ativa ﬁca suspensa até
dezembro. Portanto, vai ter condição de levantarmos
uma situação que, no meu entendimento, no meu entendimento, se a dívida está na dívida ativa por conta
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de Pronaf ou por conta de Pesa, enﬁm, de renegociação dos assuntos que estão sendo perdoados aqui,
tem que caber, tem que se procurar também o caminho de perdoar. Não tem sentido um agricultor que
tem Pronaf agora ter o perdão, e o outro agricultor que
tinha o Pronaf, que passou para a dívida ativa, não ter
a condição de ter o perdão.
Essa questão não está sendo tratada aqui. Eu
tentei falar com o Ministério da Fazenda, mas as pessoas responsáveis estão viajando. Portanto, não tive
condição de tratar.
O que eu quero registrar é que nós vamos levantar essa questão. Teremos outras medidas provisórias
sendo votadas aqui. Temos várias medidas provisórias que serão votadas neste mês, duas inclusive já
estão trancando a pauta... Outras estão chegando. E
nós vamos levantar a discussão. Não quero garantir
que serão atendidas, Senador José Agripino, Senador
Efraim, mas quero registrar o avanço grande. Quero
também registrar que estou atendendo um pleito, que
acho justo, estou bancando esse pleito, que é a questão da exclusão da multa no calculo dos R$10 mil. O
texto diz o seguinte: “No valor de que trata o caput
do art. 1º excluem-se as multas”. Ou seja, o valor de
R$10 mil, que atende já com multa essa quantidade
que eu falei, mais de 80% dos créditos até R$35 mil,
estão sendo zerados. E esse cálculo de R$10 mil tem
juros, correção monetária e multa. Estamos excluindo
a multa da conta. Portanto, esses 80% crescerão além
da proposta feita pelo Ministério da Fazenda...
Pois não, Senador Efraim Morais.
O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – V. Exª falou em
relação à questão de até R$35 mil. Seriam renegociados
até o percentual de 85%. A minha pergunta a V. Exª é se
está incluso aí que até R$35 mil, até R$10 mil... Por exemplo, eu tenho um débito de R$25 mil, eu vou renegociar
R$15 mil, porque R$10 mil estão perdoados, ou não?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, vai ser
renegociado com 85% os R$25 mil, não é um processo
cumulativo, é um processo de valor, senão ﬁcaria muito
difícil fazer a conta. Então, é um processo de valor...
O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Não é muito
difícil, não; é conta de subtrair.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Seria difícil a operacionalização. O processo é até R$10 mil, e
é por isso que estou colocando a multa, porque, tirando
o cálculo da multa, nós vamos atingir um número maior.
Não sei qual é a multa contratual desse tipo de contrato,
mas iremos atingir um número ainda maior. Então, quem
atingir... E eu estou colocando também o seguinte: substitua-se a expressão “inferiorizar” pela expressão “de até
R$10 mil”. Então, a solicitação que foi feita pelo Partido
Democratas da questão de ser até R$10 mil...
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O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Até R$10 mil,
excluídas as multas.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Excluídas
as multas. Nós estamos excluindo as multas e estamos
elevando até R$10 mil, quando antes era a expressão
“inferiores a R$10 mil”, ou seja, não pegava os R$10
mil e agora vai pegar os R$10 mil.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Romero, um esclarecimento que é importante. Acho que
V. Exª já feriu a questão, mas acho que a gente precisava expor com toda a clareza a questão das dívidas
inscritas. Veja que injustiça que se praticará.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mas todas
as dívidas inscritas, a não ser de recursos privados,
estão suspensas até 31 de dezembro.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Suspensas.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Estão
suspensas.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Mas está-se
concedendo, se aprovarmos – e vamos aprovar – esse
texto, o perdão da dívida de R$10 mil, que deve dar
mais ou menos R$3 mil na origem, mais ou menos
isso com juros e correção monetária, mais ou menos
R$3 mil na origem, e, ao longo do tempo, muitas dessas dívidas foram executadas e estão na dívida ativa.
Está-se concedendo um benefício para quem tomou
empréstimo há doze anos, está inadimplente e vai receber agora um benefício concedido com o perdão da
dívida. Outras pessoas, por razões diversas, tiveram o
seu empréstimo jogado na dívida ativa e não vão gozar
desse benefício. Temos de fazer um esforço. Eu não
sei se V. Exª não gostaria de ter um tempo... Eu me
comprometo a votar por acordo amanhã, para V. Exª
fazer uma última tentativa, porque é uma coisa lógica
ou mais que lógica, a não ser que nós nos disponhamos a votar um Frankenstein: benefícios para uns e,
em casos semelhantes, não.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Senador
José Agripino, os técnicos que tratam dessa matéria
estão no exterior.
Por que acho que é importante votar hoje? Porque estaremos diminuindo o problema e gerando um
precedente. V. Exª tem razão, eu também acho. Temos
de procurar quem tinha a mesma condição. Qual é a
questão? A questão é que, quando passou para a dívida ativa, passou para recursos da União direto. Então,
é outra sistemática, mas acho que temos de procurar
uma solução para essa questão.
A solução é: dar para uma parte e buscar, depois, a igualdade. Temos de buscar avançar. A partir da
hora em que aprovarmos aqui hoje o perdão de R$1,6
bilhão, serão R$1,6 bilhão a menos do problema que
vamos ter de tratar mais à frente.
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Então, sinceramente, preﬁro aprovar a matéria
e criar uma situação positiva que deixá-la sub judice,
vamos dizer assim, sem votar, para tentar ﬁcar conversando novamente sobre a questão.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Não, não era
nem isso. Era dar a V. Exª o tempo, tendo em vista o seu
empenho pela matéria, para ver se a área do Governo...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Eu preﬁro votar hoje, porque estão aparecendo tantas outras
coisas que...
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Agora, eu
queria o compromisso de V. Exª...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – V. Exª
tem o meu compromisso de buscar uma solução para
isso. Eu vou lutar...
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senão, vamos dar tratamento desigual a iguais.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Concordo
e vou buscar um caminho para essa solução.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Senador Romero.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Senador
Renan Calheiros, ouço V. Exª.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Senador
Romero, é indiscutível o compromisso de V. Exª para
que tenhamos uma solução deﬁnitiva com relação à
renegociação dessas dívidas.
O Senador José Agripino coloca uma questão
aqui que eu considero fundamental: nós fazermos um
compromisso para que nós possamos, ainda na tramitação de qualquer outra medida provisória, resolver
as situações que ﬁcarão pendentes. Veja uma questão
típica, essa coisa do devedor solidário. Vamos imaginar
que cinco agricultores tenham tomado solidariamente,
os cinco, um empréstimo de R$50 mil, cada um, portanto, devendo R$10 mil.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Se um
foi, o outro ﬁcou...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Se o
avalista solidário quiser pagar sua dívida sozinho, ele
não pode. Ele vai ter que pagar a dívida dos cinco ao
mesmo tempo, vai ter que pagar R$50 mil. Se algum
deles quiser pagar independentemente, também não
vai poder. Isso é uma questão...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Essa é
uma outra questão, sobre a qual nós precisamos nos
debruçar também.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Nós precisamos nos debruçar sobre ela. E é fundamental, como
colocou o Senador José Agripino, o compromisso de V.
Exª, como também da inclusão das outras dívidas, do
Pesa, do Pronaf 2, das dívidas ativas, da securitização.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Só que veja
bem: qual a vantagem de votar agora? Nós não estaremos tratando no futuro desses que nós já tratamos agora.
Portanto, nós estaremos pegando uma parte grande do
bolo e já resolvendo. Isso diminui o problema de um lado
e, de outro lado, gera uma pressão e o compromisso do
Governo de procurar resolver o resto também.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – É verdade que V. Exª tem possibilitado avanços, quer dizer,
nós vamos ter a suspensão das execuções judiciais, a
remissão dessas dívidas, uma renegociação que, em
determinados casos, dá até 75%...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Oitenta
e cinco por cento.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Nós vamos beneﬁciar mais de 200 mil contratos, mas muita
coisa ainda precisa ser feita ...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Ainda
há coisa para fazer.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – E é fundamental o compromisso de V. Exª, dos Líderes e da
Casa para que nós tenhamos a solução.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Fica,
aqui, o meu compromisso e a certeza de que nós encontraremos um caminho.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – E, igualmente, já encerrando este rápido aparte, eu quero
agradecer a V. Exª por ter incluído no seu parecer a
subvenção econômica para os pequenos fornecedores
de cana do Nordeste do Brasil. Nós conseguimos isto,
no ano que passou, com a edição de uma medida provisória. Não tivemos, ainda, como conseguir a edição
dessa medida provisória agora. V. Exª, em boa hora,
coloca no seu parecer essa solução, que é a diferença
do custo de produção dos fornecedores de cana para o
preço de mercado, o que dá uma subvenção de cinco
reais por tonelada. Isso também é muito importante.
Eu queria, em nome do Nordeste e de Alagoas, agradecer a V. Exª pela solução.
O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Senador,
só, talvez...
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Romero Jucá, por favor, eu já havia pedido um aparte.
O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Vamos ouvir
a Senadora.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Eu queria
apenas que ﬁcasse bem claro, para que não reste nenhuma dúvida. Nós estamos aqui, o Líder José Agripino, o
Líder Romero Jucá e todos os demais líderes, entrando
num acordo de que aprovar-se-ia da forma que estava.
Já seria um benefício para, vamos dizer assim, 50% dos
devedores até dez mil, sem as multas. Não é assim?
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sem
as multas.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Sem as
multas. E os que estão devendo... Por exemplo, o que
está na dívida ativa da União...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Ficam
suspensos.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Suspenso até dezembro.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Até 31
de dezembro.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Até 31 de
dezembro. Securitização?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nós vamos discutir nessa questão também.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Está suspensa? Não?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A dívida ativa está.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Operações de recursos próprios do próprio Banco do Nordeste, até dez mil...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não.
Operações de recursos próprios, nós vamos ter que
conversar porque não está previsto.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Não, exatamente. São essas, até dez mil?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, a
execução, sim... A dívida ativa, sim. O perdão, não.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – A execução ﬁca suspensa.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A execução ﬁca suspensa.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – A execução ﬁca suspensa em todos eles.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O perdão, não.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – A execução ﬁca suspensa em todos eles. Das dívidas do
Banco do Brasil também?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Também, também.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – As execuções são suspensas de todos. Agora, as dívidas é
que o Líder...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Remidas
não são; as que são... Nós vamos procurar um caminho para resolver essa questão.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – O senhor
se compromete a encontrar um caminho para que,
numa outra medida provisória, que eu já proponho aqui
que seja a próxima...
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Para
que, numa outra medida provisória, nós possamos
avançar.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – ... a gente
possa incluir esse caminho.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Está
certo.
A Sra. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Obrigada,
Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – De
nada.
Senador Efraim.
O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Senador Romero, talvez seja até uma questão de redação. Onde
se lê “Pronaf B”, por que não tiramos “Pronaf B” e colocamos “Pronaf e securitização”?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Porque
não acertei ainda com a área econômica. Eu preciso
fazer o cálculo, acertar e discutir o não veto. Essa é
uma matéria que está tratada com o Governo para
não haver veto.
Então, nós estamos avançando. Nós já estamos
sacando a descoberto a questão das multas, que
acho que é...
O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – É só tirar o “B”.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, mas
nós vamos resolver essa questão, Senador Efraim. Não
tenho dúvida disso.
É importante, acho que estamos criando um precedente para uma parte dos agricultores e vamos ter
de procurar o caminho para o restante dos agricultores,
não resta dúvida disso.
V. Exª tem meu compromisso de parceria para
buscar essa saída.
O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Em V. Exª
eu conﬁo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Está
justiﬁcada a comparação com Benjamin Disraeli.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, então, essas são as modiﬁcações que eu gostaria de fazer. Quero dizer que é uma medida provisória
complexa, mas importante para o País, que beneﬁcia
diversos segmentos, Prefeituras, Estados, enﬁm.
Eu ﬁco feliz de poder tê-la relatado e por ter a
conﬁança dos líderes, a conﬁança dos meus pares
para que possamos aprovar essa matéria.
Muito obrigado.
São as seguintes as alterações:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Encerrada a discussão.
A Presidência defere a retirada das Emendas
nºs 112, 113, solicitada pelo Relator, Senador Romero Jucá.
Em votação o Projeto de Lei de Conversão, que
tem preferência regimental, sem prejuízo das emendas
do Relator Revisor.
Para encaminhar ninguém quer, já discutiram
muito, não é?
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 92 a 111
e 114 a 143 do Relator Revisor, com as retiﬁcações
apresentadas em plenário e adendos ao parecer.
Para encaminhar a votação. (Pausa.)
Não há oradores.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão com
emendas do Relator Revisor, ﬁcam prejudicadas a Medida Provisória e a emenda a ela apresentada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Em discussão a redação ﬁnal.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER Nº 465, DE 2010
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2010
(Medida Provisória nº 472, de 2009).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal das
Emendas do Senado ao Projeto de Lei de Conversão nº 1,
de 2010 (Medida Provisória nº 472, de 2009), que institui
o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento
de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste – REPENEC; cria o Programa
Um Computador por Aluno – PROUCA e institui o Regime
Especial de Aquisição de Computadores para Uso Educacional – RECOMPE; prorroga benefícios ﬁscais; constitui
fonte de recursos adicional aos agentes ﬁnanceiros do
Fundo da Marinha Mercante – FMM para ﬁnanciamentos
de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da
Marinha Mercante – CDFMM,; institui o Regime Especial
para a Indústria Aeronáutica Brasileira – RETAERO; dispõe sobre a Letra Financeira e o Certiﬁcado de Operações
Estruturadas; ajusta o Programa Minha Casa, Minha Vida
– PMCMV; altera as Leis nºs 11.948, de 16 de junho de
2009; 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de
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dezembro de 1991, 11.196, de 21 de novembro de 2005,
10.865, de 30 de abril de 2004, 11.484, de 31 de maio de
2007, 11.488, de 15 de junho de 2007, 9.718, de 27 de
novembro de 1998, 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e 11.977, de 7 de
junho de 2009; revoga dispositivos das Leis nºs 7.944, de
20 de dezembro de 1989, 8.003, de 14 de março de 1990,
8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.829, de 23 de dezembro de 2003, 5.025, de 10 de junho de 1966, e 6.704, de
26 de outubro de 1979; e dá outras providências.

ANEXO AO PARECER Nº 465, DE 2010
Redação ﬁnal das Emendas do Senado
ao Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2010
(Medida Provisória nº 472, de 2009).
Institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste – REPENEC;
cria o Programa Um Computador por Aluno – PROUCA e
institui o Regime Especial de Aquisição de Computadores
para Uso Educacional – RECOMPE; prorroga benefícios
ﬁscais; constitui fonte de recursos adicional aos agentes
ﬁnanceiros do Fundo da Marinha Mercante – FMM para
ﬁnanciamentos de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM; institui o
Regime Especial para a Indústria Aeronáutica Brasileira
– RETAERO; dispõe sobre a Letra Financeira e o Certiﬁcado de Operações Estruturadas; ajusta o Programa
Minha Casa, Minha Vida – PMCMV; altera as Leis nºs
11.948, de 16 de junho de 2009; 8.248, de 23 de outubro
de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 11.196, de
21 de novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 2004,
11.484, de 31 de maio de 2007, 11.488, de 15 de junho
de 2007, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 9.430, de
27 de dezembro de 1996, 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e 11.977, de 7 de junho de 2009; revoga dispositivos das Leis n°s 7.944, de 20 de dezembro de 1989,
8.003, de 14 de março de 1990, 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, 10.829, de 23 de dezembro de 2003, 5.025, de
10 de junho de 1966, e 6.704, de 26 de outubro de 1979;
e dá outras providências.
Emenda nº 1
(Corresponde a Emenda nº 92 – Relator-Revisor)
Suprima-se do art. 2º do Projeto a inclusão de
inciso III no art. 2º da Lei nº 11.484, de 31 de maio
de 2007.
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Emenda nº 2
(Corresponde à Emenda nº 93 – Relator-Revisor)
Dê-se ao art. 23 do Projeto a seguinte redação:
“Art. 23. O art. 44 da Lei nº 9.430, de 27
de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 44. ................................................
..............................................................
§ 5º Será exigida multa de 50% (cinquenta por cento), observado o disposto nos §§ 1º
e 2º, sobre:
I – a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte pessoa física, na
Declaração de Ajuste Anual, que deixar de
ser restituída em razão da constatação de infração à legislação tributária, relativamente à
base de cálculo; e
II – o valor da dedução e da compensação indevidas, do imposto devido, informadas
na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física.(NR)”
Emenda nº 3
(Corresponde à Emenda nº 94 – Relator-Revisor)
Dê-se ao art. 24 do Projeto a seguinte redação:
“Art. 24. Sem prejuízo do disposto no
art. 22 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996, os juros pagos ou creditados por fonte
situada no Brasil à pessoa física ou jurídica,
vinculada nos termos do art. 23 da Lei nº 9.430,
de 1996, residente ou domiciliada no exterior,
não constituída em país ou dependência com
tributação favorecida ou sob regime ﬁscal privilegiado, somente serão dedutíveis, para ﬁns
de determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, quando se veriﬁque constituírem despesa necessária à atividade, conforme deﬁnido
pelo art. 47 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro
de 1964, no período de apuração, atendendo
aos seguintes requisitos:
I – no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que tenha
participação societária na pessoa jurídica residente no Brasil, o valor do endividamento
junto à pessoa vinculada no exterior, veriﬁcado
quando da apropriação dos juros, não seja superior a 2 (duas) vezes o valor da participação
da vinculada no patrimônio líquido da pessoa
jurídica residente no Brasil;
II – no caso de endividamento com pessoa jurídica vinculada no exterior que não te-
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nha participação societária na pessoa jurídica
residente no Brasil, o valor do endividamento
junto à pessoa vinculada no exterior, veriﬁcado quando da apropriação dos juros, não
seja superior a 2(duas) vezes o calor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente
no Brasil;
III – em qualquer dos casos dos incisos I
e II, o valor do somatório dos endividamentos
junto a pessoas vinculadas no exterior, veriﬁcado quando da apropriação dos juros, não
seja superior a 2 (duas) vezes o valor do somatório das participações de todas as vinculadas no patrimônio liquido da pessoa jurídica
residente no Brasil.
§ 1° Para efeito do calculo do total de
endividamento a que se refere o caput deste
artigo, serão consideradas todas as formas e
prazos de ﬁnanciamento, independentemente de registro do contrato no Banco Central
do Brasil.
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo
as operações de endividamento de pessoa
jurídica residente ou domiciliada no Brasil em
que o avalista, ﬁador, procurador ou qualquer
interveniente for pessoa vinculada.
§ 3° Veriﬁcando-se excesso em relação
aos limites ﬁxados nos incisos I a III do caput
deste artigo, o valor dos juros relativos ao excedente será considerado despesa não necessária a atividade da empresa, conforme deﬁnido
pelo art. 47 da Lei n° 4.506, de 1964, e não
dedutível para ﬁns do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
§ 4° Os valores do endividamento e da
participação da vinculada no patrimônio líquido, a que se refere este artigo, serão apurados
pela média ponderada mensal.
§ 5° O disposto no inciso III do caput deste artigo não se aplica no caso de endividamento exclusivamente com pessoas vinculadas no
exterior que não tenham participação societária
na pessoa jurídica residente no Brasil.
§ 6° Na hipótese a que se refere o § 5°
deste artigo, o somat6rio dos valores de endividamento com todas as vinculadas sem
participação no capital da entidade no Brasil,
veriﬁcado quando da apropriação dos juros,
não poderá ser superior a 2 (duas) vezes o
valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica
residente no Brasil.
§ 7° O disposto neste artigo não se aplica
as operações de captação feitas no exterior por
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instituições de que trata o § 1° do art. 22 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para recursos
captados no exterior e utilizados em operações
de repasse, nos termos deﬁnidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
Emenda n° 4
(Corresponde a Emenda n° 95 – Relator-Revisor)
Dê-se ao art. 25 do Projeto a seguinte redação:
“Art. 25. Sem prejuízo do disposto no art.
22 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro 1996,
os juros pagos ou creditados por fonte situada
no Brasil a pessoa física ou jurídica residente,
domiciliada ou constituída no exterior, em país
ou dependência com tributação favorecida ou
sob regime ﬁscal privilegiado, nos termos dos
arts. 24 e 24-A da Lei n° 9.430, de 1996, somente serão dedutíveis, para ﬁns de determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
quando se veriﬁque constituírem despesa necessária à atividade, conforme deﬁnido pelo art.
47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro 1964,
no período de apuração, atendendo cumulativamente ao requisito de que o valor total do
somatório dos endividamentos com todas as
entidades situadas em país ou dependência
com tributação favorecida ou sob regime ﬁscal
privilegiado não seja superior a 30% (trinta por
cento) do valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica residente no Brasil.
§ 1° Para efeito do cálculo do total do
endividamento a que se refere o caput deste
artigo, serão consideradas todas as formas e
prazos de ﬁnanciamento, independentemente de registro do contrato no Banco Central
do Brasil.
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo
às operações de endividamento de pessoa
jurídica residente ou domiciliada no Brasil em
que o avalista, ﬁador, procurador ou qualquer
interveniente for residente ou constituído em
país ou dependência com tributação favorecida
ou sob regime ﬁscal privilegiado.
§ 3° Veriﬁcando-se excesso em relação
ao limite ﬁxado no caput deste artigo, o valor
dos juros relativos ao excedente será considerado despesa não necessária à atividade da
empresa, conforme deﬁnido pelo art. 47 da Lei
n° 4.506, de 1964, e não dedutível para ﬁns
do Imposto de Renda e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
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§ 4° Os valores do endividamento e do
patrimônio líquido a que se refere este artigo
serão apurados pela média ponderada mensal.
§ 5° O disposto neste artigo não se aplica
às operações de captação feitas no exterior por
instituições de que trata o § 1° do art. 22 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para recursos
captados no exterior e utilizados em operações
de repasse, nos termos deﬁnidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
Emenda n° 5
(Corresponde à Emenda n° 96 – Relator-Revisor)
Dê-se ao art. 26 do Projeto a seguinte redação:
“Art. 26. Sem prejuízo das normas do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
não são dedutíveis, na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a qualquer título, direta ou indiretamente, a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou constituídas no exterior e submetidas a
um tratamento de país ou dependência com
tributação favorecida ou sob regime ﬁscal privilegiado, na forma dos arts. 24 e 24-A da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, salvo
se houver, cumulativamente:
I – a identiﬁcação do efetivo beneﬁciário
da entidade no exterior, destinatário dessas
importâncias;
II – a comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou entidade no exterior
de realizar a operação; e
III – a comprovação documental do pagamento do preço respectivo e do recebimento
dos bens e direitos ou da utilização de serviço.
§ 1° Para efeito do disposto no inciso I
do caput deste artigo, considerar-se-á como
efetivo beneﬁciário a pessoa física ou jurídica
não constituída com o único ou principal objetivo de economia tributária que auferir esses valores por sua própria conta e não como
agente, administrador ﬁduciário ou mandatário
por conta de terceiro.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica
ao pagamento de juros sobre o capital próprio
de que trata o art. 9° da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
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§ 3° A comprovação do disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica no
caso de operações:
I – que não tenham sido efetuadas com
o único ou principal objetivo de economia tributária; e
II – cuja beneﬁciária das importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas a titulo de juros seja subsidiaria
integral, ﬁlial ou sucursal da pessoa jurídica
remetente domiciliada no Brasil e tenha seus
lucros tributados na forma do art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001.”
Emenda n° 6
(Corresponde a Emenda n° 97 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. O art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 74. ................................................
..............................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50%
(cinqüenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido
ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata
o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no
pedido apresentado pelo sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15,
também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.’ (NR)”
Emenda n° 7
(Corresponde à Emenda n° 98 – Relator-Revisor)
Dê-se ao art. 60 do Projeto a seguinte redação:
“Art. 60. Ficam isentos do Imposto de
Renda na fonte, de 1° de janeiro de 2011 até
31 de dezembro de 2015, os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos para pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no País, em viagens
de turismo, negócios, serviço, treinamento ou
missões oﬁciais.
§ 1° A isenção de que trata o caput deste
artigo é sujeita ao limite global das remessas
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de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês,
sendo esse valor sujeito aos limites e condições a que se refere o § 3°.
§ 2° Em relação às agências de viagem,
o limite de que trata o § 10 passa a ser de,
no máximo, R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao
mês por passageiro, observado o disposto
no § 3°.
§ 3° O Poder Executivo disporá sobre os
limites, a quantidade de passageiros e as condições para utilização da isenção, conforme o
tipo de gasto custeado.
§ 4° Salvo se atendidas as condições do
art. 26, o disposto neste artigo não se aplica ao
caso de beneﬁciário residente ou domiciliado
em país ou dependência com tributação favorecida ou beneﬁciada por regime ﬁscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
Emenda n° 8
(Corresponde à Emenda n° 99 – Relator-Revisor)
Incluam-se no Projeto, onde couberem, os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
“Art. É a União autorizada a conceder
crédito ao Banco do Nordeste do Brasil S.
A., no montante de R$ 1.000.000.000,00 (um
bilhão de reais), em condições ﬁnanceiras e
contratuais a serem deﬁnidas pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
Art. É a União, mediante aprovação do
Ministro de Estado da Fazenda, autorizada a
renegociar ou a estabelecer as condições ﬁnanceiras e contratuais de operações de crédito
realizadas com o Banco do Nordeste do Brasil
S. A., até o montante de R$ 1.000.000.000,00
(um bilhão de reais), visando a enquadrá-las
como instrumento híbrido de capital e dívida
apto a integrar o seu patrimônio de referência,
conforme deﬁnido pelo Conselho Monetário
Nacional.”
Emenda n° 9
(Corresponde a Emenda n° 100 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. Poderão ser pagos ou parcelados,
em até 180 (cento e oitenta) meses, nas condições desta Lei, os débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas federais
e os débitos de qualquer natureza, tributários
ou não tributários, com a Procuradoria-Geral
Federal.
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§ 1° O disposto neste artigo aplica-se
aos créditos constituídos ou não, inscritos ou
não como dívida ativa das autarquias e fundações, mesmo em fase de execução ﬁscal
já ajuizada.
§ 2° Para os ﬁns do disposto no caput
deste artigo, poderão ser pagas ou parceladas
as dívidas vencidas até 30 de novembro de
2008, de pessoas físicas ou jurídicas, consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade
suspensa ou não, inscritas ou não em dívida
ativa, consideradas isoladamente, mesmo em
fase de execução ﬁscal já ajuizada, assim
considerados:
I – os débitos de qualquer natureza, tributários ou não, inscritos em divida ativa no
âmbito da Procuradoria-Geral Federal e os que
não estejam inscritos em dívida ativa perante
as autarquias e fundações públicas federais;
II – os demais débitos de qualquer natureza, tributários ou não, com as autarquias
e fundações.
§ 3° Observados o disposto nesta Lei e
os requisitos e as condições estabelecidos em
ato da Advocacia-Geral da União, a ser editado
no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir
da data de publicação desta Lei, os débitos a
que se refere este artigo poderão ser pagos
ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100%
(cem por cento) das multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas,
de 45% (quarenta e cinco por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal;
II – parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com redução de 90% (noventa
por cento) das multas de mora e de ofício, de
35% (trinta e cinco por cento) das isoladas, de
40% (quarenta por cento) dos juros de mora
e de 100% (cem por cento) sobre o valor do
encargo legal;
III – parcelados em até 60 (sessenta)
prestações mensais, com redução de 80%
(oitenta por cento) das multas de mora e de
ofício, de 30% (trinta por cento) das isoladas,
de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros de
mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor
do encargo legal;
IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com redução de 70%
(setenta por cento) das multas de mora e de
ofício, de 25% (vinte e cinco por cento) das
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isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros
de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal; ou
V – parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com redução de 60%
(sessenta por cento) das multas de mora e de
oﬁcio, de 20% (vinte por cento) das isoladas,
de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de
mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor
do encargo legal.
§ 4° Os débitos não tributários pagos ou
parcelados na forma dos incisos I a V do § 3°
deste artigo terão como deﬁnição de juros de
mora, para todos os ﬁns desta Lei, o montante
total de correção e juros estabelecidos na legislação aplicável a cada tipo de débito objeto
de pagamento ou parcelamento.
§ 5° O requerimento do parcelamento
abrange os débitos de que trata este artigo,
incluídos a critério do optante, no âmbito de
cada um dos órgãos.
§ 6° Observado o disposto nesta Lei, a
dívida objeto do parcelamento será consolidada
na data de seu requerimento e dividida pelo
número de prestações que forem indicadas
pelo sujeito passivo, nos tenros dos §§ 2° e
3° deste artigo, não podendo cada prestação
mensal ser inferior a:
I – R$ 50,00 (cinqüenta reais), no caso
de pessoa física; e
II – R$ 100,00 (cem reais), no caso de
pessoa jurídica.
§ 7° As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos termos deste artigo poderão liquidar os valores
correspondentes a multa, de mora ou de ofício,
e a juros moratórios, inclusive os relativos a
débitos inscritos em dívida ativa, com a utilização de prejuízo ﬁscal e de base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido próprios, calculados à razão da aplicação das alíquotas respectivas de 25% (vinte
e cinco por cento) e de 9% (nove por cento),
podendo as autarquias e fundações públicas
federais repassá-los à União para pagamento
de seus débitos de qualquer natureza.
§ 8° Não será computada na apuração
da base de cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a parcela equivalente à
redução do valor das multas, juros e encargo
legal em decorrência do disposto nesta Lei.
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§ 9° A manutenção em aberto de 3 (três)
parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela, estando pagas todas as demais, implicará,
após comunicação ao sujeito passivo, a imediata rescisão do parcelamento e, conforme o
caso, o prosseguimento da cobrança.
§ 10. As parcelas pagas com até 30 (trinta) dias de atraso não conﬁgurarão inadimplência para os ﬁns previstos no § 9° deste
artigo.
§ 11. A pessoa jurídica optante pelo parcelamento previsto neste artigo deverá indicar
pormenorizadamente, no respectivo requerimento de parcelamento, quais débitos deverão
ser nele incluídos.
§ 12. Na hipótese de rescisão do parcelamento com o cancelamento dos benefícios
concedidos:
I – será efetuada a apuração do valor
original do débito, com a incidência dos acréscimos legais, até a data da rescisão;
II – serão deduzidas do valor referido no
inciso I deste parágrafo as parcelas pagas, com
acréscimos legais até a data da rescisão.
§ 13. A pessoa física responsabilizada
pelo não pagamento ou recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica poderá efetuar, nos mesmos termos e condições previstos
nesta Lei, em relação totalidade ou a parte
determinada dos débitos:
I – pagamento;
II – parcelamento, desde que com anuência da pessoa jurídica, nos termos a serem
deﬁnidos em regulamento.
§ 14. Na hipótese do inciso II do § 13
deste artigo:
I – a pessoa física que solicitar o parcelamento passará a ser solidariamente responsável, juntamente com a pessoa jurídica, em
relação a dívida parcelada;
II – é suspenso o julgamento na esfera
administrativa.
§ 15. Na hipótese de rescisão do parcelamento previsto no inciso II do § 13 deste
artigo, a pessoa jurídica será intimada a pagar
o saldo remanescente, calculado na forma do
§ 12 deste artigo.
§ 16. A opção pelos parcelamentos de
que trata esta Lei importa conﬁssão irrevogável
e irretratável dos débitos em nome do sujeito
passivo, na condição de contribuinte ou de responsável, e por ele indicados para compor os
referidos parcelamentos, conﬁgura conﬁssão
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extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e
354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil), e condiciona o sujeito passivo a aceitação plena e irretratável de
todas as condições estabelecidas nesta Lei.
§ 17 São dispensados os honorários advocatícios em razão da extinção da ação na
forma deste artigo.
§ 18. A opção pelo pagamento a vista ou
pelos parcelamentos de débitos de que trata
esta Lei deverá ser efetivada até o último dia
útil do sexto mês subsequente ao da publicação desta Lei.
§ 19. As pessoas que se mantiverem ativas no parcelamento de que trata este artigo
poderão amortizar seu saldo devedor com as
redução de que trata o inciso I do § 3º deste
artigo, mediante a antecipação no pagamento
de parcelas.
§ 20. O montante de cada amortização
de que trata o § 19 deste artigo deverá ser
equivalente, no mínimo, ao valor de 12 (doze)
parcelas.
§ 21. A amortização de que trata o § 19
deste artigo implicará redução proporcional da
quantidade de parcelas vincendas.
§ 22. A inclusão de débitos nos parcelamentos de que trata esta Lei não implica novação de dívida.
§ 23. As reduções previstas neste artigo
não são cumulativas com outras previstas em
lei e serão aplicadas somente em relação aos
saldos devedores dos débitos.
§ 24. Na hipótese de anterior concessão
de redução de multa, de mora e de ofício, de
juros de mora ou de encargos legais em percentuais diversos dos estabelecidos neste
artigo, prevalecerão os percentuais nela referidos, aplicados sobre os respectivos valores
originais.
§ 25. O saldo dos depósitos existentes,
em espécie ou em instrumentos da dívida pública federal, exceto precatórios, vinculados
aos débitos a serem pagos ou parcelados nos
termos deste artigo serão automaticamente
convertidos em renda das respectivas autarquias e fundações, após aplicação das reduções sobre o valor atualizado do depósito para
o pagamento à vista ou parcelamento.
§ 26. Na hipótese em que o saldo exceda
ao valor do débito após a consolidação de que
trata este artigo, o saldo remanescente será
levantado pelo sujeito passivo, caso não haja
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outro crédito tributário ou não tributário vencido
e exigível em face do sujeito passivo.
§ 27. Na hipótese de depósitos ou garantias de instrumentos da dívida pública federal,
exceto precatórios, o órgão credor os recepcionará pelo valor reconhecido por ele como
representativo de valor real, ou pelo valor aceito
como garantia pelo mesmo órgão credor.
§ 28. No cálculo dos saldos em espécie
existentes na data de adesão ao pagamento
ou parcelamento previstos neste artigo, serão
excluídos os juros remuneratórios sobre débitos cuja exigibilidade tenha sido suspensa por
meio do referido depósito e que não tenham
incidência de multa ou juros de mora.
§ 29. Para ﬁns de determinação do saldo dos depósitos a serem levantados após a
dedução dos débitos consolidados, se o sujeito passivo tiver efetivado tempestivamente
apenas o depósito do principal, será deduzido o principal acrescido de valor equivalente
ao que decorreria da incidência de multas de
mora e juros de mora, observada a aplicação
das reduções e dos demais benefícios previstos neste artigo.
§ 30. A Advocacia-Geral da União expedirá normas que possibilitem, se for o caso, a
revisão dos valores dos débitos consolidados
para o efeito do disposto no § 29.
§ 31. Os parcelamentos requeridos na forma e nas condições de que trata este artigo:
I – não dependem de apresentação de
garantia ou de arrolamento de bens, exceto
quando já houver penhora em execução ﬁscal ajuizada; e
II – no caso de débito inscrito em dívida
ativa, abrangerão inclusive os encargos legais
que forem devidos, sem prejuízo da dispensa
prevista neste artigo.
§ 32. O disposto neste artigo não se aplica ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(INMETRO).”
EMENDA N° 10
(Corresponde a Emenda n° 101 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002, passa a vigorar acrescida dos seguintes
arts. 37-D e 37-E:
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‘Art. 37-D. Os créditos de autarquias e fundações públicas federais, de natureza tributária
ou não tributária, decorrentes de recebimento
de valores indevidos, seja a que título for, serão
inscritos, na forma da legislação, como dívida
ativa, em registro próprio, após apurada a sua
liquidez e certeza em processo administrativo,
garantida ampla defesa e contraditório.
Parágrafo único. A dívida regularmente
inscrita goza da presunção relativa de certeza
e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, que poderá ser elidida em embargos a
execução ou ação própria por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro
a que aproveite.’
‘Art. 37-E. Na hipótese de o devedor de
créditos não tributários devidamente citado não
pagar nem apresentar bens a penhora no prazo
legal, o juiz determinará a indisponibilidade de
seus bens e direitos, comunicando a decisão,
preferencialmente por meio eletrônico, aos Órgãos e as entidades que promovem registros
de transferência de bens, especialmente ao
registro público de imóveis e as autoridades
supervisoras do mercado bancário e de capitais, a ﬁm de que, no âmbito de suas atribuição,
façam cumprir a ordem judicial.
§ 1º A indisponibilidade de que trata o
caput deste artigo limitar-se ao valor total
exigível, devendo o juiz determinar o imediato
levantamento da indisponibilidade dos bens ou
valores que excederem a esse limite.
§ 2º Os Órgão e entidades aos quais
se ﬁzer a comunicando de que trata o caput
deste artigo enviarão imediatamente ao juiz a
relação discriminada dos bens e direitos cuja
indisponibilidade houverem promovido.’”
EMENDA N° 11
(Corresponde à Emenda nº 102 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. Os arts. 1º e 7º da Lei nº 11.941, de
27 de maio de 2009, passam a vigorar com a
seguinte redação:
‘Art. 1º ...................................................
..............................................................
§ 18. As obrigações decorrentes dos débitos incluídos nos parcelamentos de que trata
o caput deste artigo não serão consideradas
para ﬁns de determinação de índices econômicos vinculados a licitações promovidas
pela administração pública direta ou indireta,
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bem como as operações de ﬁnanciamentos
realizadas por instituições ﬁnanceiras oﬁciais
federais.’ (NR)
‘Art. 7º ...................................................
..............................................................
§ 4º A amortização de que trata o § 1º
deste artigo poderá ser feita com a utilização
de precatório de titularidade do próprio devedor ou de pessoa jurídica do mesmo grupo
econômico.’ (NR)”
EMENDA Nº 12
(Corresponde à Emenda nº 103 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. O art. 2º da Lei nº 5.615, de 13 de
outubro de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 2º É dispensada a licitação para a
contração do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) pela União, por
intermédio dos respectivos órgãos do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a prestação
de serviços de tecnologia da informação considerados estratégicos, relacionados com as
atividades de sua especialização.
§ 1º Ato do Ministro de Estado da Fazenda especiﬁcará os serviços estratégicos
do Ministério da Fazenda e ato do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
especiﬁcará os serviços estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2º Ao Serpro é vedada a subcontratação de outras empresas para que prestem
os serviços estratégicos a que se refere este
artigo.
§ 3º Os atos de contratação dos demais
serviços de tecnologia da informação, não
especiﬁcados como serviços estratégicos, seguirão as normas gerais de licitações e contratos.
§ 4º O disposto neste artigo não constitui
óbice a que todos os órgãos e entidades da
administração pública venham a contratar serviços com o Serpro, mediante prévia licitação
ou contratação direta que observe as normas
gerais de licitações e contratos.’ (NR)”
EMENDA Nº 13
(Corresponde à Emenda n° 104 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
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“Art. A Lei nº 5.615, de 13 de outubro de
1970, passa a vigorar acrescida dos seguintes
arts. 2º-A e 2º-B:
‘Art. 2º-A. Os serviços estratégicos executados pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), contratados na
forma do art. 2º desta Lei, terão o valor de sua
remuneração ﬁxado conforme metodologia
estabelecida em ato do Ministro de Estado
da Fazenda.’
‘Art. 2º-B É o Serpro autorizado a aplicar
a disponibilidade de sua capacidade técnica
e operacional na execução de serviços que
venham a ser contratados com outros órgãos
e entidades, desde que garantida a disponibilidade de recursos necessários aos órgãos
dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento,
Orçamento e Gestão.’”
EMENDA Nº 14
(Corresponde à Emenda nº 105 – Relator-Revisor)
Incluam-se no Projeto, onde couberem, os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
“Art. 1º São remitidas as dívidas decorrentes de operações de crédito rural renegociadas
nas condições do art. 2º da Lei nº 11.322, de
13 de julho de 2006, cujos saldos devedores
na data de publicação desta Lei, atualizados
pelos encargos ﬁnanceiros contratuais aplicáveis para a situação de normalidade, excluídos
os bônus, sejam de até R$10.000,00 (dez mil
reais), desde que as operações sejam:
I – lastreadas em recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE); ou
II – lastreadas em recursos mistos do
FNE com outras fontes; ou
III – lastreadas em outras fontes de crédito rural cujo risco seja da União; ou
IV – contratadas no âmbito do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).
§ 1º No valor de que trata o caput deste
artigo, excluem-se as multas.
§ 2º A remissão de que trata este artigo
também se aplica às operações de crédito
rural que se enquadrem nas condições para
renegociação previstas no art. 2º da Lei nº
11.322, de 2006, efetuadas com recursos do
FNE, ou com recursos mistos do FNE com
outras fontes, ou com recursos de outras fontes efetuadas com risco da União, ou ainda as
operações contratadas no âmbito do Pronaf,
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cujos mutuários não as tenham renegociado
nas condições ali estabelecidas e cujo saldo
devedor atualizado até a data de publicação
desta Lei, nas condições abaixo especiﬁcadas,
seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais):
I – até 15 de janeiro de 2001, pelos encargos ﬁnanceiros originalmente contratados, sem
bônus e sem encargos adicionais de inadimplemento;
II – de 16 de janeiro de 2001 até a data
de publicação desta Lei:
a) para as operações efetuadas no âmbito Pronaf, taxa efetiva de juros de 3% a.a.
(três por cento ao ano);
b) para as demais operações, pelos encargos ﬁnanceiros previstos no art. 45 da Lei nº
11.775, de 17 de setembro de 2008, para cada
período, sem encargos adicionais de inadimplemento, observado o porte do mutuário.
§ 3º Para ﬁns de enquadramento na remissão de que trata este artigo, os saldos devedores das operações de crédito rural contratadas com cooperativas, associações e condomínios de produtores rurais, inclusive as
operações efetuadas na modalidade grupal
ou coletivo, serão apurados:
I – por cédula-ﬁlha ou instrumento de
crédito individual ﬁrmado por beneﬁciário ﬁnal do crédito;
II – no caso de operação que não tenha
envolvido repasse de recursos a cooperados
ou associados, pelo resultado da divisão dos
saldos devedores pelo número total de cooperados ou associados ativos da entidade;
III – no caso de condomínios de produtores rurais, por participante identiﬁcado pelo
respectivo Cadastro de Pessoa Física (CPF),
excluindo-se cônjuges; ou
IV – no caso de crédito grupal ou coletivo,
por mutuário constante da cédula de crédito.
§ 4º O disposto no § 2º deste artigo aplica-se às operações ali enquadráveis renegociadas com base em outros instrumentos legais,
mantida a vedação prevista no § 8º do art. 2º
da Lei nº 11.322, de 2006.
§ 5º A remissão de que trata este artigo
abrange somente o saldo devedor, sendo que
em nenhuma hipótese haverá devolução de
valores a mutuários.
§ 6º É o FNE autorizado a assumir os
ônus decorrentes das disposições deste artigo
referentes às operações lastreadas em seus
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recursos e às operações lastreadas em recursos mistos do FNE com outras fontes.
§ 7º É a União autorizada a assumir os
ônus decorrentes das disposições deste artigo referentes às operações efetuadas com
recursos de outras fontes no âmbito do Pronaf
e às demais operações efetuadas com risco
da União.
§ 8° E o Poder Executivo autorizado a deﬁnir a metodologia e as demais condições para
ressarcir as instituições ﬁnanceiras públicas
federais os custos da remissão e dos rebates
deﬁnidos neste artigo para as operações ou
parcelas das operações efetuadas com risco
da instituição ﬁnanceira, observado o disposto
nos §§ 6° e 7°.
Art. 2° E autorizada a concessão de rebate para liquidação, ate 30 de novembro de 2011,
das operações de crédito rural que tenham sido
renegociadas nas condições do art. 2° da Lei
n° 11.322, de 2006, e que estejam lastreadas
em recursos do FNE, ou em recursos mistos
do FNE com outras fontes, ou em recursos de
outras fontes efetuadas com risco da União,
ou ainda das operações realizadas no âmbito
do Pronaf, em substituição a todos os bônus
de adimplência e de liquidação previstos para
essas operações na Lei n° 11.322, de 2006, e
no art. 28 da Lei n° 11.775, de 2008, não remitidas na forma do art. 1° desta Lei, observadas
ainda as seguintes condições:
I – para liquidação antecipada das operações renegociadas com base nos incisos I
e II do art. 2° da Lei n° 11.322, de 2006, será
concedido rebate de 65% (sessenta e cinco
por cento) sobre o saldo devedor da dívida,
atualizado pelos encargos ﬁnanceiros contratuais aplicáveis para a situação de normalidade,
excluídos os bônus, sendo que nas regiões
do semiárido, no 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 de Desenvolvimento do Nordeste
– SUDENE, o rebate para liquidação será de
85% (oitenta e cinco por cento);
II – para liquidação antecipada das operações renegociadas com base no inciso III ou
no § 5° do art. 2° da Lei n° 11.322, de 2006, observado o disposto no art. 28 da Lei n° 11.775,
de 17 de setembro de 2008:
a) aplica-se o disposto no inciso I deste
artigo para a parcela do saldo devedor que
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corresponda ao limite de R$15.000,00 (quinze
mil reais) na data do contrato original;
b) será concedido rebate de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre a parcela do
saldo devedor da dívida, atualizado pelos encargos ﬁnanceiros contratuais aplicáveis para
a situação de normalidade, excluídos os bônus, que diz respeito ao crédito original excedente ao limite de R$15.000,00 (quinze mil
reais), sendo que nas regiões do semiárido,
no 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 de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), o
rebate para liquidação será de 75% (setenta
e cinco por cento).
§ 1° O disposto neste artigo também pode
ser aplicado para liquidação das operações de
crédito rural que se enquadrem nas condições
para renegociação previstas no art. 2° da Lei
n° 11.322, de 2006, lastreadas em recursos
do FNE, ou em recursos mistos do FNE com
outras fontes, ou em recursos de outras fontes
efetuadas com risco da União, ou ainda das
operações contratadas no âmbito do Pronaf,
cujos mutuários não as tenham renegociado
nas condições ali estabelecidas, sendo que os
rebates serão aplicados sobre o saldo devedor
atualizado da seguinte forma:
I – até 15 de janeiro de 2001, pelos encargos ﬁnanceiros originalmente contratados, sem
bônus e sem encargos adicionais de inadimplemento;
II – de 16 de janeiro de 2001 até a data
da liquidação da operação:
a) para as operações efetuadas no âmbito do Pronaf, taxa efetiva de juros de 3% a.a.
(três por cento ao ano);
b) para as demais operações, pelos encargos ﬁnanceiros previstos no art. 45 da Lei
n° 11.775, de 2008, para cada período, sem
encargos adicionais de inadimplemento, observado o porte do mutuário.
§ 2° O disposto no § 1° deste artigo aplica-se às operações ali enquadráveis renegociadas com base em outros instrumentos legais,
mantida a vedação prevista no § 8° do art. 2°
da Lei n° 11.322, de 2006.
§ 3° Caso o recálculo da dívida de que
trata o § 1° deste artigo, efetuado considerando os encargos ﬁnanceiros de normalidade,
resulte em saldo devedor zero ou menor que

MAIO18207
2010

Quarta-feira 5

zero, a operação será considerada liquidada,
não havendo, em hipótese alguma, devolução
de valores a mutuários.
§ 4° O mutuário de operação de crédito rural que se enquadrar no disposto neste
artigo, cujo saldo devedor atualizado pelos
encargos ﬁnanceiros contratuais aplicáveis
para a situação de normalidade, excluídos os
bônus, seja inferior a R$80.000,00 (oitenta mil
reais), observado o disposto no § 2° do art.
1°, e que não disponha de capacidade de pagamento para honrar sua dívida, recalculada
nas condições e com os rebates de que trata
este artigo, poderá solicitar desconto adicional
para liquidação da sua dívida mediante apresentação de pedido formal à instituição ﬁnanceira pública federal detentora da operação,
contendo demonstrativo de sua incapacidade
de pagamento.
§ 5° Para ﬁns do disposto no § 4° deste
artigo, caberá ao Poder Executivo deﬁnir em
regulamento:
I – os prazos para a solicitação do desconto adicional;
II – os documentos exigidos para a comprovação da incapacidade de pagamento do
mutuário;
III – os percentuais de descontos adicionais que poderão ser concedidos, considerando
as diferentes situações;
IV – a criação de grupo de trabalho para
acompanhar e monitorar a implementação das
medidas de que trata este artigo; e
V – demais normas necessárias à implantação do disposto no § 4° deste artigo.
§ 6° É o FNE autorizado a assumir os
ônus decorrentes das disposições deste artigo
referentes as operações lastreadas em seus
recursos e as operações lastreadas em recursos mistos do FNE com outras fontes.
§ 7° É a União autorizada a assumir os
ônus decorrentes das disposições deste artigo
referentes às operações efetuadas com outras
fontes no âmbito do Pronaf e as demais operações efetuadas com risco da União.
§ 8° É o Poder Executivo autorizado a deﬁnir a metodologia e as demais condições para
ressarcir as instituições ﬁnanceiras públicas
federais os custos da remissão e dos rebates
deﬁnidos neste artigo para as operações ou
parcelas das operações efetuadas com risco
da instituição ﬁnanceira, observado o disposto
nos §§ 6° e 7° deste artigo.
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Art. 3° São remetidas as dívidas referentes às operações de crédito rural do Grupo ‘B’
do Pronaf contratadas até 31 de dezembro
de 2004 com recursos do Orçamento Geral
da União (OGU) ou dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Nordeste, Norte e
Centro-Oeste, efetuadas com risco da União
ou dos respectivos Fundos, cujo valor contratado por mutuário tenha sido de até R$1.000,00
(mil reais).
§ 1° Para ﬁns de enquadramento na remissão de que trata o caput deste artigo, no
caso de operações de crédito rural grupais ou
coletivas, o valor considerado por mutuário
será obtido pelo resultado da divisão do valor
contratado da operação pelo número de mutuários constantes da cédula de crédito.
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo
as operações nele enquadradas que tenham
sido renegociadas ao amparo de legislação
especíﬁca, inclusive àquelas efetuadas por
meio de resoluções do Conselho Monetário
Nacional (CMN).
§ 3° Aplica-se o disposto neste artigo as
operações nele enquadradas que tenham sido
inscritas ou estejam em processo de inscrição
na Dívida Ativa da Unido (DAU).
§ 4° A remissão de que trata este artigo é limitada ao saldo devedor existente na
data de promulgação desta Lei, não cabendo
devolução de recursos aos mutuários que já
tenham efetuado o pagamento total ou parcial
das operações.
§ 5° São a União e os Fundos Constitucionais de Financiamento autorizados a assumir os ônus decorrentes das disposições deste
artigo referentes as operações realizadas com
os respectivos recursos.
Art. 4° É autorizada a concessão de rebate de 60% (sessenta por cento) sobre o
saldo devedor atualizado pelos encargos ﬁnanceiros contratuais aplicáveis para a situação de normalidade, excluídos os bônus, para
a liquidação, até 30 de novembro de 2011,
das operações de crédito rural do Grupo ‘B’
do Pronaf contratadas entre 2 de janeiro de
2005 e 31 de dezembro de 2006, com recursos do OGU ou dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Nordeste, Norte e CentroOeste, efetuadas com risco da União ou dos
respectivos Fundos, cujo valor contratado por
mutuário tenha sido de até R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).
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§ 1° Para ﬁns de enquadramento na concessão
do rebate de que trata o caput deste artigo, no caso de
operações de crédito rural grupais ou coletivas, o valor
considerado por mutuário será obtido pelo resultado da
divisão do saldo devedor da operação pelo número de
mutuários. constantes da cédula de crédito.
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se às operações nele enquadradas que tenham sido renegociadas
ao amparo de legislação especíﬁca, inclusive àquelas
efetuadas por meio de resoluções do CMN.
§ 3° O rebate previsto neste artigo substitui os
rebates e os bônus de adimplência contratuais, inclusive nos casos previstos no § 2° deste artigo.
§ 4° São a União e os Fundos Constitucionais
de Financiamento autorizados a assumir os ônus decorrentes das disposições deste artigo referentes às
operações realizadas com os respectivos recursos.
Art. (5°). O CMN poderá deﬁnir normas complementares para a operacionalização do disposto nos
arts. (1º), (2°), (3°) e (4°) desta Lei.”
Emenda n° 15
(Corresponde à Emenda n° 106 – Relator-Revisor)
Incluam-se no Projeto, onde couberem, os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
“Art. (1°) A Lei n° 11.775, de 17 de setembro de 2008, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 7°-A:
‘Art. 7°-A. As operações de crédito rural
destinadas à atividade de produção de cacau
no Estado da Bahia contratadas com recursos
do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste (FNE) ou no âmbito do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) até 30 de abril de 2004 poderão
ser renegociadas ou liquidadas nas condições
estabelecidas para a etapa 4 do Programa
de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, deﬁnidas no inciso III do art. 7° desta Lei,
sendo permitida a inclusão do saldo devedor
restante no limite de crédito a ser contratado
nas condições estabelecidas no inciso V do
art. 7° desta Lei, devendo ser observadas as
demais condições estabelecidas no referido
art. 7°.”.....
“Art. (2°). Os arts. 7°, 8°, 15, 29, 30, 31,
os anexos III, IV, V, VI, VII, VIII e o título do
anexo IX da Lei n° 11.775, de 2008, passam
a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 7° ..................................................
I – .........................................................
..............................................................
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b) para a liquidação das operações ate
30 de dezembro de 2010, uma vez ajustado e
consolidado o saldo devedor das etapas 1 e 2,
nos termos da alinea “a” deste inciso:
..............................................................
c) para a renegociação das operações ate
30 de dezembro de 2010, uma vez ajustado e
consolidado o saldo devedor das etapas 1 e 2,
nos termos da alinea “a” deste inciso:
..............................................................
II – ........................................................
...................................... ........................
b) para a liquidação das operações ate
30 de dezembro de 2010, uma vez ajustado
e consolidado o saldo devedor, nos termos da
alinea “a” deste inciso:
........................................... ...................
c) para a renegociação das operações
ate 30 de dezembro de 2010, uma vez ajustado e consolidado o saldo devedor, nos termos
da alinea “a” deste inciso:
..............................................................
III – .......................................................
..............................................................
b) para a liquidação das operações ate
30 de dezembro de 2010, uma vez ajustado
e consolidado o saldo devedor, nos termos da
alinea “a” deste inciso:
..............................................................
c) para a renegociação das operações
ate 30 de dezembro de 2010, uma vez ajustado e consolidado o saldo devedor, nos termos
da alinea “a” deste inciso:
..............................................................
IV – .......................................................
..............................................................
b) para a liquidação das operações ate
30 de dezembro de 2010, pelo saldo devedor
ajustado e consolidado, nos termos da alinea
“a” deste inciso;
c) para a renegociação das operações ate
30 de dezembro de 2010, pelo saldo devedor
ajustado e consolidado nos termos da alinea
“a” deste inciso, mediante a contratação de
uma nova operação, nas condições deﬁnidas
no inciso V do caput deste artigo;
.. ...................................................’ (NR)
`Art. 8° E autorizada a adoção das seguintes medidas de estimulo liquidação ou
renegociação de dividas origindrias de operações de crédito rural inscritas na Dívida Ativa
da União ou que venham a ser incluídas até
30 de junho de 2010:

MAIO18209
2010

Quarta-feira 5

I – concessão de descontos, conforme
quadro constante do Anexo IX desta Lei, para
a liquidação da dívida até 30 de setembro de
2010, devendo incidir o desconto percentual
sobre a soma dos saldos devedores por mutuário na data da renegociação, observado o
disposto no § 10 deste artigo, e, em seguida,
ser aplicado o respectivo desconto de valor
ﬁxo por faixa de saldo devedor;
II – permissão da renegociação do total
dos saldos devedores das operações até 20
de dezembro de 2010, mantendo-as na Dívida Ativa da União, observadas as seguintes
condições:
..............................................................
§ 3° Ficam suspensas até 20 de dezembro
de 2010 as execuções ﬁscais e os respectivos
prazos processuais, cujo objeto seja a cobrança
de crédito rural de que trata este artigo.
..............................................................
§ 5º 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 20 de dezembro de 2010.
..............................................................
§ 7° As dívidas oriundas de operações
de crédito rural ao amparo do Programa de
Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer) – Fase II,
inscritas na Dívida Ativa da União até 30 de
junho de 2010, que forem liquidadas até 30 de
setembro de 2010 ou renegociadas até 20 de
dezembro de 2010, farão jus a um desconto
adicional de 10 (dez) pontos percentuais, a
ser somado aos descontos percentuais previstos nos quadros constantes dos Anexos IX
e X desta Lei.
......................................................’ (NR)
`Art. 15...................................................
..............................................................
§ 6° O produtor rural que renegociar sua
dívida relativa a operação de investimento, nas
condições estabelecidas neste artigo, ﬁcará
impedido, até que amortize integralmente as
prestações – parcelas do principal acrescidas
de juros – previstas para o ano seguinte ao
da realização da renegociação, de contratar
novo ﬁnanciamento de investimento rural 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,
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proteção ou recuperação do solo ou de áreas
degradadas, fruticultura, carcinicultura, ﬂorestamento ou reﬂorestamento, cabendo-lhe, nos
demais casos, apresentar declaração de que
não mantém dívida prorrogada, nas referidas
condições impeditivas, para com o SNCR.
......................................................’ (NR)
`Art. 29. ................................................
..............................................................
Parágrafo único. O produtor rural que
renegociar sua divida relativa a operação de
investimento, nas condições estabelecidas
neste artigo, ﬁcará impedido, ate que amortize integralmente as prestações - parcelas do
principal acrescidas de juros – previstas para
o ano seguinte ao da realização da renegociação, de contratar novo ﬁnanciamento de
investimento rural com recursos controlados
do credit° rural ou dos Fundos Constitucionais
de Financiamento, em todo o Sistema Nacional de Credito Rural (SNCR), exceto quando
esse ﬁnanciamento se destinar a obras de irrigação, drenagem, proteção ou recuperação
do solo ou de áreas degradadas, fruticultura,
carcinicultura, ﬂorestamento ou reﬂorestamento, cabendo-lhe, nos demais casos, apresentar
declaração de que não mantém divida prorrogada, nas referidas condições impeditivas,
para com o SNCR. (NR)
`Art. 30. ................................................
..............................................................
§ 3° 0 produtor rural que renegociar sua
divida relativa a operação de investimento, nas
condições estabelecidas neste artigo, ﬁcará
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impedido, ate que amortize integralmente as
prestações – parcelas do principal acrescidas
de juros – previstas para o ano seguinte ao
da realização da renegociação, de contratar
novo ﬁnanciamento de investimento rural 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, carcinicultura, ﬂorestamento ou reﬂorestamento, cabendo-lhe, nos
demais casos, apresentar declaração de que
não manterem divida prorrogada, nas referidas
condições impeditivas, para com o SNCR.
..................................................... ’ (NR)
`Art. 31. ................................................
..............................................................
§ 2° E o gestor ﬁnanceiro do FNE autorizado a contratar, ate 30 de junho de 2010,
uma nova operação de credito para liquidado
das dividas oriundas de operações de credito
rural, contraídas no âmbito do Programa de
Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer) – Fase III,
observando que:
..................................................... ’ (NR)
ANEXOIII
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana – etapas 1 e 2: desconto para liquidação da
operação ate 30 de dezembro de 2010.
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EMENDA Nº 16
(Corresponde à Emenda nº 107 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. O art. 7º da Lei nº 9.126, de 10 de
novembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º Os bancos administradores aplicarão 10% (dez por cento) dos recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento das
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste para
ﬁnanciamento a assentados e a colonos nos
programas oﬁciais de assentamento, colonização e reforma agrária, aprovados pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), bem como a beneﬁciários do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, instituído
pela Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998.
§ 1º Os contratos de ﬁnanciamento de
projetos de estruturação inicial dos assentados,
colonos ou beneﬁciários do Fundo de Terras
e da Reforma Agrária, a que se refere o caput deste artigo, ainda não beneﬁciados com
crédito direcionado exclusivamente para essa
categoria de agricultores, serão realizados por
bancos oﬁciais federais com risco para o respectivo Fundo Constitucional, observadas as
condições deﬁnidas pelo Conselho Monetário
Nacional para essas operações de crédito.
§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º aos
contratos de ﬁnanciamento de projetos de
estruturação complementar daqueles assentados, colonos ou beneﬁciários do Fundo de
Terras e da Reforma Agraria já contemplados
com crédito da espécie, cujo valor ﬁnanciável
se limita ao diferencial entre o saldo devedor
atual da operação e o teto vigente para essas
operações de crédito, conforme deliberação
do Conselho Monetário Nacional.
§ 3º Para efeito do cumprimento do percentual de que trata o caput deste artigo, poderão ser computados os recursos destinados
a ﬁnanciamentos de investimento para agricultores familiares enquadrados nos critérios
deﬁnidos pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de
2006, regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, conforme programação anual
proposta pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário, desde que os ﬁnanciamentos contemplem as seguintes ﬁnalidades:
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I – regularização e adequação ambiental
dos estabelecimentos rurais, reﬂorestamento,
recuperação ou regeneração de áreas degradadas ou formação ou melhoria de corredores
ecológicos entre áreas prioritárias para conservação da biodiversidade;
II – implantação de infraestrutura hídrica
e de atividades produtivas adequadas à convivência com o semiárido;
III – pagamento dos serviços de assistência técnica e extensão rural e remuneração
da mão de obra familiar para implantação das
atividades referentes às ﬁnalidades constantes
dos incisos I e II deste parágrafo; e
IV – outras, a serem deﬁnidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 4º Os ﬁnanciamentos concedidos na
forma deste artigo terão os encargos ﬁnanceiros ajustados para não exceder o limite de
12% a.a. (doze por cento ao ano) e redutores
de até 50% (cinquenta por cento) sobre as
parcelas da amortização do principal e sobre
os encargos ﬁnanceiros, durante todo o prazo
de vigência da operação, conforme condições
deﬁnidas pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 5º Os agentes ﬁnanceiros apresentarão ao Ministério da Integração Nacional e ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável, integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário, demonstrativos
dos valores que vierem a ser imputados aos
Fundos Constitucionais em função do disposto
neste artigo.”(NR)”
EMENDA Nº 17
(Corresponde a Emenda nº 108 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 11.110, de
25 de abril de 2005, passam a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 1º ...................................................
..............................................................
§ 4º São recursos destinados ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) os provenientes:
I – do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT);
II – da parcela dos recursos de depósitos a vista destinados ao microcrédito, de
que trata o art. 1º da Lei nº 10.735, de 11 de
setembro de 2003;
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III – do Orçamento Geral da União ou dos
Fundos Constitucionais de Financiamento, somente quando forem alocados para operações
de microcrédito produtivo rural efetuadas com
agricultores familiares no âmbito do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF);
IV – de outras fontes alocadas para o
PNMPO pelas instituições ﬁnanceiras ou instituições de microcrédito produtivo orientado,
de que tratam os §§ 5º e 6º deste artigo, respectivamente.
§ 5º .......................................................
..............................................................
III – com fontes alocadas para as operações de microcrédito produtivo rural efetuadas
com agricultores familiares no âmbito do Pronaf, para as instituições autorizadas a operar
com esta modalidade de crédito.
..................................................... ”(NR)
“Art. 2º .................
§ 1º Para atuar diretamente no PNMPO,
as instituições ﬁnanceiras de que trata o § 5º
do art. 1º desta Lei deverão constituir estrutura própria para o desenvolvimento dessa atividade, devendo habilitar-se no Ministério do
Trabalho e Emprego, demonstrando que suas
operações de microcrédito produtivo orientado
serão realizadas em conformidade com o § 3º
do art. 1º desta Lei.
§ 2º As operações de microcrédito produtivo rural efetuadas no âmbito do Pronaf
com agricultores familiares enquadrados na
Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, desde
que obedeçam à metodologia deﬁnida no § 3º
do art. 1º desta Lei, podem ser consideradas
como microcrédito produtivo orientado, integrante do PNMPO.
§ 3º Na operacionalização do microcrédito produtivo rural de que trata o § 2º deste
artigo, as instituições de microcrédito produtivo orientado, de que trata o § 6º do art. 1º
desta Lei, poderão, sob responsabilidade da
instituição ﬁnanceira mandante, prestar os seguintes serviços:
I – recepção e encaminhamento à instituição ﬁnanceira de propostas de abertura de
contas de depósitos à vista e de poupança;
II – recepção e encaminhamento à instituição ﬁnanceira de pedidos de empréstimos
e de ﬁnanciamentos;
III – análise da proposta de crédito e preenchimento de ﬁcha cadastral;
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IV – execução de serviços de cobrança
não judicial.(NR)”
EMENDA Nº 18
(Corresponde à Emenda nº 109 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. Os arts. 2º, 6º, 12, 21, 22, 23 e 27 do
Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º A ﬁscalização do exercício da
proﬁssão contábil, assim entendendo-se os
proﬁssionais habilitados como contadores e
técnicos em contabilidade, será exercida pelo
Conselho Federal de Contabilidade e pelos
Conselhos Regionais de Contabilidade a que
se refere o art. 1º ‘(NR)
‘Art. 6º ..................................................
..............................................................
f) regular acerca dos princípios contábeis, do Exame de Suﬁciência, do cadastro
de qualiﬁcação técnica e dos programas de
educação continuada, e editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e
proﬁssional.’(NR)
“Art. 12. Os proﬁssionais a que se refere
este Decreto-Lei somente poderão exercer a
proﬁssão após a regular conclusão do curso
de Bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em Exame de Suﬁciência e registro no
Conselho Regional de Contabilidade a que
estiverem sujeitos.
§ 1º .......................................................
§ 2º Os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho Regional de Contabilidade, e os que venham a fazê-lo até 1º de
junho de 2015, têm assegurado o seu direito
ao exercício da proﬁssão.”(NR)
Art. 21. Os proﬁssionais registrados nos
Conselhos Regionais de Contabilidade são
obrigados ao pagamento da anuidade.
..............................................................
§ 2º As anuidades pagas após 31 de
março serão acrescidas de multa, juros de
mora e atualização monetária, nos termos da
legislação vigente.
§ 3° Na ﬁxação do valor das anuidades
devidas ao Conselho Federal e aos Conselhos
Regionais de Contabilidade, serão observados
os seguintes limites:
I – R$380,00 (trezentos e oitenta reais),
para pessoas físicas;
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II – R$950,00 (novecentos e cinquenta
reais), para pessoas jurídicas.
§ 4º Os valores ﬁxados no § 3º deste artigo poderão ser corrigidos anualmente pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (IBGE).(NR)
“Art. 22. Às empresas ou quaisquer organizações que explorem ramo dos serviços
contábeis é obrigatório o pagamento de anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição.
§ 1º A anuidade deverá ser paga até o dia
31 de março, aplicando-se, após essa data, a
regra do § 2º do art. 21.
......................................................”(NR)
“Art. 23. O proﬁssional ou a organização
contábil que executarem serviços contábeis em
mais de um Estado são obrigados a comunicar
previamente ao Conselho Regional de Contabilidade no qual são registrados o local onde
serão executados os serviços.”(NR)
“Art. 27. As penalidades ético-disciplinares aplicáveis por infração ao exercício legal
da proﬁssão são as seguintes:
a) multa de 1 (uma) a 10 (dez) vezes
o valor da anuidade do exercício em curso aos infratores dos arts. 12 e 26 deste
Decreto-Lei;
b) multa de 1 (uma) a 10 (dez) vezes
aos proﬁssionais e de 2 (duas) a 20 (vinte)
vezes o valor da anuidade do exercício em
curso as empresas ou a quaisquer organizações contábeis, quando se tratar de infrações dos arts. 15 e 20 e seus respectivos
parágrafos;
c) multa de 1 (uma) a 5 (cinco) vezes o
valor da anuidade do exercício em curso aos
infratores de dispositivos não mencionados
nas alíneas “a” e “b” ou para os quais não haja
indicação de penalidade especial;
d) suspensão do exercício da proﬁssão,
pelo período de até 2 (dois) anos, aos proﬁssionais que, dentro do âmbito de sua atuação
e no que se referir à parte técnica, forem responsáveis por qualquer falsidade de documentos que assinarem e pelas irregularidades de
escrituração praticadas no sentido de fraudar
as rendas públicas;
e) suspensão do exercício da proﬁssão,
pelo prazo de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, ao
proﬁssional com comprovada incapacidade
técnica no desempenho de suas funções, a
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critério do Conselho Regional de Contabilidade a que estiver sujeito, facultada, porém, ao
interessado a mais ampla defesa;
f) cassação do exercício proﬁssional
quando comprovada incapacidade técnica de
natureza grave, crime contra a ordem econômica e tributária, produção de falsa prova de
qualquer dos requisitos para registro proﬁssional e apropriação indevida de valores de
clientes conﬁados à sua guarda, desde que
homologada por 2/3 (dois terços) do Plenário
do Tribunal Superior de Ética e Disciplina;
g) advertência reservada, censura reservada e censura pública nos casos previstos no
Código de Ética Proﬁssional do Contabilista
elaborado e aprovado pelos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, conforme
previsão do art. 10 do Decreto-Lei nº 1.040,
de 21 de outubro de 1969.”(NR)
Emenda nº 19
(Corresponde à Emenda nº 110 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. O Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de
maio de 1946, passa a vigorar acrescido do
seguinte art. 36-A:
“Art. 36-A. Os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade apresentarão anualmente a prestação de suas contas aos seus
registrados.”
Emenda nº 20
(Corresponde à Emenda nº 111 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. O art. 1º do Decreto-Lei nº 1.040, de
21 de outubro de 1969, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º ............................................... ...
§ 1º Os Conselhos Federal e Regionais
de Contabilidade serão compostos por contadores e, no mínimo, por um representante
dos técnicos em contabilidade, que deverá ser
eleito no pleito para renovação de 2/3 (dois
terços) do Plenário.
§ 2º Os ex-presidentes do Conselho Federal de Contabilidade terão assento no Plenário, na qualidade de membros honorários
vitalícios, com direito somente a voz nas sessões.(NR)”
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Emenda nº 21
(Corresponde a Emenda nº 114 – Relator-Revisor)

Emenda n°23
(Corresponde à Emenda n° 116 – Relator-Revisor)

Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:

Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:

“Art. O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de
abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 28. ................................................
..............................................................
XVIII – bens relacionados em ato do Poder Executivo para aplicação nas Unidades
Modulares de Saúde de que trata o Convênio
ICMS nº 114, de 11 de dezembro de 2009,
quando adquiridos por órgãos da administração pública direta federal, estadual, distrital e
municipal.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos inciso IV, X
e XIII a XVIII do caput deste artigo.(NR)”

“Art. As pessoas jurídicas que, no prazo estabelecido no art. 3° da Medida Provisória n° 470,
de 13 de outubro de 2009, optaram pelo parcelamento dos débitos decorrentes do aproveitamento
indevido do incentivo ﬁscal setorial instituído pelo
art. 1° do Decreto-Lei n° 491, de 5 de março de
1969, e dos oriundos da aquisição de matériasprimas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi),
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota zero ou
como não tributados (NT), poderão liquidar os
valores correspondentes às prestações do parcelamento com a utilização de prejuízo ﬁscal e de
base de cálculo negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativos aos períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro
de 2009, desde que sejam:
I – próprios;
II – passíveis de compensação, na forma
da legislação vigente; e
III – devidamente declarados, no tempo
e forma determinados na legislação, à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 1° A liquidação de que trata o caput deste artigo poderá ser feita, ainda, com a utilização
de precatórios de titularidade do devedor.
§ 2° O valor a ser utilizado será determinado mediante a aplicação, sobre o montante
do prejuízo ﬁscal e da base de cálculo negativa,
das alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento)
e 9% (nove por cento), respectivamente.
§ 3° As prestações a serem liquidadas
devem obedecer à ordem decrescente do seu
vencimento.
§ 4º Para os ﬁns de utilização de prejuízo
ﬁscal e de base de cálculo negativa da CSLL
nos termos do caput deste artigo, não se aplica o limite de 30% (trinta por cento) do lucro
líquido ajustado, previsto no art. 42 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, e no art. 15
da Lei n°9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 5° A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria da Receita Federal do Brasil
editarão os atos necessários à execução do disposto neste artigo no prazo máximo de 30 (trinta)
dias a partir da data de publicação desta Lei.”

Emenda nº 22
(Corresponde a Emenda nº 115 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. As pessoas jurídicas que, no prazo
estabelecido no art. 3º da Medida Provisória
nº 470, de 13 de outubro de 2009, optaram
pelo pagamento ou parcelamento dos débitos
decorrentes do aproveitamento indevido do incentivo ﬁscal setorial instituído pelo art. 1º do
Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de 1969, e
dos oriundos da aquisição de matérias-primas,
material de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI),
aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota
zero ou como não tributados (NT), poderão
quitar os referidos débitos em parcela única,
com redução de 100% (cem por cento) de
multas de mora, de ofício, isoladas, de juros
de mora e do valor do encargo legal.
Parágrafo único. Os contribuintes que tiverem optado pelo parcelamento previsto na
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão
optar, até 30 de junho de 2010, pelo reparcelamento dos respectivos débitos segundo as
regras previstas no caput deste artigo e no art.
3° da Medida Provisória n° 470, de 2009.”
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Emenda no 24
(Corresponde a Emenda no 117 – Relator-Revisor)

Emenda n° 27
(Corresponde à Emenda n° 120 – Relator-Revisor)

Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:

Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:

“Art. Observado o prazo decadencial previsto no art. 173 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), os
créditos relativos aos débitos decorrentes do
aproveitamento indevido, por autor de ação
judicial ou por terceiros (cessionários), do incentivo ﬁscal setorial instituído ou mantido
pelos arts. 1° e 5° do Decreto-Lei nº 491, de 5
de março de 1969, e de obrigações compensadas com créditos do IPI oriundos da aquisição de insumos, matérias-primas, material de
embalagem e produtos intermediários sujeitos
a isenção, alíquota zero ou não tributados,
para ﬁns de cobrança, deverão ser constituídos pelo lancamento de que trata o art. 142 da
Lei n° 5.172, de 1966, aplicando-se-lhes, no
caso de tributos com exigibilidade suspensa,
o disposto no art. 63 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.”

“Art. A Lei n° 9.469, de 10 de julho de
1997, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 4°-A:
‘Art. 4°-A. O termo de ajustamento de conduta, para prevenir ou terminar litígios, nas hipóteses, que envolvam interesse público da União,
suas autarquias e fundações, ﬁrmado pela Advocacia-Geral da União, deverá conter:
I – a descrição das obrigações assumidas;
II – o prazo e o modo para o cumprimento
das obrigações;
III – a forma de ﬁscalização da sua observância;
IV – os fundamentos de fato e de direito; e
V – a previsão de multa ou de sanção administrativa, no caso de seu descumprimento.
Parágrafo único. A Advocacia-Geral da
União poderá solicitar aos órgãos e entidades públicas federais manifestação sobre a viabilidade
técnica, operacional e ﬁnanceira das obrigações
a serem assumidas em termo de ajustamento de
conduta, cabendo ao Advogado-Geral da União
a decisão ﬁnal quanto à sua celebração. “

Emenda n° 25
(Corresponde a Emenda n° 118 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. O art. 3° da Lei n° 7.940, de 20 de
dezembro de 1989, passa a vigorar acrescido
do seguinte paragrafo único:
“Art. 3° ..................................................
Parágrafo único. São isentos do pagamento da Taxa os analistas de valores mobiliários não sujeitos a registro na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).’ (NR)”
Emenda n° 26
(Corresponde a Emenda n° 119 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. Ficam excluídas as receitas provenientes das transferências obrigatórias de que
tratam a Lei n° 11.578, de 26 de novembro de
2007, e o art. 51 da Lei n° 11.775, de 17 de
setembro de 2008, inclusive as ja realizadas,
para ﬁns de cálculo da Receita Líquida Real
prevista nas Leis nºs 9.496, de 11 de setembro
de 1997, e 8.727, de 5 de novembro de 1993,
e na Medida Provisória n° 2.185-35, de 24 de
agosto de 2001.”

Emenda n° 28
(Corresponde à Emenda n° 121 – Relator-Revisor)
Incluam-se no Projeto, onde couberem, os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
“Art. (1°) A inclusão em quadro em extinção
da administração federal, dos servidores civis
e militares oriundos do ex-Território Federal de
Rondônia e do Estado de Rondônia, de que trata
o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT), com a redação dada pela
Emenda Constitucional n° 60, de 11 de novembro de 2009, observará as disposições e normas
estabelecidas nos arts. (2°) a (18).
Art. (2°) Constituirão, mediante opção,
quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens a
eles inerentes:
I – os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-Território
de Rondônia que, comprovadamente, se encontravam no exercício regular de suas funções, prestando servico àquele ex-Território, na
data em que foi transformado em Estado;
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II – os servidores admitidos regularmente
nos quadros do Estado de Rondônia até a data
de posse do primeiro governador eleito – 15
de março de 1987; e
III – os servidores e os policiais militares
alcançados pelos efeitos do art. 36 da Lei Complementar no 41, de 22 de dezembro de 1981.
Parágrafo único. É vedado o pagamento, a
qualquer título, de diferenças remuneratórias.
Art. (3°) Poderão optar pela inclusão nos
quadros em extinção a que se refere o caput
do art. (1°), atendidas as condições previstas
no art. (2°):
I – os membros, ativos e inativos, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Rondônia;
II – os servidores admitidos de forma
regular;
III – os servidores admitidos nos quadros
do ex-Território Federal de Rondônia, os servidores do Estado de Rondônia e os servidores
dos respectivos Municípios, mediante contratos
de trabalho celebrados nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, e devidamente registrados na Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS); e
IV – os aposentados e os pensionistas.
Art. (4°) Os servidores de que trata o art.
(2°) desta Lei somente farão jus à opção pela
inclusão no quadro em extinção da administração federal se:
I – admitidos de forma regular nos
quadros do ex-Território Federal de Rondônia,
servidores custeados pela União no período de
abrangência do art. 36 da Lei Complementar
n° 41, de 22 de dezembro de 1981, bem como
os servidores admitidos pelos respectivos Municípios, conforme o disposto no art. (3°);
II – comprovadamente, se encontravam:
a) no desempenho de suas funções
no âmbito da administração do Estado de
Rondônia ou de seus Municipios; ou
b) cedidos em conformidade com as disposições legais e regulamentares da época.
Parágrafo único. Para os ﬁns desta Lei, não
serão admitidos de forma regular nos quadros do
ex-Território de Rondônia, do Estado de Rondônia
ou dos seus respectivos Municípios:
I – os contratados como prestadores de
serviços;
II – os terceirizados;
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III – os que laboravam informalmente e
eram pagos mediante recibo; e
IV – os ocupantes de cargos, empregos e
funções de conﬁança ou em comissão, ou os que
lei declare de livre nomeação e exoneração;
Art. (5°) Para ﬁns da inclusão no quadro
em extinção de que trata o art. (1°) desta Lei,
será considerado o cargo ou emprego ocupado
pelo servidor na data da entrega do documento
da opção pela inclusão em quadro em extinção
da administração federal e documentação comprobatória dos requisitos estabelecidos por esta
Lei, assegurados os direitos e vantagens a eles
inerentes, inclusive as eventuais alterações remuneratórias decorrentes de decisões judiciais.
§ 1° No caso dos aposentados e pensionistas, serão considerados os cargos ocupados na data da aposentadoria e do óbito do
instituidor da pensão.
§ 2° Os servidores que ﬁzerem a opção
a que se refere o art. (2°) desta Lei serão incluídos em quadros da administração federal,
assegurados os direitos e vantagens a eles inerentes, em cargos com a mesma denominação
e remuneração percebida na esfera federal.
Art. (6°) Os policiais civis permanecerão
na Carreira Policial Civil dos extintos Territórios
Federais do Acre, do Amapá, de Rondônia e
de Roraima, disposta na Lei n° 11.358, de 19
de outubro de 2006.
§ 1° Os policiais civis e os agentes carcerários civis serão posicionados em conformidade com a Tabela de Correlação do Anexo
VII da Lei n° 11.358, de 2006, incluída pela Lei
n° 11.490, de 20 de junho de 2007.
§ 2° Os agentes carcerários civis serão inseridos no regime da Lei n°11.490, de 2007.
§ 3° O Instituto Nacional de Identiﬁcação,
da Divisão Técnico-Cientíﬁca do Departamento
de Polícia Federal (DPF), é autorizado a emitir a
carteira de identiﬁcação policial para os policiais
civis oriundos dos extintos Territórios Federais
do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.
§ 4° O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão fornecerá ao Instituto Nacional de Identiﬁcação/DPF os dados pessoais e
funcionais dos policiais civis, ativos e inativos,
para a emissão da carteira de identiﬁcação de
que trata o § 30, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei.
Art. (7°) Os policiais e bombeiros militares submeter-se-ão às disposições legais e
disciplinares a que se sujeitam as corporações
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no Estado de Rondônia, e serão remunerados
em conformidade com a Lei n° 10.486, de 4
de julho de 2002, assegurados os direitos e
vantagens a eles inerentes.
Parágrafo único. O soldo da estrutura
remuneratória será o percebido nas corporações militares, na data da publicação desta Lei,
reajustável nas condições do soldo da Lei n°
10.486, de 4 de julho de 2002.
Art. (8°) Os professores de ensino fundamental e médio permanecerão na Carreira de
Magistério do Ensino Básico dos ex-Territórios,
de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008.
Parágrafo único. Os professores de ensino fundamental e médio serão posicionados
nos moldes das tabelas constantes dos Anexos
LXXX e LXXXI da Lei n° 11.784, de 2008.
Art. (9°) Aos servidores do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia será aplicado
o disposto na Lei n° 10.356, de 27 de dezembro de 2001.
Art. (10). Aos servidores da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia será aplicado o disposto na Lei n° 11.335, de 25 de
julho de 2006.
Art. (11). Aos servidores do Ministério
Público do Estado de Rondônia será aplicado
o disposto na Lei n° 11.415, de 15 de dezembro de 2006.
Art. (12). Aos servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia será aplicado
o disposto na Lei n° 11.416, de 15 de dezembro de 2006.
Art. (13). A opção de que trata o art. (2°)
desta Lei sera formalizada mediante Termo de
Opção, na forma do regulamento.
Art. (14). O Termo de Opção produzirá
efeitos a partir da publicação do ato a que se
refere o art. (13), quando será considerado
ato irretratável.
Art. (15). Para os ﬁns previstos nesta Lei,
o Poder Executivo Federal instituirá comissão
com estrutura e competência deﬁnidas em
regulamento, no prazo de 30 (trinta) dias após
a sua publicação.
Art. (16). Após a publicaçãoo do ato a que
se refere o art. (14), os servidores continuarão
prestando serviço ao governo do Estado de
Rondônia, na condição de cedidos, sem ônus
para o cessionário, até que sejam aproveitados
em órgão ou entidade da administração federal
direta, autárquica ou fundacional.
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Art. (17). Haverá compensação ﬁnanceira
das contribuições previdenciárias entre o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Estado de Rondônia (IPERON), criado pela Lei
Estadual n° 20, de 13 de abril de 1984, e o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores da União, nos moldes deﬁnidos pela Lei n°
9.796, de 5 de maio de 1999, e pelo Decreto n°
3.112, de 6 de julho de 1999, no que se refere aos
servidores e militares que formalizarem o Termo
de Opção pela inclusão no referido quadro em
extinção da administração federal.
Art. (18). A comissão prevista no art. (15),
que recepcionará os documentos referentes ao
enquadramento dos servidores do exTerritório
de Rondônia, também recepcionará e procederá a análise dos documentos referentes
a servidores dos ex-Territórios de Roraima e
Amapá, que tenham ingressado no serviço
público até a posse dos respectivos governadores eleitos, enquadrando-os nas novas
condições previstas nesta Lei.”
EMENDA 29
(Corresponde à Emenda n° 122 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. O caput do art. 26 da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 26. Fica suspensa a restrição para
transferência de recursos federais a Estados,
Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais em todo o território
nacional, ou de ações realizadas em faixa de
fronteira, em decorrência de inadimplementos
objeto de registro no Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal
(CADIN) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
.....................................................”(NR)”
EMENDA N° 30
(Corresponde à Emenda n° 123 – Relator-Revisor
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. O ato de entrega dos recursos correntes e de capital a outro ente da Federação, a título
de transferência voluntária, nos termos do art. 25
da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000, é caracterizado no momento da assinatura
do respectivo convênio ou contrato de repasse,
bem como na assinatura dos correspondentes
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aditamentos de valor, e não se confunde com as
liberações ﬁnanceiras de recursos, que devem
obedecer ao cronograma de desembolso previsto
no convênio ou contrato de repasse.”
EMENDA N° 31
(Corresponde à Emenda n° 124 – Relator-Revisor)
Incluam-se no Projeto, onde couberem, os seguintes artigos, em ordem seqüencial, renumerandose os demais:
“Art. 1° As transferências obrigatórias de
recursos ﬁnanceiros pelos órgãos e entidades
da União aos órgãos e entidades dos municípios
para a execução de ações no âmbito do Programa Territórios da Cidadania (PTC), cuja execução
por esses entes federados seja de interesse da
União, observarão as disposições desta Lei.
Parágrafo único. As transferências obrigatórias referidas no caput destinam-se exclusivamente aos municípios com menos de
50.000 (cinquenta mil) habitantes.
Art. 2° O Poder Executivo, por proposta do
Comitê Gestor Nacional do PTC, discriminará
as programações do PTC a serem executadas
por meio das transferências obrigatórias a que
se refere o art. 1°.
Parágrafo único. Caberá ao Comitê Gestor Nacional do PTC divulgar em sítio na internet a relação das programações de que trata
o caput, bem como promover as atualizações
devidas nessa relação, inclusive no que se refere a alterações nas classiﬁcações orçamentárias decorrentes de lei orçamentária anual e
seus créditos adicionais.
Art. 3° As transferências obrigatórias para
a execução das ações do PTC são condicionadas ao cumprimento dos seguintes requisitos pelos Municípios beneﬁciários, conforme
constante em termo de compromisso:
I – identiﬁcação do objeto a ser executado;
II – metas a serem atingidas;
III – etapas ou fases da execução;
IV – plano de aplicação dos recursos
ﬁnanceiros;
V – cronograma de desembolso;
VI – previsão de início e ﬁm da execução
do objeto, bem como da conclusão das etapas
ou fases programadas; e
VII – comprovação de que os recursos
próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se

MAIO18219
2010

Quarta-feira 5

o custo total do objeto a ser executado recair
sobre a entidade ou órgão descentralizador.
§ 1° A aprovação formal pela União do
termo de compromisso de que trata o caput e
condição prévia para a efetivação das transferências de recursos ﬁnanceiros da União.
§ 2° Compete ao órgão ou entidade da
administração pública federal ao qual estiver
consignada a dotação orçamentária relativa programação prevista no caput do art. 2° a análise
e aprovação formal do termo de compromisso.
§ 3° Na hipótese de as transferências
obrigatórias serem efetivadas por intermédio
de instituição ou agente ﬁnanceiro público
federal, atuando como mandatário da União,
caberá a essas entidades a aprovação de que
trata o § 2° deste artigo.
Art. 4° A União, por intermédio de suas
unidades gestoras, deverá exigir da parte beneﬁciada pela transferência de recursos a comprovação da regularidade de utilização das
parcelas liberadas anteriormente com base
no termo de compromisso.
Art. 5° No caso de irregularidades e descumprimento pelos Municípios das condições
estabelecidas no termo de compromisso, a
União, por intermédio de suas unidades gestoras, suspenderá a liberação das parcelas
previstas, bem como determinará à instituição
ﬁnanceira oﬁcial a suspensão do saque dos
valores da conta vinculada do Município, até
a regularização da pendência.
§ 1° A utilização dos recursos em desconformidade com o termo de compromisso
ensejará obrigação de o Município beneﬁciado
devolvê-los devidamente atualizados com base
na variação da Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC),
acumulada mensalmente, até o último dia do
mês anterior ao da devolução dos recursos,
acrescido esse montante de 1% (um por cento)
no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.
§ 2° Para ﬁns de efetivação da devolução
dos recursos à União, a parcela de atualização referente à variação da Selic será calculada proporcionalmente à quantidade de dias
compreendida entre a data da liberação da
parcela para o beneﬁciário e a data de efetivo
crédito, na Conta Única do Tesouro Nacional,
do montante devido pelo Município.
§ 3° A União, por intermédio de suas
unidades gestoras, notiﬁcará o Município cuja
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utilização dos recursos transferidos for considerada irregular, para que apresente justiﬁcativa
no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 4° Caso não aceitas as razões apresentadas pelo Município, a unidade gestora
concederá prazo de 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos, ﬁndo o qual encaminhará
denúncia ao Tribunal de Contas da União.
Art. 6° Sem prejuízo das atribuições do
Tribunal de Contas da União, a ﬁscalização
quanto à regularidade da aplicação dos recursos ﬁnanceiros transferidos com base nesta
Lei é de competência da Controladoria-Geral
da União e das unidades gestoras da União
perante as quais forem apresentados os termos de compromisso.”
EMENDA N° 32
(Corresponde à Emenda n° 125 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. As entidades da área de saúde certiﬁcadas até o dia imediatamente anterior ao da
publicação da Lei n° 12.101, de 27 de novembro
de 2009, que prestam serviços assistenciais de
saúde não remunerados pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) a trabalhadores ativos e inativos e respectivos dependentes econômicos,
decorrentes do estabelecido em Norma Coletiva de Trabalho, desde que, simultaneamente,
destinem no mínimo 20% (vinte por cento) do
valor total das isenções de suas contribuições
sociais em serviços, com universalidade de
atendimento, a beneﬁciários do SUS, mediante pacto do gestor do local, terão concedida a
renovação, na forma do regulamento.”
EMENDA Nº 33
(Corresponde a Emenda nº 126 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. . O parágrafo único do art. 6° da Lei
nº 12.029, de 15 de setembro de 2009, passa
a vigorar com a seguinte redação:
`Art. 6° ..................................................
..............................................................
Parágrafo único. A implantação da UFFS
e sujeita a existência de dotação especíﬁca no
orçamento da União, podendo o Poder Executivo, mediante decreto, transpor, remanejar,
transferir total ou parcialmente, dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de
2010 e em créditos adicionais da universidade
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tutora, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme
deﬁnido no art. 5°, § 1°, da Lei n° 12.017, de 12
de agosto de 2009, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo
detalhamento por esfera orçamentária, grupos
de natureza de despesa, fontes de recursos,
modalidades de aplicação e identiﬁcadores de
uso e de resultado primário: (NR)”
EMENDA N° 34
(Corresponde a Emenda no 127 – Relator-Revisor)
Incluam-se no Projeto, onde couberem, os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
“Art. . O parágrafo único do art. 6° da Lei
n° 12.189, de 12 de janeiro de 2010, passa a
vigorar com a seguinte redação:
`Art. 6° ..................................................
..............................................................
Parágrafo único. A implantação da Unila
é sujeita a existência de dotação especíﬁca no
orçamento da União, podendo o Poder Executivo, mediante decreto, transpor, remanejar,
transferir total ou parcialmente, dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de
2010 e em créditos adicionais da universidade
tutora, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programa, conforme
deﬁnido no art. 5°, § 1°, da Lei n° 12.017, de 12
de agosto de 2009, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo
detalhamento por esfera orçamentária, grupos
de natureza de despesa, fontes de recursos,
modalidades de aplicação e identiﬁcadores de
uso e de resultado primário: (NR)”
“Art. . Revoga-se o art. 15 da Lei n°
12.189, de 12 de janeiro de 2010.”
EMENDA N° 35
(Corresponde à Emenda n° 128 – Relator-Revisor)
Incluam-se no projeto, onde couberem, os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
“Art. 1° São alterados os limites da Floresta
Nacional do Bom Futuro, unidade de conservação federal criada pelo Decreto n° 96.188, de
21 de junho de 1988, conforme o memorial descritivo previsto no art. 2° desta Lei, passando a
área desta unidade de conservação dos atuais
cerca de 280.000ha (duzentos e oitenta mil hectares) para cerca de 97.357ha (noventa e sete
mil, trezentos e cinquenta e sete hectares).
§ 1° É a União autorizada a doar ao Estado de Rondônia os imóveis rurais de sua
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propriedade inseridos na área originária e
desafetada da Floresta Nacional do Bom Futuro, com exceção daqueles relacionados nos
incisos II a XI do art. 20 da Constituição, com
a condição de que sejam criadas no perímetro
desafetado uma Área de Proteção Ambiental
(APA) e uma Floresta Estadual.
§ 2° A Floresta Estadual de que trata o §
1° deste artigo deverá ser organizada de forma
a conservar os fragmentos ﬂorestais existentes,
admitindo-se sua divisão em blocos, com formação de corredores ecológicos que garantam
a conservação da biodiversidade.
Art. 2° A Floresta Nacional do Bom Futuro
passa a ter seus limites descritos pelo seguinte
memorial, produzido a partir da base de dados
digital do Sistema de Proteção da Amazônia
(SIPAM), em escala 1:20.000 – Estradas; e
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
de Rondônia (SEDAM), em escala 1:100.000
– Cursos d’água: Inicia-se no Ponto 1 (P1) de
coordenadas geográﬁcas aproximadas (cga)
9°26’43,99S e 64°19’07,53W, localizado na
margem direita do rio Branco; daí, segue em
linha reta em sentido leste, com distância aproximada de 47.805m, passando pelo limite sul
da Terra Indígena Karitiana até P2, com cga
9°26’45,6”S e 63°52’58,8W; daí segue por
uma linha reta em sentido norte com distância aproximada de 14.852m, pelo limite leste
da Terra Indígena Karitiana até P3, com cga
9°18’45,5S e 63°52’58,6”W; daí segue pelo limite leste da Terra Indígena Karitiana, conforme
descrito no Decreto n° 93.068, de 6 de agosto
de 1986, passando pelos pontos com as seguintes cga: P4 (9°18’39,6S; 63°52’48”W), P5
(9°18’32,4”S; 63°52’48”W), P6 (9°18’ 28,8”S;
63°52’51,6”W), P7 (9° 18’21,6”S; 63°52’48”W),
P8 (9°18’18”S; 63°52’48”W), P9 (9°18’14,4”S;
63°52’ 51,6”W), P10 (9°18’07,2”S; 63°52’ 44,4W),
P11 (9°18’00”S; 63°52’44,4W), P12 (9°17’56,4”S;
63°52’48”W), P13 (9° 17’49,2S; 63°52’48”W),
P14 (9°17’ 45,6”S; 63°52’40,8”W), P15
(9°17’42”S; 63°52’33,6”W), P16 (9°17’31,2”S; 63°
52’33,6”W), P17 (9°17’27,6”S; 63°52’ 30”W), P18
(9°17’20,4”S; 63°52’30”W), P19 (9°17’16,8”S;
63°52’26,4”W), P20 (9°17’06”S; 63°52’30”W),
P21 (9°16’ 58,8”S; 63°52’26,4”W), P22 (9°16’
58,8”S; 63°52’19,2”W), P23 (9°16’48”S;
63°52’19,2”W), P24 (9°16’40,8”S; 63°52’
22,8”W), P25 (9°16’26,4”S; 63°52’ 26,4”W), P26
(9°16’15,6”S; 63°52’ 22,8”W), P27 (9°16’04,8”S;
63°52’ 19,2”W), P28 (9°15’50,4”S; 63°52’
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33,6”W), P29 (9°15’54”S; 63°52’ 40,8”W), P30
(9°15’50,4”S; 63°52’ 48”W), P31 (9°15’43,2”S;
63°52’ 55,2”W), P32 (9°15’35,6”S; 63°52’
57,6”W); daí segue em linha reta em sentido
norte, com distância aproximada de 4.261m,
pelo limite leste da Terra Indígena Karitiana até
P33, com cga 9° 13’19,2”S; 63°52’57,2”W; daí
segue em linha reta em sentido leste, com distância aproximada de 5.153m até P34, com cga
9°13’20”S; 63°50’08”W; daí segue em linha reta
em sentido norte, com distância aproximada de
12.500m até P35, situado na margem esquerda
do Igarapé João Ramos, com cga 9°06’33”S;
63°50’08”W; daí segue por este igarapé, em
sua margem esquerda no sentido da montante,
limite com a Gleba Baixo Candeias e Igarapé
Três Casas até a sua nascente, no P36, com
cga 9°12’16”S; 63°48’29”W; daí segue em linha
reta no sentido sudeste, com distância aproximada de 6.262m até P37, com cga 9°15’33”S;
63°47’40”W; daí segue em linha reta no sentido
oeste, com distância aproximada de 3.614m
até P38, com cga 9°15’33”S; 63°49’38”W; daí
segue em linha reta em sentido sudeste, com
distância aproximada de 13.261m até P39, com
cga 9°22’35”S; 63°48’10”W; daí segue por linha
reta em sentido sudeste, com distância aproximada de 6.916m até P40, com cga 9°25’51”S;
63°46’18”W; daí segue em linha reta em sentido
sudeste, com distância aproximada de 9.117m
até P41, com cga 9°28’45”S; 63°42’16”W; daí
segue em linha reta ern sentido nordeste, com
distância aproximada de 4.187m até P42, com
cga 9°27’30”S; 63°40’22”W; daí segue em linha
reta em sentido leste, com distância aproximada de 7.886m até P43, com cga 9°27’32,4”S;
63°36’3,6”W; daí segue em linha reta em sentido
sudeste, com distância aproximada de 2.874m
até P44, com cga 9°29’00”S; 63°35’34”W; daí
segue em linha reta em sentido sudoeste, com
distância aproximada de 15.815m até P45,
com cga 9°36’38,6”S; 63°39’29,69”W; daí segue em linha reta com distância aproximada
de 1.454m até P46, com cga 9°36’30,07”S;
63°40’16,62”W; daí segue em linha reta com
distância aproximada de 318m até P47 (cga
9°36’39,7”S; 63° 40’20,48”W); daí segue em linha reta corn distância aproximada de 1.554m
até P48 (9°36’39,8”S; 63°41’11,46”W); daí segue em linha reta com distância aproximada de
2.599m até P49 (9°36’ 48,45”S; 63°42’ 36.28”W);
daí segue em linha reta corn distância aproximada de 1.883m até P50 (9°36’35,07”S; 63°43’
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36,56”W); daí segue em linha reta com distância
aproximada de 2.347m até P51 (9°35’44,55”5;
63°44’34,32”W); daí segue em linha reta com
distância aproximada de 1.586m até P52
(9°35’03,1”S; 63°45’05,39”W); daí segue em
linha reta corn distância aproximada de 8.250m
até P53 (9°31’08,29”S; 63° 47’16,82”W); daí segue em linha reta corn distância aproximada de
5.580m até P54 (9°28’58,77”S; 63°49’25,11”W);
daí segue em linha reta com distância aproximada de 19.904m até P55 (9°29’12,44”S;
64°00’17,71”W); daí segue em linha reta com
distância aproximada de 4.218m até P56
(9°31’24,77S; 64°0054,66”W); daí segue em linha
reta com distância aproximada de 13.089m até
P57 (9°33’06”S; 64°07’51,67W); daí segue em
linha reta com distância aproximada de 2.043m
até P58 (9°34’10,84”S; 64°07’36,66W); daí segue em linha reta com distância aproximada de
956m até P59 (9°34’03,38”S; 64°07’06,2”W);
daí segue em linha reta com distância aproximada de 779m até P60 (9°33’38,69”S; 64°07’
00,25”W); daí segue em linha reta com distância
aproximada de 4.583m até P61 (9°33’19,14S;
64°04’31,25”W); daí segue em linha reta com
distância aproximada de 4.712m até P62
(9°35’50,92”S; 64°04’08,8”W); daí segue em
linha reta com distância aproximada de 788m
até P63 (9°35’55,93”S; 64°04’34,12”W), daí segue pela margem direita do rio Branco até P1,
ponto inicial da descrição deste perímetro.
Parágrafo único. São excluídos dos limites
da Floresta Nacional do Bom Futuro a faixa de
domínio da estrada que liga a vila de rio Pardo
à BR-364, conhecido como Linha do Caracol’
ou Estrada km 67’.
Art. 3° É ampliado o Parque Nacional Mapinguari, criado pelo Decreto de 5 de junho de
2008, atualmente localizado no Estado do Amazonas, nos Municípios de Canutama e Lábrea,
que passa a incluir em seus limites também a
área de cerca de 180.900ha (cento e oitenta mil
e novecentos hectares) descrita em conformidade com os arts. (4°) e (5°) desta Lei, no Município
de Porto Velho, Estado de Rondônia.
Art. 4° A área de ampliação do Parque Nacional Mapinguari tem seus limites descritos a
partir das Cartas Topográﬁcas MIR Folhas 1541,
1542, 1466 e 1467 em escala 1:100.000, todas
editadas pela Diretoria do Serviço Geográﬁco do
Exército (DSG), com o seguinte memorial descritivo: inicia-se no ponto 1, localizado sobre a divisa
entre os Estados do Amazonas e de Rondônia,
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que coincide com o ponto 87 do memorial descritivo do Parque Nacional Mapinguari, constante
do art. 2° do Decreto de 5 de junho de 2008, de
coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) 276092
E e 8964778 N; deste segue sempre pela divisa
dos Estados do Amazonas e de Rondônia, em
sentido predominante nordeste até o ponto 2, de
c.p.a. 285396 E e 8974140 N, localizado sobre a
divisa dos referidos Estados; deste segue em linha
reta até o ponto 3, de c.p.a. 285690 E e 8974132
N, localizado na nascente do Igarapé Tuxaua;
deste segue a jusante pela margem esquerda do
Igarapé Tuxaua até o ponto 4, de c.p.a. 294201 E
e 8965941 N, localizado na conﬂuência do referido igarapé com o Igarapé Caripuninhas; deste
segue para a montante pela margem esquerda
do Igarapé Caripuninhas, pelo limite da Estação
Ecológica Estadual Sena dos Três Irmãos (EEESTI) até o ponto 5, de c.p.a. 297548 E e 8978890
N, localizado em frente à conﬂuência do referido
igarapé com um seu tributário sem denominação
à margem direita; deste segue em linha reta, ainda pelo limite da EEESTI, até o ponto 6, de c.p.a.
305280 E e 8978751 N; deste segue em linha
reta, ainda pelo limite da EEESTI, até o ponto 7,
de c.p.a. 316374 E e 8988597 N, localizado na
margem direita do rio Caripunás; deste segue
em linha reta, ainda pelo limite da EEESTI, até o
ponto 8, de c.p.a. 320557 E e 8992885 N; deste
segue em linha reta, ainda pelo limite da EEESTI,
até o ponto 9, de c.p.a. 322821 E e 8987457 N;
deste segue em linha reta, ainda pelo limite da
EEESTI, até o ponto 10, de c.p.a. 332658 E e
8992629 N; deste segue em linha reta ate o ponto
11, de c.p.a. 332944 E e 8992355 N, localizado
na margem direita de um igarapé sem denominação, aﬂuente do Igarapé Marapaná; deste segue
a jusante pelo referido igarapé até o ponto 12,
de c.p.a. 331890 E e 8990388N, localizado na
sua conﬂuência corn o Igarapé Marapaná; deste
segue a jusante pela margem direita do Igarapé
Marapaná até o ponto 13, de c.p.a. 332490 E e
8989383 N, localizado em sua foz no Rio Madeira;
deste segue a montante pela margem esquerda
do Rio Madeira ate o ponto 14, de c.p.a. 236491
E e 8936739 N, localizado na foz do Igarapé do
Ferreira; deste segue a montante pela margem
esquerda do Igarapé do Ferreira até o ponto 15, de
c.p.a. 230721 E e 8951806 N, localizado em uma
de suas nascentes; deste segue em linha reta até
o ponto 16, de c.p.a. 230692 E e 8952242 N, localizado na divisa entre os Estados do Amazonas
e de Rondonia; deste segue sempre pela divisa
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dos Estados até o ponto 17, de c.p.a. 247272 E e
8972157 N, que coincide com o ponto 92 do memorial descritivo do Parque Nacional Mapinguari,
constante do art. 2° do Decreto de 5 de junho de
2008, que o criou.
Paragrafo único. O subsolo da area descrita no caput deste artigo integra os limites
do Parque Nacional Mapinguari.
Art. (5°) É excluído da área de ampliação
do Parque Nacional Mapinguari o poligono com
a seguinte descrição: inicia-se no ponto 18, de
c.p.a. 259763 E e 8958250 N, localizado sobre
a divisa entre os estados do Amazonas e de
Rondonia; deste segue para o ponto 19, de c.p.a.
264103 E e 8955061 N, que coincide corn o ponto
91 do memorial descritivo constante do Decreto
de 5 de junho de 2008, que criou o Parque Nacional Mapinguari; deste segue para o ponto 20, que
coincide com o ponto 90 do memorial descritivo
do Parque Nacional Mapinguari (Decreto de 5 de
junho de 2008), localizado na nascente do Rio
Coti, com c.p.a. 266000 E e 8956158 N; deste
segue a montante pela margem esquerda do Rio
Coti para o ponto 21, que coincide com o ponto
89 do memorial descritivo do Parque Nacional
Mapinguari, localizado na conﬂuência do Rio
Coti corn o Igarape Branco, com c.p.a. 268336
E e 8973087 N; deste segue a montante pela
margem direita do Igarapé Branco até o ponto
22, que coincide corn o ponto 88 do memorial
descritivo do Parque Nacional Mapinguari, de
c.p.a. 273632 E e 8963034 N; deste segue em
linha reta para o ponto 23, de c.p.a. 278170 E
e 8958856 N; deste segue em linha reta para
o ponto 24, de c.p.a. 279192 E e 8955010 N;
deste segue em linha reta para o ponto 25, de
c.p.a. 277575 E e 8950507 N; deste segue em
linha reta para o ponto 26, de c.p.a. 277559 E
e 8947119 N; deste segue em linha reta para
o ponto 27, de c.p.a. 274278 E e 8947516 N;
deste segue em linha reta para o ponto 28, de
c.p.a. 271378 E e 8948477 N; deste segue em
linha reta para o ponto 29, de c.p.a. 266234 E
e 8947989N; deste segue em linha reta para
o ponto 30, de c.p.a. 262693 E e 8950980 N;
deste segue em linha reta para o ponto 31, de
c.p.a. 256665 E e 8951499N; deste segue em
linha reta para o ponto 32, de c.p.a. 256985 E
e 8953483 N; deste segue em linha reta para o
ponto 33, de c.p.a. 259510 E e 8956411 N; deste segue em linha reta para o ponto 18, ponto
inicial desta descrição.
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Art. (6°) É excluída do Parque Nacional Mapinguari a área do polígono descrito no art. (4°)
desta Lei que será inundada pelo lago artiﬁcial a
ser formado pela barragem da Usina Hidroelétrica
de Jirau, até a cota 90m (noventa metros).
Parágrafo único. No período do ano em que
o nível do lago estiver abaixo da cota 90m (noventa metros), ﬁcam proibidas atividades agropecuárias na faixa da sua margem esquerda.
Art. (7°) É estabelecida como limite da zona
de amortecimento do Parque Nacional Mapinguari a faixa de 10 km (dez quilômetros) em projeção
horizontal, a partir do seu novo perímetro.
Art. (8°) É permitido no Parque Nacional
Mapinguari o deslocamento de veículos envolvidos em atividades de mineração ou de transporte do seu produto pela estrada já existente
quando da publicação desta Lei e que passa
pela área descrita no art. (4°), dando acesso
às áreas de mineração São Lourenço e Macisa, desde que devidamente licenciadas, exclusivamente pelo trecho já existente quando
da publicação desta Lei, entre os pontos de
c.p.a. 277975 E e 8941724 N. localizado às
margens do Rio Madeira, e de c.p.a. 275739
E e 8947339 N, localizado sobre o limite sul do
polígono descrito no art. (5°) desta Lei.
Art. (9°) Na elaboração do Plano de Manejo do Parque Nacional Mapinguari, o Conselho
de Defesa Nacional, por meio de sua Secretaria
Executiva, e o Ministério da Defesa serão ouvidos, devendo se manifestar sobre as questões
pertinentes às suas atribuições legais.
Art. (10). No exercício das atribuições constitucionais e legais das Forças Armadas e da
Polícia Federal na área de ampliação do Parque
Nacional Mapinguari, estão compreendidas:
I – a liberdade de trânsito e acesso, por
via aquática, aérea ou terrestre, de militares
e policiais para a realização de deslocamento, estacionamentos, patrulhamento e demais
operações ou atividades indispensáveis à segurança e integridade do território nacional;
II – a instalação e manutenção de unidades
militares e policiais, de equipamentos para ﬁscalização e apoio à navegação aérea e marítima,
bem como das vias de acesso e demais medidas
de infraestrutura e logística necessárias, compatibilizadas com o Plano de Manejo da Unidade,
quando fora da faixa de fronteira; e
III – a implantação de programas e projetos de controle e ocupação da fronteira.
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Art. (11). É ampliada a Estação Ecológica
de Cuniã, estabelecida pelo Decreto de 27 de setembro de 2001 e pelo Decreto de 21 de dezembro de 2007, atualmente localizada nos Estados
de Rondônia e do Amazonas, respectivamente
nos Municípios de Porto Velho e Canutama, que
passa a incluir em seus limites a area de cerca
de 63.812 ha (sessenta e tres mil, oitocentos e
doze hectares) relativa a Floresta Estadual de
Rendimento Sustentável Rio Madeira “A”, unidade
de conservação criada pelo Decreto Estadual no
4.574 de 23 de março de 1990, no Município de
Porto Velho, Estado de Rondônia.
Art. (12). A área de ampliação da Estação
Ecológica de Cuniã tern as seguintes características e confrontações: a deserto do perimetro
inicia no ponto “P-01”, de coordenadas geográﬁcas aproximadas latitude 08°07’31”S e longitude
63°03’03”WGR, situado ao norte da linha divisória
das terras pertencentes aos Titulos Deﬁnitivos
Nova Esperança e Assunção; deste, segue pela
divisa do Titulo Deﬁnitivo Nova Esperança com
um rumo aproximado de 65°00’SW, percorrendo
uma distância aproximada de 13.011,00m (treze mil e onze metros), até o ponto “P-02”, de
coordenadas geográﬁcas aproximadas latitude
08°10’31”S e longitude 63°09’29”WGR, situado
no canto comum aos Titulos Deﬁnitivos Nova
Esperança e Espirito Santo; deste, segue pela
divisa do Título Deﬁnitivo Espírito Santo com um
rumo aproximado de 72°20’SW, percorrendo
uma distância de 4.328,00m (quatro mil, trezentos e vinte e oito metros), ate o ponto “P-03”, de
coordenadas geográﬁcas aproximadas latitude
08°11’14”S e longitude 63°11’44”WGR, situado
no canto comum aos Titulos Deﬁnitivos Espírito
Santo e Cunacho; deste, segue pela divisa do
Titulo Deﬁnitivo Cunacho com um rumo aproximado de 87°00’SW, percorrendo uma distância
aproximada de 4.099,00m (quatro mil e noventa e
nove metros), até o ponto “P-04”, de coordenadas
geograﬁcas aproximadas latitude 08°11’21”S e
longitude 63°13’58”WGR, situado na divisa dos
Títulos Deﬁnitivos Cunacho e Tira Fogo; deste,
segue pela lateral do Titulo Deﬁnitivo Tira Fogo
com um rumo aproximado de 0°03’NW, percorrendo uma distância aproximada de 1.222,00m
(mil, duzentos e vinte e dois metros), ate o ponto
“P-05”, de coordenadas geograﬁcas aproximadas
latitude 08°10’41”S e longitude 63°13”58”WGR;
deste, segue pela divisa fundiaria do Título Deﬁnitivo Tira Fogo com um rumo aproximado de
66°34’NW, percorrendo uma distância aproxi-
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mada de 2.996,00m (dois mil, novecentos e
noventa e seis metros), até o ponto “P-06”, de
coordenadas geográﬁcas aproximadas latitude
08°10’02”S e longitude 63°15’28WGR, situado
na divisa da Reserva Biológica do Lago do Cuniã; deste, segue pela citada divisa com um
rumo aproximado de 39°00’NE, percorrendo uma
distância aproximada de 11.990,00m (onze mil,
novecentos e noventa metros), até o ponto “P-07”,
de coordenadas geográﬁcas aproximadas latitude
08°04’57”S e longitude 63°11’21”WGR; deste,
segue pela lateral da citada reserva com um
rumo aproximado de 45°24’NW, percorrendo uma
distância aproximada de 18.319,00m (dezoito
mil, trezentos e dezenove metros), até o ponto
“P-08”, de coordenadas geográﬁcas aproximadas latitude 07°57’56”S e longitude 63°18’28”S,
situado na linha divisória interestadual – Rondonia e Amazonas; deste, segue pela citada linha
corn urn rumo aproximado de 90°007\1E, percorrendo uma distância aproximada de 45.061,00m
(quarenta e cinco mil e sessenta e um metros),
até o ponto “P-09”, de coordenadas geográﬁcas aproximadas latitude 07°57’56S e longitude
62°53’53”WGR; deste, segue com um rumo aproximado de 21°08’SW, confrontando com terras
matriculadas em nome da União, numa distância
aproximada de 7.795,00m (sete mil, setecentos
e noventa e cinco metros), até o ponto “P-10”, de
coordenadas geográﬁcas aproximadas latitude
08°0154”S e longitude 62°55’25”WGR, situado
na divisa do Título Deﬁnitivo Firmeza; deste, segue pela linha fundiária do cito Título Deﬁnitivo
com um rumo aproximado de 500115W, percorrendo uma distância aproximada de 5.488,00m
(cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito metros),
até o ponto “P-11”, de coordenadas geográﬁcas
aproximadas latitude 08°03’49”S e longitude
62°57’43”WGR; deste, segue com um rumo
aproximado de 60°12SW, confrontando com
terras matriculadas em nome da União, numa
distância aproximada de 7.252,00m (sete mil,
duzentos e cinquenta e dois metros), até o ponto
“P-12”, de coordenadas geográﬁcas aproximadas
latitude 08°05’47”S e longitude 63°0109”WGR,
situado na divisa do Título Deﬁnitivo Assunção;
deste, segue pela citada divisa com um rumo de
47°37SW, percorrendo uma distância aproximada
de 4.714,00m (quatro mil, setecentos e quatorze
metros), até o ponto “P-01”, ponto de partida e
fechamento da descrição deste perímetro.
Art. 13. As terras da União contidas nos
novos limites do Parque Nacional Mapinguari e
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da Estação Ecológica de Cuniã serão doadas
ao Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade pelos órgãos e entidades
federais que as detenham.
Art. 14. São declaradas de utilidade pública, para ﬁns de desapropriação, pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, os imóveis rurais privados existentes
nas áreas de ampliação do Parque Nacional
Mapinguari e da Estação Ecológica de Cuniã,
nos termos dos arts. 5°, alínea “k”, e 6° do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941.
Parágrafo único. A Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia-Geral da União, por
intermédio de sua unidade jurídica de execução
junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade, é autorizada a promover as
medidas administrativas e judiciais pertinentes,
visando à declaração de nulidade de eventuais
títulos de propriedade e respectivos registros
imobiliários considerados irregulares, incidentes
nas áreas de ampliação do Parque Nacional Mapinguari e da Estação Ecológica de Cuniã.”
EMENDA N° 36
(Corresponde à Emenda n° 129 – Relator-Revisor)
Incluam-se no Projeto, onde couberem, os seguintes artigos, em ordem sequencial, renumerandose os demais:
“Art. 1º É criado o Conselho Nacional de
Política Indigenista (CNPI), órgão colegiado de
caráter consultivo e deliberativo, composto por
representantes do Poder Executivo, dos povos
e organizações indígenas e de entidades indigenistas, com a ﬁnalidade de deliberar sobre
as diretrizes da Política Nacional Indigenista.
Art. 2° Compete ao CNPI:
I – deliberar sobre os objetivos, princípios
e diretrizes da Política Nacional Indigenista;
II – estabelecer as prioridades, normas e
critérios para a condução da Política Nacional
Indigenista, respeitada a legislação em vigor;
III – acompanhar e avaliar a execução das
ações da Política Nacional Indigenista;
IV – promover a integração e a articulação dos órgãos governamentais e dos representantes não governamentais integrantes do
CNPI que atuam junto aos povos indígenas ou
cujas ações possam sobre eles repercutir;
V – incentivar a implementação e a harmonização de políticas públicas especíﬁcas e diferenciadas direcionadas aos povos indígenas;
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VI – convocar a Conferência Nacional
dos Povos Indígenas;
VII – promover e apoiar campanhas educativas sobre os direitos dos povos indígenas e sobre
o respeito a sua diversidade étnica e cultural;
VIII – estimular a capacitação técnica permanente de agentes governamentais e de representantes dos povos indígenas, para a qualiﬁcação na atuação na política indigenista;
IX – apoiar a realização de eventos organizados pelos povos indígenas, inclusive para
o debate e o aprimoramento das propostas de
políticas a eles dirigidas;
X – acompanhar a elaboração e a execução do orçamento da União, indicando modiﬁcações necessárias a consecução da Política
Nacional Indigenista;
XI – estimular e apoiar a criação e a
manutenção de sistema de informação que
propicie o ﬂuxo permanente de dados sobre a
situação dos povos indígenas no Brasil;
XII – receber e encaminhar petições e
denúncias de ameaça ou violação dos direitos
de comunidade ou povo indígena aos órgãos
competentes;
XIII – fomentar o respeito aos direitos
dos povos indígenas no Brasil; e
XIV – elaborar e aprovar seu regimento
interno.
Art. 3º O CNPI, observada a paridade
deliberativa entre os povos, organizações indígenas, entidades indigenistas e o Poder Executivo Federal, é composto por 59 (cinqüenta
e nove) membros, assim distribuídos:
I – pelo Presidente da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que exercerá apenas o
voto de qualidade;
II – 20 (vinte) representantes do Poder
Executivo Federal, sendo 20 (vinte) com direito a voto;
III – 36 (trinta e seis) representantes dos
povos e organizações indígenas, sendo 18
(dezoito) com direito a voto; e
IV – 2 (dois) representantes de entidades
indigenistas sem ﬁns lucrativos, que atuem há
mais de 5 (cinco) anos de forma sistemática
na atenção e no apoio aos povos indígenas,
com direito a voto.
§ 1° Os órgãos e entidades serão representados por seus titulares ou representantes
por eles designados, bem como pelos respectivos suplentes.

MAIO 2010
18226

Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 2° O órgão e o Poder previstos nos incisos I e II do caput deste artigo poderão indicar
dois suplentes para cada representante, cabendo aos demais órgãos e entidades a indicação
de um suplente para cada representante.
§ 3° O mandato não será pessoal, e sim
do povo, organização, entidade ou órgão representado.
§ 4° A alteração de representante dar-se-á
na forma prevista no regimento interno, observando-se que, salvo comprovada força maior, a
correspondente proposta deverá ser encaminhada ao titular do órgão ao qual o CNPI estiver vinculado, com antecedência mínima de 20 (vinte)
dias de realização da reunião subseqüente.
Art. 4º Os povos e organizações indígenas escolherão seus representantes titulares
e suplentes para mandato de 4 (quatro) anos,
respeitadas suas diversidades étnicas e culturais e assegurada a representação das seguintes regiões:
I – Região Amazônica – 16 (dezesseis)
titulares;
II – Regiões Nordeste e Leste – 8 (oito)
titulares;
III – Regiões Sul e Sudeste – 6 (seis)
titulares; e
IV – Região Centro-Oeste – 6 (seis) titulares.
§ 1° Para os ﬁns desta Lei, as regiões a
que se refere o caput compreendem os seguintes Estados:
I – Região Amazônica: Estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá;
II – Regiões Nordeste e Leste: Estados
do Ceará, Bahia, Minas Gerais, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Sergipe e Espírito Santo;
III – Regiões Sul e Sudeste: Estados do
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina,
São Paulo e Rio de Janeiro; e
IV – Região Centro-Oeste: Estados do
Mato Grosso do Sul e Goiás.
§ 2° Os representantes dos povos e organizações indígenas localizados nas regiões de
que tratam os incisos I a IV do § 1° deste artigo serão escolhidos em reuniões convocadas
e coordenadas pelas organizações indígenas
regionais, assegurada a participação de todas
as organizações estaduais e locais em todo o
processo de escolha.
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§ 3° As reuniões de que trata o § 2° deste
artigo deverão ser registradas em ata e amplamente divulgadas na respectiva área geográﬁca, além de observar as demais regras
previstas em regulamento.
§ 4° Os povos e as organizações indígenas responsáveis pela realização das reuniões
regionais deverão encaminhar ao Ministro da
Justiça, em até 30 (trinta) dias antes do término do mandato de seus representantes, os
nomes dos novos titulares e suplentes, juntamente com os documentos que demonstrem
a regularidade do processo de escolha.
§ 5° O Ministério Público Federal deverá ser convidado para participar das reuniões
previstas no § 2° deste artigo, as quais deverão ser acompanhadas por representantes do
CNPI, indicados por seu Presidente.
Art. 5° Os representantes titulares e suplentes das entidades indigenistas serão escolhidos em reunião para a qual serão convidadas
todas as pessoas jurídicas de direito privado
sem ﬁns lucrativos com, no mínimo, 5 (cinco)
anos de atuação ininterrupta no Brasil, na promoção e defesa dos direitos indígenas.
§ 1° A participação das entidades mencionadas no caput deste artigo será condicionada a apresentação, na forma do regulamento,
dos seguintes documentos:
I – atos constitutivos registrados em cartório;
II – documentos de nomeação e posse
dos seus dirigentes;
III – últimos demonstrativos contábeis;
IV – declaração de isenção ﬁscal; e
V – inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica.
§ 2° O convite a que se refere o caput
será feito por meio de edital publicado na imprensa oﬁcial e de indicação na página principal do sítio da internet do órgão ao qual o
CNPI estiver vinculado.
§ 3° O Ministério Público Federal deverá ser convidado para participar das reuniões
previstas no caput, as quais também deverão
ser acompanhadas pelas organizações indígenas regionais e por representantes do CNPI,
indicados por seu Presidente.
§ 4° O mandato das entidades indigenistas será de 4 (quatro) anos, admitida a reeleição por um único período subsequente.

250

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 5° No caso de vacância, o regulamento desta Lei disporá sobre a substituição da
entidade.
Art. 6° O CNPI terá a seguinte estrutura:
I – Colegiado;
II – Presidente;
III – Vice-Presidente; e
IV – Secretaria Executiva.
Art. 7° O Presidente e o Vice-Presidente do
CNPI serão indicados por seus membros e designados pelo Ministro de Estado da Justiça.
§ 1° As funções de que trata o caput
serão exercidas, alternadamente, por representante do Poder Executivo e representante
da sociedade civil.
§ 2° O mandato do Presidente e do VicePresidente é de 4 (quatro) anos, e será exercido enquanto durar o mandato da entidade
que representam.
§ 3° No caso de substituição de representante, caberá nova indicação e designação de
Presidente ou de Vice-Presidente do CNPI.
Art. 8° O Poder Executivo assegurará que
a Secretaria Executiva do CNPI disponha do
suporte técnico e administrativo necessário ao
funcionamento do Conselho.
Art. 9° O CNPI reunir-se-á ordinariamente
a cada 3 (três) meses e, extraordinariamente,
sempre que seu Presidente o convocar.
Art. 10. Aos representantes dos povos
indígenas é assegurado o direito de se reunirem, ao menos uma vez, antes das reuniões
ordinárias ou extraordinárias do CNPI.
Parágrafo único. A reunião de que trata o caput deste artigo deverá, preferencialmente, ocorrer
no dia imediatamente anterior ao da reunião do
CNPI, com duração mínima de 8 (oito) horas.
Art. 11. O CNPI deliberará com a presença
da maioria absoluta de cada uma das representações governamental e não governamental.
Art. 12. Os representantes da Advocacia-Geral da União e do Ministério Público Federal terão
assento permanente nas reuniões do CNPI.
Art. 13. O CNPI poderá contar com até 6
(seis) câmaras temáticas, permanentes e de
composição paritária, para análise de assuntos
especíﬁcos e relacionados com as matérias
de sua competência.
Parágrafo único. As câmaras temáticas
serão compostas por membros do CNPI, indicados pelo Colegiado.
Art. 14. O CNPI poderá convidar representantes da sociedade civil ou de órgãos pú-
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blicos e especialistas para colaborarem com o
desenvolvimento dos seus trabalhos.
Art. 15. A Conferência Nacional de Política
Indigenista constitui-se em instância de participação dos povos indígenas na formulação da
política indigenista e terá seus resultados e conclusões considerados pelo CNPI na aprovação
das diretrizes da Política Nacional Indigenista.
§ 1° O CNPI deﬁnirá a comissão organizadora que terá caráter paritário e deliberará
acerca do regimento interno da Conferência.
§ 2º A Conferência Nacional de Política Indigenista realizar-se-á a cada 4 (quatro) anos.
Art. 16. A reunião para a escolha dos primeiros representantes das entidades indigenistas no CNPI será realizada em até 30 (trinta)
dias após a regulamentação desta Lei.
Art. 17. A participação no CNPI será considerada função pública relevante, não remunerada.
Art. 18. O Poder Executivo arcará com as
diárias e passagens dos representantes indígenas e das entidades indigenistas no CNPI.
Art. 19. As atas das reuniões do CNPI
e o balanço semestral de suas atividades deverão ser disponibilizados por meio da página
principal do sítio da internet do órgão ao qual
o CNPI estiver vinculado, sem prejuízo de outras formas de divulgação que em regulamento
venham a ser estipuladas.
Art. 20. A instalação do CNPI dar-se-á
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
regulamentação desta Lei.
Art. 21. O CNPI deliberará acerca do seu
regimento interno na primeira reunião subsequente a sua instalação.
Art. 22. Os arts. 1° e 4° da Lei n° 5.371,
de 5 de dezembro de 1967, passam a vigorar
com a seguinte redação:
‘Art. 1º ..................................................
I – garantir o cumprimento da política indigenista, observando os princípios a seguir
enumerados:
............................. ........................’ (NR)
‘Art. 4° A Fundação terá sede e foro na
Capital Federal e reger-se-á por estatuto aprovado pelo Presidente da República, respeitadas
as diretrizes deliberadas pelo Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI).’ (NR)
Art. 23. O estatuto da Funai será adequado em até 30 (trinta) dias da deliberação
que estabelecer as diretrizes referidas no art.
4° da Lei n° 5.371, de 1967.”
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Emenda n° 37
(Corresponde à Emenda n° 130 – Relator-Revisor)
Incluam-se no inciso II do art. 63 do Projeto as
seguintes alíneas c e d:
“Art. 63. ................................................
..............................................................
II – ........................................................
..............................................................
c) o Decreto-Lei n° 423, de 21 de janeiro de 1969;
d) o § 2° do art. 288 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro).”
Emenda n° 38
(Corresponde à Emenda n° 131 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. Até que ocorra a indicação de que
trata o art. 5° da Lei n° 11.941, de 27 de maio
de 2009, os débitos de devedores que apresentaram pedidos de parcelamentos previstos nos arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 11.941, de
2009, vencidos até 30 de novembro de 2008,
que tenham sido deferidos pela administração
tributária devem ser considerados parcelados
para os ﬁns do inciso VI do art. 151 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Parágrafo único. A indicação de que trata
o art. 5° da Lei n° 11.941, de 2009, poderá ser
instada a qualquer tempo pela administração
tributária.”
Emenda n° 39
(Corresponde à Emenda n° 132 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. A Lei n° 11.442, de 5 de janeiro de
2007, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 5°-A:
‘Art. 5°-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao Transportador
Autônomo de Cargas (TAC) deverá ser efetuado por meio de crédito em conta de depósitos mantida em instituição bancária, ou
por outro meio de pagamento regulamentado
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
§ 1° A conta de depósitos ou o outro
meio de pagamento deverá ser de titularida-
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de do TAC e identiﬁcado no conhecimento de
transporte.
§ 2° O contratante e o subcontratante dos
serviços de transporte rodoviário de cargas,
assim como o cossignatário e o proprietário
da carga, são solidariamente responsáveis
pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes
contra os primeiros.
§ 3° Para os ﬁns deste artigo, equiparamse ao TAC a Empresa de Transporte Rodoviário
de Cargas (ETC) que possuir, em sua frota,
até 3 (três) veículos registrados no Registro
Nacional de Transportadores Rodoviários de
Cargas (RNTR-C) e as Cooperativas de Transporte de Cargas.
§ 4° As Cooperativas de Transporte de
Cargas deverão efetuar o pagamento aos seus
cooperados na forma do caput deste artigo.
§ 5° O registro das movimentações da
conta de depósitos ou do meio de pagamento
de que trata o caput deste artigo servirá como
comprovante de rendimento do TAC.
§ 6° É vedado o pagamento do frete por
qualquer outro meio ou forma diverso do previsto no caput deste artigo ou em seu regulamento.’”
Emenda n° 40
(Corresponde à Emenda n° 133 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. As pessoas jurídicas que se encontravam em litígio com a Fazenda Nacional até
30 de novembro de 2009, quanto ao incentivo
ﬁscal do Decreto-Lei n° 491, de 5 de março
de 1969, cuja matéria teve reconhecida a repercussão geral e foi julgada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, que desistirem dos
respectivos processos, poderão optar, perante
a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
um crédito presumido de IPI no montante equivalente ao percentual de 10% (dez por cento),
aplicado sobre o valor das exportações realizadas até 5 de outubro de 1990, comprovado por
meio de declaração da Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) e atualizado monetariamente
de acordo com a lei tributária.
§ 1° O crédito presumido previsto neste artigo poderá ser objeto de ressarcimento
ou de compensação nos termos do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
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não se aplicando as disposições do § 12 do
mesmo artigo.
§ 2° A Secretaria da Receita Federal do
Brasil regulamentará o disposto neste artigo
no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei.”
o

Emenda n 41
(Corresponde à Emenda n° 134 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. Os créditos dos contribuintes relativos ao incentivo setorial instituído pelo art.
1° do Decreto-Lei n° 491, de 5 de março de
1969, referentes ao período até 5 de outubro
de 1990, cujo direito foi reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, serão pagos
pela União por meio de precatório ou na forma
prevista no Decreto n° 64.833, de 17 de julho
de 1969, devendo haver desistência expressa
do processo judicial e de qualquer outro direito
sobre o qual se funde a ação.”
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Emenda n° 42
(Corresponde à Emenda n° 135 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. A empresa titular de empreendimento industrial beneﬁciária do crédito presumido
do IPI de que trata a Lei n° 9.826, de 23 de
agosto de 1999, poderá renunciar a esse benefício e optar por apurar crédito presumido
nos termos estabelecidos pelo art. 11-A da Lei
n° 9.440, de 14 de março de 1997.
Parágrafo único. A opção de que trata o
caput deste artigo gerará efeitos a partir da
data de sua efetivação, vedada a apuração
retroativa de créditos.”
Emenda n° 43
(Corresponde à Emenda n° 136 – Relator-Revisor)
Dê-se ao Anexo I do Projeto, referido em seu art.
52, a seguinte redação:
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Emenda nº 44
(Corresponde à Emenda nº 137 – Relator-Revisor)

Emenda nº 46
(Corresponde à Emenda nº 139 – Relator-Revisor)

Inclua-se no Projeto o seguinte art. 59, renumerando-se os demais:

Incluam-se no Projeto, onde couberem, os seguintes artigos, renumerando-se os demais:

“Art. 59. O Poder Executivo, no prazo de
até 12 (doze) meses, a contar da publicação
desta Lei, redeﬁnirá a Base de Cálculo da
Taxa de Fiscalização (BCTF), de que trata o
art. 52 desta Lei.”

“Art. Aplica-se ao parcelamento previsto
no art. 3º da Medida Provisória nº 470, de 13
de outubro de 2009, o disposto no parágrafo
único do art. 4º da Lei nº 11.941, de 27 de
maio de 2009.
Art. As reduções previstas no § 1º do art.
3º da Medida Provisória nº 470, de 13 de outubro de 2009, não são cumulativas com outras
previstas em lei e serão aplicadas somente
em relação aos saldos devedores dos débitos,
incidindo, no que couber, o disposto na Seção
III (Disposições Comuns aos Parcelamentos)
do Capítulo I (Dos Parcelamentos) da Lei nº
11.941, de 27 de maio de 2009.”

Emenda nº 45
(Corresponde à Emenda nº 138 – Relator-Revisor)
Incluam-se no Projeto, onde couberem, os seguintes artigos, renumerando-se os demais:
“Art. É a União autorizada a conceder
subvenção extraordinária para os produtores
independentes de cana-de-açúcar na região
Nordeste, referente à safra 2009/2010.
§ 1º Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Fazenda estabelecerão, em ato conjunto, as condições
operacionais para implementação, execução,
pagamento, controle e ﬁscalização da subvenção prevista no caput deste artigo, devendo
observar que a subvenção será:
I – concedida aos produtores, diretamente
ou por meio de suas cooperativas, em função
da quantidade de cana-de-açúcar efetivamente
vendida às usinas de açúcar e álcool da região
Nordeste, excluindo-se a produção própria das
unidades agroindustriais, bem como a produção
de seus respectivos sócios ou acionistas;
II – a subvenção será de R$5,00 (cinco
reais) por tonelada de cana-de-açúcar e limitada a 10.000 (dez mil) toneladas por produtor
em toda a safra 2009/2010;
III – o pagamento será realizado em 2010
e 2011, referente a produção da safra 2009/2010
efetivamente entregue a partir de 1º de agosto
de 2009, observados os limites estabelecidos
nos incisos I e II do caput deste parágrafo.
§ 2º Os custos decorrentes da subvenção prevista neste artigo serão suportados
pela ação correspondente a Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de
Produtos Agropecuários, do Orçamento das
Operações Oﬁciais de Crédito, sob a coordenação do Ministério da Fazenda.
Art. O pagamento da subvenção deverá
ser realizado diretamente aos produtores, mediante apresentação da nota ﬁscal à Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab), comprovando a venda da cana-de-açúcar às unidades
agroindustriais da região Nordeste.”

Emenda nº 47
(Corresponde à Emenda nº 140 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. O saldo dos depósitos existentes, em
espécie ou em instrumentos da dívida pública
federal, exceto precatórios, vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados nos termos
do art. 3º da Medida Provisória nº 470, de 13 de
outubro de 2009, serão automaticamente convertidos em renda da União, após aplicação das
reduções sobre o valor atualizado do depósito
para o pagamento a vista ou parcelamento.
§ 1º Na hipótese em que o saldo exceda
o valor do débito após a consolidação de que
trata este artigo, o saldo remanescente será
levantado pelo sujeito passivo, caso não haja
outro crédito tributário ou não tributário vencido
e exigível em face do sujeito passivo.
§ 2º Na hipótese de depósitos ou garantias de instrumentos da dívida pública federal,
exceto precatórios, o órgão credor os recepcionará pelo valor reconhecido por ele como
representativo de valor real, ou pelo valor aceito
como garantia pelo mesmo órgão credor.
§ 3º No cálculo dos saldos em espécie
existentes na data de adesão ao pagamento
ou parcelamento previstos neste artigo, serão
excluídos os juros remuneratórios sobre débitos cuja exigibilidade tenha sido suspensa por
meio do referido depósito e que não tenham
incidência de multa ou juros de mora.
§ 4º Para ﬁns de determinação do saldo dos depósitos a serem levantados após a
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dedução dos débitos consolidados, se o sujeito passivo tiver efetivado tempestivamente
apenas o depósito do principal, será deduzido o principal acrescido de valor equivalente
ao que decorreria da incidência de multas de
mora e juros de mora, observada a aplicação
das reduções e dos demais benefícios previstos neste artigo.”
Emenda nº 48
(Corresponde à Emenda nº 141 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. O Poder Executivo poderá indicar
representantes da administração pública federal para participar de órgãos colegiados de
pessoa jurídica de direito privado, sem ﬁns
lucrativos, designada para receber recursos
de governos estrangeiros em decorrência de
acordos negociados para a solução de controvérsias no âmbito da Organização Mundial
do Comércio (OMC).
§ 1º A pessoa jurídica de direito privado
referida no caput deste artigo deve, além de
cumprir outros requisitos previstos na legislação civil, dispor de um conselho de administração, de um conselho ﬁscal e de uma diretoria,
deﬁnidos nos termos do estatuto, assegurada
a participação de representantes da administração pública federal nesses conselhos.
§ 2º Os representantes da administração
pública federal no conselho de administração
e no conselho ﬁscal da entidade referida no
caput deste artigo serão indicados por meio
de ato do Poder Executivo e, posteriormente,
nomeados nos termos do estatuto.
§ 3º É vedada a percepção de remuneração ou de subsídio, a qualquer título, pelos representantes da administração pública
federal em razão da participação na pessoa
jurídica de direito privado mencionada no caput deste artigo.”
Emenda nº 49
(Corresponde à Emenda n° 142 – Relator-Revisor)
Acrescente-se ao art. 2º do Projeto o seguinte § 5º:
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 5º O regime a que se refere o caput
deste artigo se aplica, ainda, a obras de infraestrutura no setor de indústria naval, para
a construção de navios, diques ﬂutuantes e
plataformas para exploração e produção de
petróleo.”
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Emenda nº 50
(Corresponde à Emenda nº 143 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. O art. 30 da Medida Provisória nº
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 30. ................................................
..............................................................
§ 4º A partir do ano-calendário de 2011,
o direito:
I – o direito de efetuar a opção pelo regime de competência de que trata o § 1º somente
poderá ser exercido no mês de janeiro; e
II – o direito de alterar o regime adotado
na forma do inciso I, no decorrer do ano-calendário, é restrito aos casos em que ocorra
elevada oscilação da taxa de câmbio.
§ 5º Considera-se elevada oscilação da
taxa de câmbio, para efeito de aplicação do
inciso II do § 4º, aquela superior a percentual
determinado pelo Poder Executivo.
§ 6º A opção ou sua alteração, efetuada
na forma do § 4º, deverá ser comunicada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
I – no mês de janeiro de cada ano-calendário, no caso do inciso I do § 4º; ou
II – no mês posterior ao de sua ocorrência, no caso do inciso II do § 4º
§ 7º A Secretaria da Receita Federal do
Brasil disciplinará o disposto no § 6º(NR)”
Emenda nº 51
(Corresponde à Emenda nº 144 – Relator-Revisor)
Dê-se ao art. 7º do Projeto a seguinte redação:
“Art. 7º O Prouca tem o objetivo de promover a inclusão digital nas escolas das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal
ou nas escolas sem ﬁns lucrativos de atendimento a pessoas com deﬁciência, mediante a aquisição e a utilização de soluções de informática,
constituídas de equipamentos de informática,
de programas de computador (software) neles
instalados e de suporte e assistência técnica
necessários ao seu funcionamento.
..............................................................
§ 3º Os equipamentos mencionados no
caput deste artigo destinam-se ao uso educacional por alunos e professores das escolas
das redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal ou das escolas sem
ﬁns lucrativos de atendimento a pessoas com
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deﬁciência, exclusivamente como instrumento
de aprendizagem.
................................ .............................”
Emenda nº 52
(Corresponde à Emenda nº 145 – Relator-Revisor)
Inclua-se no Projeto, onde couber, o seguinte
artigo, renumerando-se os demais:
“Art. Os arts. 3º, 7º e 8º e os Anexos III a
IX da Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008,
passam a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 3º ..................................................
..............................................................
§ 2º É autorizado, para os mutuários de
operações de que trata o caput deste artigo e
que possuam parcelas de juros inadimplidas de
anos anteriores a 2010, inclusive para aqueles
com saldos devedores inscritos ou passíveis de
inscrição na Dívida Ativa da União (DAU):
I – o pagamento das parcelas de juros com
vencimento em 2010 efetuado até a data do
respectivo vencimento, considerados os prazos
adicionais concedidos pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN), com direito às condições e aos
bônus contratuais de adimplência;
................................. .....................’(NR)
‘Art. 7º ..................................................
..............................................................
§ 6º Incluem-se nas disposições de que
tratam o inciso V deste artigo as operações
renegociadas ao amparo da Resolução nº
2.471, de 1998, do CMN, incluídas aquelas
que tiverem sido adquiridas ou desoneradas
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do risco pela União, na forma do art. 2º da
Medida Provisória nº 2.196-3, de 24 de agosto
de 2001, desde que originalmente contratadas
ao amparo do Programa de Recuperação da
Lavoura Cacaueira Baiana.’(NR)
‘Art. 8º É autorizada a adoção das seguintes medidas de estímulo à liquidação ou à renegociação de dívidas originárias de operações de
crédito rural inscritas na DAU ou que venham a
ser incluídas ate 31 de outubro de 2010:
I – concessão de descontos, conforme
quadro constante do anexo IX desta Lei, para
a liquidação da dívida até 30 de novembro de
2010, devendo incidir o desconto percentual
sobre a soma dos saldos devedores por mutuário na data da renegociação, observado o
disposto no § 10 deste artigo, e, em seguida,
ser aplicado o respectivo desconto de valor
ﬁxo por faixa de saldo devedor;
II – permissão da renegociação do total
dos saldos devedores das operações até 30
de novembro de 2010, mantendo-as na DAU,
observadas as seguintes condições:
..............................................................
§ 3º Ficam suspensas até 30 de novembro
de 2010 as execuções ﬁscais e os respectivos
prazos processuais, cujo objeto seja a cobrança
de crédito rural de que trata este artigo.
..............................................................
§ 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 30 de novembro de 2010.
................................................... ...’(NR)

MAIO 2010
18234

Quarta-feira 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

257

Maio de 2010

258

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAIO18235
2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Emenda nº 53
(Corresponde à Emenda nº 146 – Relator-Revisor)
Alterem-se os dispositivos do Capítulo V – DO REGIME ESPECIAL PARA A INDÚSTRIA AERONÁUTICA
BRASILEIRA – RETAERO do Projeto, como segue:
Dê-se ao art. 30, § 4º, I, a seguinte redação:
“Art. 30. ................................................
..............................................................
§ 4º .......................................................
I – cumprimento das normas de homologação aeronáutica editadas no âmbito do
Sistema de Segurança de Voo;
.................................. ...........................”
Acrescente-se ao art. 30 o seguinte parágrafo, e
dê-se nova redação ao art. 31:
“Art. 30. ................................................
..............................................................
§ 3º-A. A pessoa jurídica em início de
atividade ou que não tenha atingido no ano
anterior o percentual de receita total de venda de bens e serviços exigido no § 2º deste
artigo poderá se habilitar ao Retaero, desde
que assuma compromisso de auferir 70% (setenta por cento) ou mais de sua receita total
de venda de bens e serviços nas condições
ali estabelecidas, a partir do ano-calendário
subsequente ao de sua habilitação.
......................................................”(NR)
“Art. 31. ................................................
..............................................................
§ 3º A pessoa jurídica que não utilizar o
bem na forma prevista no § 2º, ou não cumprir o compromisso previsto no § 3º-A do art.
30 desta Lei, é obrigada a recolher os tributos não pagos em decorrência da suspensão
de que trata este artigo, acrescidos de juros
e multa, de mora ou de ofício, na forma da lei,
contados a partir da data da aquisição ou do
registro da Declaração de Importação (DI),
na condição:
.....................................................” (NR)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Não
há Senadores e Senadoras que queiram discutir.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que estejam de
acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
Bem que eu disse que o Romero Jucá...
(Manifestação das galerias.)

Quarta-feira 5

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Olhe aí, está vendo, Romero Jucá? Os aplausos ao
Senado da República. Romero Jucá sai que nem o
Romário quando ganhava.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica que foi lido na sessão de ontem, dia 3 de maio, Ofício nº 031/2010, assinado pelo
Presidente do Conselho do Diploma José Ermírio de
Moraes, Senador João Tenório, e outros oito Senadores integrantes do Conselho, por meio do qual informa
sobre a realização da solenidade de entrega do Diploma aos agraciados e solicita que a referida solenidade
seja realizada em sessão especial do Senado Federal,
a ser realizada no dia 27 de maio do corrente ano.
Considerando que o referido pedido atende aos
requisitos contidos no art. 199 do Regimento Interno
do Senado Federal, nos termos do art. 2º da Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009, a Presidência o recebe na forma de requerimento para que seja
apreciado pelo Plenário.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 446, DE 2010
Of. no 31/2010-CDJEM
Brasília, 28 de abril de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Exmo. Sr. Presidente José Sarney,
Cumprimentando-o cordialmente, dirigimo-nos a
Vossa Excelência para informá-lo da instauração, no
dia de ontem, do Conselho do Diploma José Ermírio
de Moraes e da aclamação, pela totalidade dos membros presentes na reunião, do Senador João Tenório
como seu presidente.
Atendendo ao que determina a Resolução do
Senado n° 35, de 2009, o referido Conselho reuniuse e deliberou acerca dos procedimentos para realização da Sessão Especial em que o referido Diploma
será entregue.
Dentre as decisões tomadas, e sobre a qual solicitamos a atenção e o apoio de Vossa Excelência,
ressaltamos a preferência do Conselho pela manhã
do dia 27 de maio próximo para realização da solenidade em que estariam sendo agraciados com o novo
Diploma o vice-presidente e ex-senador o Exmo. Sr.
José Alencar, o Ilmo. Sr. Jorge Gerdau Johampeter, o
Ilmo. Sr. João Claudino Fernandes e, em memória, o
Ilmo. Sr. José Ephim Mindlin.

MAIO 2010
18236

Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Todos sabemos que há uma preocupação dessa
presidência em não realizar Sessões Especiais nas
terças, quartas e quintas-feiras. Entretanto, considerando que a Resolução do Senado n° 35, de 2009, estabelece que a realização da Sessão de homenagem
seja na mesma semana do Dia Nacional da Indústria,
25 de maio, apelamos à compreensão de Vossa Excelência para realização do evento no dia 27 de maio
do corrente.
No mesmo sentido, cumpre-nos levar ao conhecimento de Vossa Excelência o apelo da Confederação
Nacional da Indústria – CNI para que a entrega do Diploma Jose Ermírio de Moraes seja na manhã do dia
27 de maio. Pois, neste mesmo dia, será realizado em
Brasília um grande encontro da entidade com a participação de todas as suas federações estaduais, muitas
das quais já teriam demonstrado grande interesse em
estar presente na cerimônia o que certamente tornaria
ainda mais representativa a participação do segmento
industrial de todo nosso país.
Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada, apresentamos nossos mais elevados protestos
de estima e consideração.
Senador João Tenório – Senador César Borges
– Senadora Patrícia Saboya – Senador Ademir Santana – Senador Antonio Carlos Valadares – Senador
Inácio Arruda – Senador Francisco Dornelles – Senador Tião Viana – Senador Marcelo Crivella.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
No mesmo sentido, cumpre levar ao conhecimento de V. Exª o apelo da Confederação Nacional da Indústria para que a entrega
do Diploma José Ermírio de Moraes seja na
manhã do dia 27 de maio, pois nesse mesmo dia será realizado em Brasília um grande
encontro da entidade, com a participação de
todas as suas federações estaduais, muitas
das quais já teriam demonstrado grande interesse em estar presente na cerimônia, o que,
certamente, tornaria ainda mais representativa
a participação do segmento industrial de todo
o nosso País.
Agradecendo, antecipadamente, a atenção dispensada, apresentamos os nossos mais
elevados protestos de estima.
Senador João Tenório, Presidente do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes.
V. Exª quer usar da palavra, João Tenório?
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O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem revisão
do orador.) – Só para explicar, Sr. Presidente, que, na
verdade, aproveita-se a Semana da Indústria, que é a
semana que vem.
Esse diploma foi criado no ano passado e tem
como objetivo contemplar e lembrar a importância da
atividade econômica de um modo mais geral e, muito
particular, da atividade industrial.
Muitas vezes, a gente esquece completamente
que o Brasil é constituído de produção. Sem a produção não existe distribuição de renda, não existe o Senado Federal, não existe o Parlamento de um modo
em geral.
Então, a lembrança do que a indústria nacional
representa para o País é exatamente o objetivo maior
desse trabalho.
Esses diplomas serão concedidos àqueles empresários que mais se destacarem na área da indústria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Piauí agradece, porque entre os homenageados está
o empresário João Claudino Júnior.
Ao mesmo tempo, com muita honra, anunciamos
a presença, no plenário do Senado da República, do
Deputado Júlio César, do DEM.
Júlio César é um dos maiores líderes do Estado
do Piauí. Foi Prefeito de Guadalupe por várias vezes,
é ex-Presidente da Associação de Prefeitos do Piauí,
ninguém o excedeu – eu era conselheiro na sua presidência –, ex-Secretário de Agricultura, extraordinário,
fruticultor brilhante, com perspectivas invejáveis de liderança no Piauí e no Brasil. É uma das inteligências
mais privilegiadas que nós conhecemos.
Senador Magno Malta.
É um requerimento, Drª Cláudia Lyra, com que
ele entrou para nos representar no Paraguai em solidariedade ao...
Tem de ter o parecer da Comissão de Relações
Exteriores.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O
Senador Arthur Virgílio está aqui, para dar o parecer oral.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ele vai nos representar em missão de solidariedade
ao Senador.
É o seguinte o requerimento apresentado
pelo Senador Magno Malta:
REQUERIMENTO Nº 447, DE 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 § 1º, inciso I do
Regimento Interno, a necessária autorização para desempenhar missão no exterior, para como representante
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do Senado Federal, apresentar, neste difícil momento,
ao Senador Carriozosa Galiano Miguel, Presidente da
Câmara de Senadores da República do Paraguai, bem
como ao Senador Roberto Acevedo, a solidariedade
do Congresso Brasileiro tendo em vista o atentado
sofrido por esse senador.
Assim sendo autorizado comunico em cumprimento ao disposto do art. 39, inciso I, do Regimento
Interno, que, me ausentarei do País no período de 5
até 6 de maio do corrente ano, para o desempenho
desta missão.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. – Senador Magno Malta.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem dúvida. Eu, inclusive assinei o requerimento,
entendo que é justo e a Comissão estará muito bem
representada.
É esse o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
parecer é favorável. Então, colocamos em votação no
plenário. (Pausa)
Ninguém se manifesta contra.
Aprovado com louvor.
Votos de muita conﬁança do Senado, que será
representado por V. Exª, Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, cumprirei o meu
papel, lembrando que esse Senador é um combatente
do narcotráﬁco.
Com muita tristeza, ﬁcamos sabendo que um
dos pistoleiros, um dos narcotraﬁcantes que atiraram
nele, que desferiram os tiros, é do meu Estado e está
preso lá.
O Presidente Sarney assinou um acordo com o
Paraguai, que só foi descoberto com a ida da CPI do
Narcotráﬁco, quando já havia um mandado de prisão
com a Interpol.
Fernandinho Beira-Mar estava na fazenda dos
Morel. O Morel, logo em seguida, foi preso numa ação
do Dr. Odilon, esse grande Juiz federal. O Morel foi
morto, a mando de Fernandinho, num presídio lá em
Mato Grosso.
Esse é um combatente não só em favor do Paraguai, porque é fronteira, mas em favor do Brasil.
Mais do que justo que ele receba a nossa solidariedade.
Lembro a V. Exª, porque V. Exª esqueceu, que o
nosso nobre Deputado Federal do Piauí, da sua terra,
é pai de um adolescente que é um humorista muito
melhor que o nosso amigo João Cláudio.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eis o requerimento do gabinete do Senador Magno
Malta.
Requeiro, nos termos do art. 40, §1º,
inciso I, do Regimento Interno, a necessária
autorização para desempenhar missão no
exterior para, como representante do Senado Federal, apresentar neste difícil momento
ao Senador Carrizosa Galeano Miguel, Presidente da Câmara de Senadores da República
do Paraguai, bem como ao Senador Robert
Acevedo a solidariedade do Congresso brasileiro, tendo em vista o atentado sofrido por
este Senador.
Assim sendo, autorizado comunico o
cumprimento ao dispositivos do art. 39, inciso
I, do Regimento Interno, que me ausentarei do
País, no período de 5 a 6 de maio do corrente
ano, para o desempenho desta missão.
Sala das Sessões, Senador Magno Malta.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado e já encaminhado, aqui, e assinado em
nome da Presidência.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente, sobre esse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, com a palavra o Senador Romeu Tuma, que é
da CPI.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Sem revisão do
orador.) – Eu havia sido convidado para ir, mas, como
a Liderança pediu para eu permanecer aqui, pelas votações importantes que estão sendo realizadas, estou
acompanhando de perto todos os fatos que estão se
passando no Paraguai, na fronteira de Ponta Porã com
Pedro Juan Caballero, local a que, por várias vezes,
fui a trabalho, quando na Polícia Federal. É um ponto
de graves problemas de contrabando, de tráﬁco e com
ações de assassinos.
O Senador foi alvejado em plena luz do dia, na
rua, e faz acusação contra traﬁcantes brasileiros, que
estão associados a paraguaios nesse mister do crime
violento, que traz muita angústia àqueles que sofrem
com as consequências do narcotráﬁco.
O Senador Robert Acevedo, como já falou o
Senador Magno Malta, que irá visitá-lo – eu pediria
que o ﬁzesse em meu nome também, pois lá estive
por várias vezes –, acusa violentamente os narcotraﬁcantes.
Fala-se no Exército Popular do Paraguai. Todos
esses exércitos, que, em tese, seriam revolucionários

MAIO 2010
18238

Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e para derrubar o governo, ou qualquer coisa, estão
se ligando ao narcotráﬁco para fazer caixa – com sequestros, assassinatos, assaltos – e, assim, custear
as suas operações e, provavelmente, enriquecer através do crime.
O guarda-costas e o motorista que o acompanhavam morreram.
Hoje, apresentei um requerimento – cuja cópia
vou encaminhar ao Senador Magno Malta – ao Ministro
da Justiça, perguntando quais os motivos que levaram
o Comitê Nacional para os Refugiados a não ceder ao
pedido de extradição de três paraguaios presos, supostamente envolvidos com os problemas de guerrilha
naquele país, a ﬁm de saber se há provas circunstanciais que indicam a necessidade dessa extradição, com
um segundo pedido do Paraguai.
Também, qual é a participação efetiva dos brasileiros na tentativa de assassinato do Senador Robert
Acevedo.
Então, acho que temos de acompanhar de
perto. Vou levar o problema para o Mercosul, para
discutir numa reunião conjunta de todos os chefes
de polícia dos membros do Mercosul: Paraguai,
Uruguai, Brasil, Argentina, mais a Venezuela, que é
observadora. Assim, formaremos um pool de inteligência para trocar informações a respeito do que
está ocorrendo.
Aguardo o relatório que, sem dúvida, o Senador
Magno Malta trará no seu retorno dessa viagem importantíssima para apurar e visitar o Senador que foi
covardemente atingido.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
É com muita satisfação que anunciamos a presença,
no nosso plenário, nas galerias, do Sr. Josias Licata,
Presidente da Associação dos Policiais Civis e Servidores do ex-Território Federal de Roraima, convidado
do grande Senador Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 477, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 477, de 2009, que abre crédito
extraordinário, em favor de diversos órgãos e
entidades do Poder Executivo, no valor global
de dezoito bilhões, cento e noventa e um milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos
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e setenta e três reais, e reduz o Orçamento
de Investimento de diversas empresas no valor global de cinco bilhões, setecentos e trinta
e seis milhões, setecentos e quarenta e três
mil, duzentos e oitenta reais, para os ﬁns que
especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia 28-042010)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 1903-2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-06-2010
4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 480, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 480, de 2010, que abre crédito
extraordinário, em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das Relações Exteriores,
da Saúde, da Defesa, da Integração Nacional
e das Cidades e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, no valor global
de um bilhão, trezentos e setenta e quatro
milhões e cinqüenta e sete mil reais, para os
ﬁns que especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia 28-042010)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 1903-2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-06-2010
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 309, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts.
353, parágrafo único, e 375 do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 309, de 2009
(nº 5.939/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A.
– Petro-Sal e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
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6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que
cria o Fundo Social – FS; dispõe sobre sua
estrutura e fontes de recursos; altera a Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras
providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Serviços de Infraestrutura; e
– de Assuntos Econômicos.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício das
atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos
de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que
dispõe sobre a exploração e a produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos sob o regime de partilha
de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, altera dispositivos da Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras
providências. (Exploração e produção de petróleo; competências do CNPE, da ANP e do
Ministério de Minas e Energia; casos de contratação direta e de licitação para exploração
de petróleo; contratos de partilha de produção;
rateio das rendas governamentais no regime
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de partilha de produção (royalties); comercialização do petróleo.)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2010
(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 27, de 2010(apresentado
como conclusão do Parecer nº 103, de 2010,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), que aprova
a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2009.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 278, DE 2010
(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 278, de 2010, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2010.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 2010
(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 279, de 2010, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2010.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao
§ 6º do art. 226 da Constituição Federal, que
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dispõe sobre a dissolubilidade do casamento
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de
prévia separação judicial por mais de um ano
ou de comprovada separação de fato por mais
de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
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Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2003, tendo como primeira
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá
nova redação aos arts. 93 e 95 da Constituição
Federal, para impedir a utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, nos casos
que estabelece.
Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorá-
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vel, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
20
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências”, para determinar que o
atendimento de urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponibilidades do Sistema forem insuﬁcientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
21
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
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22
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
23
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem,
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe
sobre a prestação de serviços de psicologia e
de serviço social nas redes públicas de educação básica.
Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
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devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de
2005; 2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apresenta; 2º pronunciamento
(sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc:
Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda
nº 2-Plen, nos termos de Subemenda; e – de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir
Raupp, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
favorável ao Projeto e a Emenda nº 1-CCJ; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável à Emenda nº 2-Plen, na forma de
Subemenda.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97,
na Casa de origem, do Deputado Inácio Arruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização do exame denominado Emissões
Evocadas Otoacústicas.
Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1
e 2-CAS, de redação, que apresenta.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo),
que deﬁne prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972,
de 25 de maio de 2000.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Marcelo Crivella;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
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28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003,
na Casa de origem, da Deputada Perpétua
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de exposição de obras de artistas nacionais
em prédios públicos da União e de suas autarquias e fundações públicas.
Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que apresenta; e
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos
termos do Substitutivo aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
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31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preven-
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tivas, de socorro, assistenciais ou recuperativas na área de defesa civil e dá outras
providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Marconi Perillo,
favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de
2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador
Efraim Morais.
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a Advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
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38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, de forma a obrigar a realização de exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas e prever a disponibilização de
equipes de atendimento de emergência em
competições proﬁssionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
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Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
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44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que institui o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator:
Senador Leomar Quintanilha.
46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício da proﬁssão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Renato Casagrande, favorável, nos termos
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
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48
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
49
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007,
na Casa de origem, do Deputado Alexandre
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite
A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação
da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
50
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede
pública de ensino e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de
2009, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3-CE.
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51
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na
Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código
de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
52
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
53
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 18, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dá nova redação ao inciso XI do
art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, para alterar a estrutura básica do Ministério do Esporte (cria uma
Secretaria no Ministério do Esporte).
Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
54
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2007
(Tramitando nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 77,
de 2007 (apresentado como conclusão do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão Mista de
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Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
Relator: Senador João Ribeiro), que aprova as
contas do Governo Federal, do Senado Federal,
da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do Conselho da Justiça Federal
e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça
Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça do Distrito
Federal e Territórios e do Ministério Público da
União, relativas ao exercício de 2003.
55
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Discussão, em segundo 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 DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952,
que dispõe sobre as Comissões Parlamentares
de Inquérito (tipiﬁca as condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou
Comissões Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
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de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
58
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
59
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões – de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Augusto Botelho, favorável,
com a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que
oferece; e – de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira,
favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido
pela Comissão de Assuntos Sociais.

MAIO18247
2010

Quarta-feira 5

60
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a ﬁxação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, 09, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Renan Calheiros e outros
Senhores Senadores, que altera os arts. 1º e 22
da Lei Complementar nº 64, de 1990 – Lei das
Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o
sistema de prestação de contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, de
2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.

MAIO 2010
18248

Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera
o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre
inelegibilidade cominada aos que tiveram suas
contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas pelo órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Esta-
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do, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, de
2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes
do Poder Executivo e respectivos Vices devem
se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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65
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
66
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas

MAIO18249
2010

Quarta-feira 5

eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de
1990, para acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
68
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
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maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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71
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
72
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
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são que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
73
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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74
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
75
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
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1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
76
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
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Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
77
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
78
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
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a alínea g do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
79
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
80
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para fazer constar que a contagem do prazo de inelegibilidade do dispositivo em questão é
contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
81
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
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a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
82
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de
2008, da Comissão de Educação, Cultura e
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen,
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na
forma de subemenda que apresenta.
83
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
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para limitar as exigências das instituições ﬁnanceiras na concessão de ﬁnanciamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
84
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.
85
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
prever o exame criminológico para progressão
de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de pena.
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
86
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135,
de 2008, da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
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Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da
Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei
dos Cartórios), para incluir, entre os deveres
dos notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo de emolumentos recebidos no exercício
anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
87
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Volta-se à lista de oradores.
Com a palavra o Senador Jefferson Praia.
Senador Heráclito Fortes, V. Exª já usou, mas
eu faria um comunicado que é de interesse da nossa
política, no Brasil e no Piauí.
Acabo de receber: “PSC fecha aliança com Serra.
Partido comandado por líderes evangélicos é a quarta
legenda a formar aliança com o candidato tucano”.
“O candidato do PSDB à Presidência da
República, José Serra, conquistou o apoio de
mais um partido, o PSC (Partido Social Cristão).
A aliança foi anunciada nesta terça-feira pelo
presidente nacional tucano, Sérgio Guerra.
Além de PSC, o PSDB conta com o apoio
do DEM e do PPS. A aliança será formalizada
em junho, quando também deve ser conhecido
o nome do vice na chapa tucana.
Com o apoio do PSC, Serra deverá ganhar mais um minuto no horário eleitoral gratuito. Partido composto principalmente por liderança evangélicas, o PSC foi uma das legendas
que mais inﬂou nos últimos quatro anos.
No Senado, ganhou um integrante:
Mão Santa (PSC – PI), terceiro secretário da
Casa”.
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Com a palavra o Senador Jefferson Praia.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Quero neste momento destacar alguns requerimentos que ﬁz recentemente.
Primeiro, Sr. Presidente, é um requerimento, é
um voto de pesar pelo falecimento do economista Ruy
Lins. O economista Ruy Lins era conhecido pela sua
atuação à frente de órgãos como a Secretaria de Estado de Administração, Sead, e a Superintendência da
Zona Franca de Manaus, Suframa.
Ruy Alberto Costa Lins era um homem que se
destacava pelo seu amplo conhecimento de economia e história, pela seriedade e dedicação com que
se empenhava em suas funções, seja na área governamental, seja no âmbito
do ensino e da cultura amazonense.
Ruy Lins nasceu em Manaus, em 3 março de
1943. Aos 76 anos, o economista ocupava a cadeira
de número 32 da Academia Amazonense de Letras,
onde foi empossado em 29 de agosto de 1985. O economista foi também sócio efetivo do Instituto de Patrimônio Histórico e Geográﬁco do Amazonas, membro
da Associação dos Escritores do Amazonas e da Associação Amazonense de Imprensa.
A sociedade manauara lamenta a perda de ilustre
ﬁgura que enriqueceu a história do Amazonas com seu
exemplo de cidadania, responsabilidade e sabedoria
frente às diﬁculdades que encontrou pelo caminho.
Diante do inestimável trabalho e da irreparável
contribuição de Ruy Alberto Costa Lins para o Estado
do Amazonas, é que proponho, Sr. Presidente, esse
voto de pesar.
Quero também, Sr. Presidente, aqui requerer voto
de congratulações ao Arcebispo Dom Luiz Soares Vieira
pelos seus 50 anos de dedicação ao sacerdócio.
Dom Luiz Soares Vieira é símbolo de dedicação
à vida sacerdotal. Nasceu em 2 de maio de 1937, no
Município de Conchas, no interior de São Paulo, e
desde os 10 anos de idade ingressou seus estudos
no Seminário de Botucatu, São Paulo. Posteriormente,
concluiu os estudos na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, na Itália.
Ainda em Roma, aos 22 anos, em 21 de fevereiro de 1960, foi ordenado padre. Em setembro daquele
mesmo ano, Dom Luiz retornou ao Brasil e desenvolveu atividades presbiteriais nos Estados de São Paulo
e Paraná.
No ano de 1984 foi nomeado bispo de Macapá,
pelo Papa João Paulo II, onde serviu até 1991, quando
foi nomeado Arcebispo de Manaus. Atualmente, além
de Arcebispo de Manaus, é também Vice-Presidente
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da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB.
Desde então, Dom Luiz tem se dedicado ao Estado do
Amazonas sob o lema “servir não ser servido”.
Nesta oportunidade tão marcante, gostaria de
parabenizar Dom Luiz Soares Vieira pelos seus 50
anos de sacerdócio e 73 anos de vida.
Ressalto, ainda, suas inúmeras atividades desenvolvidas em paróquias, em arquidioceses, às famílias
e a pessoas do nosso Brasil nesses 50 anos de dedicação exclusiva ao sacerdócio.
No Estado do Amazonas, gostaria de destacar o
importante papel desenvolvido por Dom Luiz, no ano de
2007, quando o tema da CNBB foi “Amazônia e Fraternidade” e seu incansável trabalho de conscientização
sobre questões ambientais, sociais e familiares.
Agradecemos sua presença no Estado do Amazonas e o maravilhoso trabalho prestado a nossa sociedade através das mensagens e ensinamentos de
Deus.
Diante desse ser humano de sabedoria inquestionável e 50 anos de trabalho dedicado ao próximo é
que proponho esse voto de congratulações.
Sr. Presidente, para ﬁnalizar, quero aqui, neste
momento, externar um outro requerimento de fundamental importância, principalmente para as pessoas
do interior do Estado do Amazonas. E aqui eu me reporto especiﬁcamente ao Município de Lábrea, onde
recentemente tivemos um sério problema.
Estou requerendo que seja realizada uma audiência pública, Sr. Presidente – e hoje tivemos esse
requerimento aprovado –, no âmbito da Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e
Controle – CMA, para solicitar esclarecimento às instituições convidadas abaixo sobre as políticas públicas
sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, bem como sua atuação no Estado do Amazonas, com a participação dos
seguintes representantes.
Aqui, Sr. Presidente, estou solicitando a presença do representante do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, do representante do
Incra, do representante do Instituto de Terras do Amazonas, do representante da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do
representante do Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas, do Presidente da Associação dos Municípios do Amazonas, já que trataremos dessa questão
em nível estadual, e do representante do Ministério
do Meio Ambiente.
Eu digo aqui o seguinte, Sr. Presidente, como
justiﬁcação.
A forma de atuação do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade( ICMBio) no Es-
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tado do Amazonas tem sido muito criticada. Essa
questão é preocupante, pois não é um caso isolado
em apenas um município. Há inúmeros exemplos de
excessos cometidos pelo Instituto aos moradores do
meu Estado.
Vários municípios amazonenses têm denunciado
a ausência de informações e orientações à população
acerca dos cumprimentos legais e da aplicação de
multas exorbitantes na atividade madeireira. Temos
de aprofundar bastante o debate desse tema, uma vez
que o Estado do Amazonas tem hoje 98% de áreas
preservadas e conservadas. Por exemplo, no município
de Lábrea, muitas cobranças estão sendo feitas com
relação ao aproveitamento da madeira e ao aproveitamento do pescado, e a população, infelizmente, não
teve tempo para se adequar às exigências que estão
sendo feitas.
Entendo que, a curto prazo, temos de buscar
soluções urgentes, porque aquela população precisa ser preparada, compensada pelas cobranças que
estão sendo feitas em face das novas exigências ambientais.
Queremos, sim, árvore em pé, mas queremos
igualmente soerguer aquelas populações isoladas e
abandonadas. Queremos, sim, assegurar a vida da
fauna aquática, mas queremos também que essas
mesmas populações aproveitem o pescado de forma
racional e sustentável.
Considerando as denúncias recebidas, o objetivo
desta proposição de audiência é compreender a complexidade que envolve toda essa problemática do setor
madeireiro, bem como encontrar as políticas públicas
mais adequadas para serem aplicadas aos municípios
do Estado do Amazonas.
Desta forma, Sr. Presidente, estou solicitando aos
representantes convidados alguns esclarecimentos:
– a situação fundiária das regiões sob responsabilidade do ICMBio;
– a existência ou ausência de políticas voltadas
para o manejo sustentável;
– se já foi realizada a caracterização dos meios
físico e biótico;
– se existe ou está em andamento estudo que
contemple mapeamento sobre o perﬁl da população,
das atividades econômicas e de subsistência e produtos potenciais para o extrativismo e arranjos produtivos
para o escoamento da produção;
– quais são os desaﬁos para os produtos ﬂorestais madeireiros;
– e quais são os principais desaﬁos sociais para
a região, bem como esclarecimentos sobre a situação
real da saúde, educação, saneamento, entre outros.
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A diligência aqui requerida visa construir um canal
político legítimo para a negociação eﬁcaz de todos os
interesses envolvidos, bem como despertar a atenção
pública para a importância de matéria importante no
dia a dia do povo do interior da Amazônia, que necessita de assistência e outras modalidades de apoio concreto para se desenvolver sem devastar o patrimônio
natural da ﬂoresta.
Portanto, Sr. Presidente, espero que nessa audiência pública... Já sei que hoje tivemos uma audiência
na Câmara dos Deputados, e acredito que estamos
caminhando no sentido de um entendimento, por parte
do Instituto Chico Mendes, de conservação da biodiversidade com os Municípios do Estado do Amazonas.
Temos diversas áreas de conservação no Estado do
Amazonas, áreas federais e áreas estaduais. As cobranças estão sendo feitas, mas é importante que possamos compreender, perceber quais são as políticas
públicas que estão sendo viabilizadas, se é que elas
estão em andamento da forma como foram planejadas ou se estão ainda num estágio de planejamento.
É importante termos essa compreensão para que a
preservação no nosso Estado, no Estado do Amazonas, em áreas federais e estaduais, possa ocorrer de
forma correta, com a devida compreensão daquelas
populações afetadas, principalmente a população tradicional do meu Estado.
Por essa razão, Sr. Presidente, estou buscando o
entendimento, buscando a compreensão por parte de
todos os envolvidos. Tivemos, em Lábrea, uma situação muito complicada, quando o povo se revoltou com
alguns ﬁscais que estavam naquele Município. Entendo
que a população chegou ao limite de “insuportar” tudo
o que está acontecendo. Eu não estou aqui fazendo –
em nenhum momento, farei – a defesa dos poderosos
da minha região, aqueles que vão ao encontro dos recursos naturais para exterminá-los, para acabar com os
recursos naturais. Estou aqui, Sr. Presidente, em defesa
dos mais pobres da Amazônia, daqueles que não sabem o que é uma área de conservação, daqueles que
não entendem o que está acontecendo, daqueles que
não sabem o que é legislação ambiental, daqueles que
não entendem o que realmente se passa hoje, quando
se fala tanto em questão ambiental. São pessoas que,
na verdade, estão cuidando daquela ﬂoresta, mas que
precisam ser orientadas.
Já estou caminhando para a conclusão, Sr. Presidente.
Antes de multar um cidadão pobre – um cidadão
que não tem nada na vida leva uma multa de R$30
mil; um cidadão que não tem nada na vida leva uma
multa de R$10 mil –, por que não termos como forma
de atuação o seguinte comportamento? Primeiro, en-
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tendo que é importante orientarmos as pessoas. Primeira ação: orientação.
Orientar o cidadão que está no meio da ﬂoresta:
“Você não pode fazer mais isso. Você não pode pescar
mais dessa forma. Você não pode mais retirar madeira dessa forma”, e começar a dizer o que ele tem que
fazer para sobreviver, dar essa orientação.
Num segundo momento, continuamos na orientação, essa é a minha compreensão. Orienta-se novamente: “Seu João, Dona Maria, o que está acontecendo? Viemos aqui recentemente, o senhor continua
tratando a questão da natureza de uma forma não
muito correta, o que está havendo?”. “Ah, eu precisei
retirar uma madeira para construir minha casa.” Muito bem, vamos buscar um entendimento para aquilo
que é correto, para aquela ação por parte do homem
em que ele se beneﬁcia de forma correta, sem causar
danos ambientais expressivos. Você está em busca de
um lucro que nunca tiveram, porque os mais pobres
estão pobres até hoje, Sr. Presidente, nunca ganharam
dinheiro nenhum, estão paupérrimos na Amazônia, e
ainda são penalizados.
Em terceiro, Sr. Presidente, após a primeira e a
segunda orientação, chegar lá com uma ação no sentido de externar, com o documento, mostrando que ele
pode ser penalizado.
E, por último, depois de ir lá não sei quantas
vezes, por último dos últimos atos, se eu estivesse à
frente desse instituto, em qualquer lugar, ou se fosse
um ﬁscal, por último multar o cidadão pobre da Amazônia. O último dos atos é esse. Multar um cidadão
que não tem nada na vida.
Não estou, repito, defendendo aqui os grandes
empresários, aqueles que fazem desmatamento para
ganhar dinheiro de uma forma predatória e ainda causam pobreza na minha região. Eu não defendo nenhum
desses aí. Jamais os defenderei. Estou defendendo
os pobres. Estou defendendo aqueles que não têm
outra maneira para viver. Estou defendendo aqueles
que estão lá, sem entender como as coisas estão
acontecendo.
E acredito que a direção do Instituto que leva o
nome de um grande amazônida, que é Chico Mendes,
ou que foi o nosso querido Chico Mendes, vai perceber que precisamos rever essa fórmula, já que não é
a observação de apenas um município ou de algumas
pessoas. Se fossem algumas pessoas ou um município
apenas, eu ﬁcaria calado. Mas não. Realmente, houve
exageros por parte daqueles que foram multados ou que
estão sendo feitas observações em relação a eles. Mas
aonde se chega, Sr. Presidente, aonde se vai, alguma
coisa não está certa. Precisamos rever isto, precisamos
encontrar o caminho melhor de conservar.
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O Estado do Amazonas será, sim, um Estado
conservado e preservado. E entendo que esse caminho está sendo construído, mas ele precisa de alguns
ajustes. Nós chegaremos a esses ajustes. Em Lábrea
o problema é seriíssimo. Em Lábrea, nós temos áreas
de conservação federal e áreas de conservação estadual em terras indígenas. E aquele Município hoje
reclama por não ter mais áreas para produção, para o
aproveitamento de forma racional da madeira, para o
aproveitamento de forma racional do pescado. Esse é
um grande problema.
O que aconteceu para trás, é importante que possamos rever isso, como foi feita essa questão, como foi
feito por parte da população, que, de repente, por meio
da sua direção, da prefeitura naquele momento, deixou
que as coisas caminhassem para esse campo.
Então, devemos aproveitar o exemplo de Lábrea
para orientar nosso povo no Estado do Amazonas, para
as áreas de conservação e de preservação que possam ser estabelecidas daqui para frente. Temos que
ter muito cuidado, porque, depois que o problema está
aí, devemos passar muito mais tempo para recuperar
o que foi feito no passado.
Concluo, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª
por ter me dado a oportunidade de hoje discorrer um
pouco sobre essa grande preocupação do meu Estado, que é a questão relacionada ao trabalho, que deve
ser feito de forma correta, de conservação e preservação ambiental.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
É com muita honra que registramos a presença, hoje,
no plenário do nosso Senado, do Sr. Paulo Henrique
Mascarenhas, Presidente da Câmara de Vereadores
de Gilbués (PI), e de Geraldino Gabriel, líder da Juventude de Gilbués. Como também nos honrou com
a presença aqui o Secretário-Geral do Partido Social
Cristão do Ceará, o Pastor Neto Nunes, que foi candidato a Prefeito de Fortaleza e candidato a Deputado
Federal. Junto com ele está o Presidente Estadual do
Ceará, Gildeon Queiroz Filho.
O dia 4 de maio, o mundo todo relembra: Yitzhak
Rabin, de Israel, e Arafat, da Organização para a Libertação da Palestina, assinam acordo de paz, intermediados pelo grande líder democrático Bill Clinton.
Está ouvindo, Zezinho?
O mundo todo recorda, hoje aterrorizado com a
guerra entre a Palestina e Israel. É bom lembrar que, em
4 de maio de 1994, Yitzhak Rabin, de Israel, e Arafat, da
Organização para a Libertação da Palestina, assinaram
o acordo de paz e ganharam, por isso, o Prêmio Nobel
da Paz, intermediados pelo Líder Bill Clinton.
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E, hoje, com muito orgulho, 25 anos de idade do
Partido Social Cristão. Queremos estender essa homenagem a sua bancada: Hugo Leal, do Rio de Janeiro,
Líder do Partido; Carlos Alberto Canuto, de Alagoas;
Carlos Eduardo Cadoca, de Pernambuco; Deley, do Rio
de Janeiro; Eduardo Amorim, de Sergipe; Filipe Pereira,
do Rio de Janeiro; Jurandy Loureiro, do Espírito Santo;
Laerte Bessa, do Distrito Federal; Marcondes Gadelha,
da Paraíba; Mário de Oliveira, Minas Gerais; Milton Barbosa, da Bahia; Ratinho Júnior, do Paraná; Régis de
Oliveira, de São Paulo; Silas Câmara, do Amazonas;
Takayama, do Paraná; Zequinha Marinho, do Pará; e
Mão Santa, que representa o Partido Social Cristão –
que faz 25 anos – no Senado da República.
Queremos dizer que o nosso Presidente é Vitor
Jorge Abdala Nósseis; 1º Vice-Presidente, Pastor Everaldo Dias Pereira; 2º Vice-Presidente, Sérgio Bueno;
3º Vice-Presidente, Ronald Abrahão Azaro; SecretárioGeral, Antônio Oliboni; 1º Secretário, Gilberto Nascimento Silva; 2º Secretário, Filipe de Almeida Pereira;
Tesoureiro-Geral, Luiz Rogério Ognibeni Vargas; 1º
Tesoureiro, Elsa Elisabeth Schleich. O Líder é o Deputado Federal Hugo Leal, e os vogais são Eliel Lima,
Mário de Oliveira, Antonio Nogueira, Wanderlei Alves
e Maurício Brandi.
No Piauí, onde presido o Partido com muita honra, o PSC hoje está em 170 cidades. Houve o período
heróico, em que foi Presidente o Pastor José Roberto,
a Drª Maria Roberta da Graça Morais de Souza Nunes
e o Pastor Jonas. Esse período foi de expansão.
No nosso diretório, o 1º Vice-Presidente é José
Leandro Filho; 2º Vice-Presidente é Itamar Feitosa;
Secretário-Geral, Alcindo Queiroz; 1º Secretário, Jonas Vieira da Silva; Tesoureira-Geral, Maria das Graças
Moraes Souza Nunes; 1º Tesoureiro, Francisco Martins
Juriti, 1º Secretário. Vogais: João Falcão, Eretuse Marques, Francisco Rodrigues e Sérgio Damasceno.
No dia 29 de maio de 2010, um grande encontro
do PSC, na cidade de Floriano, Piauí.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Jefferson Praia.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de pedir
urgência, Senador Mão Santa, ao requerimento de
minha autoria que solicita uma homenagem em memória do segundo ano de falecimento do Senador
Jefferson Péres.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não havendo objeção e em tempo hábil, a Presidência
lembra ao Plenário que foi lido, em sessão anterior, o
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Requerimento nº 109, de 2010, do Senador Jefferson Praia e de outros Srs. Senadores, solicitando que
o Período do Expediente da sessão de 26 de maio de
2010, quarta-feira, seja dedicado à memória do segundo
aniversário da morte do Senador Jefferson Péres.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a homenagem que prestaremos ao
Senador Jefferson Péres.
Isso me é oportuno. É com muita satisfação que
quero rememorar aqui a grandeza do Senado da República.
Eu vi, Senador Jefferson Praia – e não quero
ver mais –, quatro Senadores morrerem. E vi o País
chorar. Antonio Carlos Magalhães; eu vi a Bahia e o
País chorarem. Eu vi o País todo chorar pelo nosso
Senador Jonas Pinheiro; até o céu chorou. E o Senador pelo Mato Grosso.
Quero dizer que esse é o sentimento de respeito
e de amor que o povo do Piauí tem pelos Senadores.
E V. Exª presta essa homenagem.
Esta sessão, de 4 de maio, iniciada às 14h, foi
a 65ª deliberativa ordinária, toda ela coordenada pela
Secretária-Geral da Mesa, Drª Cláudia Lyra.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 448, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais (art. 258 parágrafo único), a tramitação em conjunto do PLS nº
400, de 2009 (dispõe sobre a proibição da venda de
fardas, coletes e qualquer tipo de vestuário, bem como
distintivos e acessórios das Forças Armadas Brasileiras, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia
Ferroviária Federal, Polícias Civil e Militar e Corpo de
Bombeiro Militar do Distrito Federal ou de qualquer órgão que tenha poder de polícia) e do PLS nº 555, de
2009 (altera o Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 – Código
Penal Militar, para incriminar a fabricação e a venda,
sem autorização, de uniforme militar), por tratarem de
matéria análoga. – Senador Valter Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido será publicado e,
posteriormente, incluído em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 449, DE 2010
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do Sr. Joaquim Nunes Alves.
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Senhor Presidente,
Requeiro nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos anais do Senado Voto de pesar pelo falecimento do empresário paraense, sócio fundador da
tradicional empresa Cosmorama Ltda., Joaquim Nunes
Alves. Requeiro, ainda:
a) Inserção em ata de Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento;
b) Apresentação de Condolências à família, em nome de sua ﬁlha, Dulce Vinagre e
de sua neta, Valéria Pires Franco.
c) Apresentação de Condolências às
entidades que presidiu.
Justiﬁcação
Faleceu ontem, dia 3 de maio deste ano, em
Belém, Pará, o empresário paraense Joaquim Nunes
Alves, sócio fundador da empresa Cosmorama Ltda.,
uma das mais antigas e tradicionais empresas do ramo
de vidraçaria no Estado do Pará. Além de empresário,
era conhecido também por sua dedicação às causas
sociais, tendo presidido a Benemérita Sociedade Beneﬁcente Portuguesa do Pará. Foi Presidente da Associação Comercial do Pará e do Rotary Club de Belém.
O empresário de 97 anos, nascido em Portugal
e paraense de coração, era casado com dona Dulce,
falecida 45 dias atrás. Do convívio de 70 anos com D.
Dulce, deixa ﬁlhas, genros, netos e bisnetos.
Joaquim Alves, foi sem dúvida um grande empresário, esposo, pai, irmão, avô, companheiro e amigo, além de um apaixonado por sua terra de coração.
Deixa de luto não apenas aqueles que lhe conheciam
mais intimamente, e sim toda a classe empresarial e
a comunidade lusitana do Estado do Pará.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 450, DE 2010
Com fulcro no § 2º, do artigo 50, da Constituição
da República Federativa do Brasil combinado com o
artigo 216, do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), requeiro sejam prestadas pelo Excelentíssimo
Senhor Ministro de Estado da Justiça, por escrito, as
seguintes informações:
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Primeira, quais os motivos que levaram o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), órgão
do Ministério da Justiça (MJ), ainda no ano de 2006,
a negar a extradição para o Paraguai de 03 (três) supostos guerrilheiros paraguaios, que integrariam o
grupo criminoso autodenominado Exército do Povo
Paraguaio (EPP)?
Segunda, existem ou não provas circunstanciais
ou fortes indícios que justiﬁquem esse novo pedido do
Governo Paraguaio, de anulação do refúgio concedido
pelo Brasil aquele suposto grupo terrorista?
Terceira, qual a participação efetiva de brasileiros no atentado em que foi vítima o senador paraguaio
Robert Acevedo, no dia 26/04/2010?
Quarta, se o grupo guerrilheiro EPP estaria se
associando a narcotraﬁcantes brasileiros, integrantes
de conhecida organização criminosa nacional que tem
a pretensão de comandar os presídios paulistas, com
o objetivo de ﬁnanciarem suas atividades criminosas
recíprocas? – Senador Romeu Tuma.
Justiﬁcação
Nos últimos dias, conforme amplamente noticiado
pela imprensa brasileira e paraguaia, intensiﬁcaram-se
as ações criminosas de supostos integrantes do grupo
guerrilheiro autodenominado Exército do Povo Paraguaio (EPP), que estaria mantendo contatos e negócios permanentes com narcotraﬁcantes transnacionais,
principalmente paraguaios e brasileiros, que atuam na
fronteira do Paraguai com os Estados do Mato Grosso
do Sul (MS) e do Paraná (PR).
Naquela região, a tensão alcançou seu nível
máximo com o atentado, à bala, sofrido pelo senador paraguaio Robert Acevedo, na cidade paraguaia
de Pedro Juan Cabalhero, fronteira com o Estado de
Mato Grosso do Sul. Essa região é conhecida como
“Alto Paraguai” e abrange os Departamentos de Concepción, Amambay, Presidente Hayes, San Pedro e
Ciudad del Este, que estão sob estado de exceção
há vários dias.
Os criminosos dispararam mais de 30 (trinta) vezes contra o carro do político paraguaio, ex-governador
do departamento de AMAMBAY, por onde passa parte signiﬁcativa da maconha e da cocaína consumida
no Brasil.
Acevedo é conhecido pelo intenso trabalho de
combate ao comércio ilegal de drogas naquela região.
No atentado, o motorista e um segurança de
Acevedo morreram, sendo que o senador paraguaio
foi atingido no braço e na cabeça, mas conseguiu sobreviver.
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Há suspeitas de que 02 (dois) brasileiros integrariam o grupo criminoso responsável pelo atentado
à vida do Senador Robert Acevedo, sendo que eles
também integrariam uma organização criminosa que
atua nos presídios brasileiros.
Faço questão de relembrar, que, em outubro de
2009, o fazendeiro paraguaio Fidel Zavala foi seqüestrado pelo Exército do Povo Paraguaio (EPP), que o
libertou somente mediante o pagamento de resgate,
depois de 94 (noventa e quatro) dias de cativeiro. A
violência daquela região nos preocupa em demasia.
Neste momento extremamente conturbado, da
fronteira do Brasil e do Paraguai, a República Paraguaia requer ao Brasil a extradição daqueles 03 (três)
supostos guerrilheiros paraguaios.
O grupo EPP é acusado de atentados terroristas,
sequestros e ligações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) além de associação
à organização criminosa brasileira.
Autoridades brasileiras dizem que as provas enviadas pelo Paraguai “são frágeis” e não representam
“fatos novos” que tenham o condão de embasar uma
revisão no status de refugiado daqueles paraguaios
e que diﬁcilmente o CONARE anulará a decisão que
concedeu o refúgio aos paraguaios.
Em que pese referidas aﬁrmativas das autoridades brasileiras, o Senado da República precisa saber
se, realmente, as provas encaminhadas pelo Governo
Paraguaio, que instruem esse novo pedido de extradição, são frágeis ao ponto de impedir a revisão daquela
decisão primeira.
Importante também saber que a efetiva participação brasileira no atentado aquele importante político
paraguaio e se há ou não associação entre as referidas organizações criminosas paraguaia, colombiana
e brasileira naquela região.
Razões pelas quais solicito que os ilustres e doutos integrantes da Mesa Diretora do Senado Federal
aprovem este requerimento de informação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido será despachado
à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 451, de 2010
Requer Voto de Aplauso à Mestra em
Comunicação Márcia Daniella dos Santos,
primeira universitária da Região Norte a obter essa titulação, em curso feito na universidade Federal do Amazonas-UFAM.
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Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso a Márcia Daniella dos
Santos, primeira universitária a obter o grau de Mestre
em Comunicação na Região Norte do Brasil, em curso
feito na Universidade Federal do Amazonas-UFAM.
Requeiro, mais que o Voto de Aplauso seja encaminhado à homenageada e à UFAM.
Justiﬁcação
A Região Norte já tem uma Mestra em Comunicação, grau obtido pela universitária Márcia Daniella
dos Santos, em curso regular da Universidade Federal
do Amazonas, a UFAM, de Manaus.
Márcia teve sua Dissertação aprovada no dia 26
de abril de 2010. O trabalho tem o título de “Da Pirâmide Invertida à Pirâmide Multidirecional – a discursividade jornalística no último segundo”. Ela se sente
feliz: obter o grau de Mestra era seu sonho, realizado
sem necessitar sair do Amazonas.
Para o Coordenador do Programa de Pós-Graduação da UFAM, Profº Gilson Monteiro, a defesa da
primeira Mestre em Comunicação no Norte é resultado
de longo trabalho da Universidade, que conta com o
apoio da CAPES e do CNPQ.
Ao saudar a Mestra, requeiro este Voto de Aplauso ao Senado da República.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 452, DE 2010
Requer Voto de Aplauso às Atletas
brasileiras Érica Matos, Adriana Araújo,
Andréia Bandeira e ao atleta Myke Carvalho, Medalhas de Ouro no Campeonato
Sul-Americano de Boxe Olímpico de 2010,
realizado em Medelín, Colômbia.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso às atletas brasileiras Érica Matos, Adriana Araújo, Andréia Bandeira e
ao atleta Myke Carvalho, Medalhas de Ouro no Campeonato Sul-Americano de Boxe Olímpico de 2010,
realizado em Medelín, Colômbia.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado aos atletas, por intermédio da Confederação
Brasileira de Boxe.
Justiﬁcação
O Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da
República é justa homenagem aos atletas brasileiras que subiram ao pódio, com a conquista de quatro
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Medalhas de Ouro no Campeonato Sul-Americano de
Boxe Olímpico.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

O Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da República é justa homenagem ao atleta do meu Estado.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 453, DE 2010

REQUERIMENTO Nº 455, DE 2010

Requer Voto de Aplauso aos atletas
brasileiros Esquiva Florentino, Yamaguchi
Florentino, Washington Silva, Rafael Lima e
Marcelo Cruz, Medalhas de bronze no Campeonato Sul-Americano de Boxe Olímpico
de 2010, realizado em Medelín, Colômbia.

Requer Voto de Aplauso aos atletas
brasileiros Julião Neto e Everton Lopes,
Medalhas de Prata no Campeonato SulAmericano de Boxe Olímpico de 2010, realizado em Medelín, Colômbia.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso aos atletas brasileiros
Esquiva Florentino, Yamaguchi Florentino, Washington
Silva, Rafael Lima e Marcelo Cruz, Medalhas de bronze
no Campeonato Sul-Americano de Boxe Olímpico de
2010, realizado em Medelín, Colômbia.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado aos atletas, por intermédio da Confederação
Brasileira de Boxe.
Justiﬁcação
O Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da
República é justa homenagem aos atletas brasileiros
que subiram ao pódio, com a conquista de Medalhas
de Bronze, no Campeonato Sul-Americano de Boxe
Olímpico.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 454, DE 2010
Requer Voto de Aplauso ao atleta
brasileiro Bibiano Fernandes, vitorioso no
Dream/2010, realizado em Yokohama, Japão.
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao atleta brasileiro
Bibiano Fernandes, vitorioso no Dream/2010, realizado
em Yokohama, Japão.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado ao homenageado.
Justiﬁcação
Com três atletas brasileiros em ação, o lutador
amazonense Bibiano Fernandes foi o vitorioso no
Dream/2010. Ele defendeu o cinturão dos pesos penas
diante do duríssimo Joachim Hansen, ﬁcando com a
vitória na decisão.

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso aos atletas brasileiros Julião Neto e Everton Lopes, Medalhas de Prata
no Campeonato Sul-Americano de Boxe Olímpico de
2010, realizado em Medelín, Colômbia.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado aos atletas, por intermédio da Confederação
Brasileira de Boxe.
Justiﬁcação
O Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da
República é justa homenagem aos atletas brasileiros
que subiram ao pódio, com a conquista de Medalhas
de Prata, no Campeonato Sul-Americano de Boxe
Olímpico.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 456, DE 2010
Requer Voto de Aplauso ao atleta Jadson André, vencedor do Circuito Mundial
de Surf de Imbituba, realizado 30 de abril
de 2010.
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso ao atleta Jadson
André, vencedor do Circuito Mundial de Surf de Imbituba, realizado 30 de abril de 2010.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado ao atleta vitorioso.
Justiﬁcação
Com muita garra e determinação, o atleta Jadson
André ganhou o Circuito Mundial de Surf de Imbituba,
no litoral de Santa Catarina. Ele venceu, na ﬁnal, o
multicampeão norte-americano Kelly Slater.
O Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da República é justa homenagem ao atleta do meu Estado.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

286

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

REQUERIMENTO Nº 457, DE 2010
Requer Voto de Pesar pelo falecimento, no dia 3 de maio de 2010, em Manaus,
do Dr. Ruy Lins, economista, acadêmico
e exSuperintendente da Zona Franca de
Manaus.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em Ata de Voto de Pesar pelo falecimento, na madrugada de 3 de maio de 2010, do Dr.
Ruy Lins, economista, acadêmico e ex-Superintendente
da Zona Franca de Manaus.
Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja comunicado à sua família, bem como à Presidência da
Academia Amazonense de Letras e à Presidência da
Academia Amazonense Maçônica de Letras.
Justiﬁcação
O Dr. Ruy Lins, falecido em 3 de maio de 2010,
aos 76 anos de idade, era economista e conhecido
intelectual do Amazonas. Era membro da Academia
Amazonense de Letras e da Academia Amazonense
Maçônica de Letras, e foi também Superintendente da
Zona Franca de Manaus (ZFM). Por sua atuação como
dirigente desse importante órgão de desenvolvimento econômico regional e pela contribuição que deu ao
mundo das letras do Amazonas, o Dr. Ruy Lins faz jus
à homenagem póstuma que ora proponho.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 458, DE 2010
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
da Desembargadora do Tribunal de Justiça
do Estado do Amazonas, Dra. Euza Maria
Naice de Vasconcellos, ocorrido no dia 22
de Abril deste ano de 2010, em Manaus.
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escolhida pelo critério de merecimento. Lembrou, então,
estar fazendo 96 anos que sua família integrava o Judiciário amazonense, pois seu pai fora juiz municipal, em
1913, e seu primo, Azarias Menescal de Vasconcellos,
começara a carreira em 1939. Sua presença na Corte
amazonense foi, entretanto, encurtada pelo câncer que
a acometeu em outubro de 2009 e acabou acarretando
sua morte, aos 61 anos de idade. Pela seriedade e ética
que marcaram sua atuação, ela faz jus à homenagem
póstuma que ora proponho.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 459, DE 2010
Requer Voto de Aplauso aos atletas
brasileiros que, sob o comando do Mestre
Artur Mariano, conquistaram quatro medalhas de prata no Campeonato Mundial
de Muay Thai, realizado em Bangkok, na
Tailândia.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso aos atletas brasileiros Sheymon Moraes, Luciana Pereira, Juliana Aguiar
e Kimberly Tanaka Novaes que, sob o comando do
Mestre Artur Mariano, conquistaram quatro Medalhas
de Prata no Campeonato Mundial de Muay Thai, realizado em março de 2010, na Tailândia.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado ao Profº Dídimo Neto, responsável pela Champions
Factory em Manaus, à Confederação Brasileira de Muay
Thai e, por seu intermédio, aos lutadores medalhistas.
Justiﬁcação

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, a inserção em Ata, de Voto de Pesar pelo falecimento, no dia 22 de abril deste ano de 2010, em Manaus,
da Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcellos,
do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).
Requeiro, ainda, que o Voto de Pesar seja comunicado a Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas e à família da Desembargadora.

O Brasil teve uma atuação exemplar em sua primeira participação no Mundial de Muay Thai da WMF
– World Muaythai Federation. A delegação, comandada
por Artur Mariano, voltou com quatro medalhas de prata.
O resultado é surpreendente, pois superou países com
mais tradição como Holanda, Inglaterra e França.
O Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da
República é, pois, justa homenagem aos atletas brasileiros que brilharam na Tailândia.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

Justiﬁcação

REQUERIMENTO Nº 460, DE 2010

Euza Maria provinha de tradicional família amazonense. Seu pai, Marcílio Dias de Vasconcellos foi também Desembargador, de 1945 a 1952. E foi isso que
despertou nela, desde criança, como disse certa vez, o
desejo de seguir também a carreira da Magistratura, iniciada em 1979. Em julho de 2009, ela chegou ao TJAM,

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto
de congratulações ao Arcebispo Dom Luis Soares Vieira
pelos seus 50 anos de dedicação ao sacerdócio.
Requeiro, ainda, que este voto de aplauso seja
levado a Arquidiocese de Manaus.
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Justiﬁcação
Dom Luis Soares Vieira é um símbolo de dedicação a vida sacerdotal. Nasceu em dois de maio de
1937 no município de Conchas, no interior de Sao
Paulo e desde os 10 anos de idade ingressou seus
estudos no Seminário de Botucatu – SP, e, posteriormente concluiu os estudos na Pontifícia Universidade
Gregoriana em Roma, na Itália.
Ainda em Roma, aos 22 anos, em 21 de fevereiro de 1960, foi ordenado padre. Em setembro daquele
mesmo ano, Dom Luiz retomou ao Brasil e desenvolveu atividades presbiteriais nos Estado de São Paulo
e Paraná.
No ano de 1984 foi nomeado bispo de Macapá,
pelo Papa Joao Paulo II, onde serviu até 1991 quando
foi nomeado arcebispo de Manaus. Atualmente, além
de arcebispo de Manaus e também vice-presidente da
Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB.
Desde então, Dom Luis tem se dedicado ao estado
do Amazonas sob o lema “Servir não ser servido”.
Nesta oportunidade tão marcante, gostaria de
parabenizar Dom Luis Soares Vieira pelos seus 50
anos de sacerdócio e 73 anos de vida.
Ressalto, ainda, suas inúmeras atividades desenvolvidas em paróquias, em arquidioceses, às famílias
e a pessoas do nosso Brasil, nesses 50 anos de dedicação exclusiva ao sacerdócio.
No estado do Amazonas, gostaria de destacar o
importante papel desenvolvido por Dom Luiz no ano de
2007, quando o tema da CNBB foi “Amazônia e Fraternidade” e seu incansavel trabalho de conscientização
sobre questões ambientais, sociais e familiares.
Agradecemos sua presença no estado do Amazonas e o maravilhoso trabalho prestado a nossa sociedade através das mensagens e dos ensinamentos
de Deus.
Diante deste ser humano, de sabedoria inquestionável, e 50 anos de trabalho dedicado ao próximo ,
é que proponho esse voto de congratulações.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. _ Senador
Jefferson Praia, PDT-AM.
REQUERIMENTO Nº 461, DE 2010
Na forma do disposto no Regimento Interno e
de acordo com as tradições da Casa, requeremos as
seguintes homenagens pelo falecimento do Prefeito
José Odilon de Araujo, ocorrido na cidade do Recife,
estado de Pernambuco.
I – inserção em ata de voto de profundo pesar;
II – apresentação de condolências:
a) à seus familiares
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b) a Prefeitura Municipal de Inajá, da
qual foi Prefeito;
c) à Câmara Municipal de Inajá.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. – Senador Marco Maciel.
REQUERIMENTO Nº 462, DE 2010
Requer voto de pesar pelo falecimento
do economista Ruy Lins.
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, e ouvido o Plenário, que seja consignadas nos anais do Senado as
seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do
economista e acadêmico amazonense RUY ALBERTO
COSTA LINS no dia de 30 de abril do corrente:
a) a inserção em ata de voto de profundo pesar e
b) a apresentação de condolências à
Academia Amazonense de Letras.
Justiﬁcaçâo
O economista Ruy Lins era conhecido pela sua
atuação à frente de órgãos como a Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Superintendência da
Zona Franca de Manaus (Suframa). Ruy Alberto Costa
Lins era um homem que se destacava pelo seu amplo
conhecimento de Economia e História, pela seriedade
e dedicação com que se empenhava em suas funções,
seja na área governamental, seja no âmbito do ensino
e da cultura amazonense.
Ruy Lins nasceu em Manaus no dia 3 de março
de 1943. Aos 76 anos, o economista ocupava a cadeira de número 32 da Academia Amazonense de Letras
(AAL) onde foi empossado em 29 de agosto de 1985.
0 economista foi também sócio efetivo do Instituto de
Patrimonio Histórico e Geográﬁco do Amazonas (IGHA),
membro da Associação dos Escritores do Amazonas
e da Associação Amazonense de Imprensa.
A sociedade manauara lamenta a perda de ilustre
ﬁgura que enriqueceu a história do Amazonas corn seu
exemplo de cidadania, responsabilidade e sabedoria
frente as diﬁculdades que encontrou pelo caminho.
Diante do inestimavel trabalho e da irreparavel de
Ruy Alberto Costa Lins para o Estado do Amazonas,
é que proponho esse voto de pesar.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2010. _ Senador
Jefferson Praia PDT/AM
REQUERIMENTO Nº 463, DE 2010
Requeiro nos termos dos artigos 218 c/c 221 do
Regimento Interno Federal inserção em ata de voto de
pesar pelo falecimento, no dia 30 de abril, em Aqui-
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dauana, aos 94 anos de José Manoel Fontanillas Fragelli, ex-governa Grosso, ex-presidente deste Senado
Federal; bem como apresentação de condolências à
sua esposa, Sra Maria de Lourdes e seus ﬁlhos Nelson e Ney.
Justiﬁcação
José Manoel Fontanillas Fragelli, nascido em 31
de dezembro de 1915, em Corumbá – MS exerceu
mandato de Senador pelo Estado de Mato Grosso do
Sul no período de 1980 a 1987, tendo presidido esta
Casa no período de 1985 a 1987. Foi Promotor de
Justiça em Campo Grande (1939-1943); Secretário de
Justiça e Finanças (1953-1954); Diretor e Professor do
Colégio Osvaldo Cruz em Campo Grande: Constituinte
em 1947; Deputado Estadual (1947 a 1950); Deputado
Estadual (1950 a 1954): Líder da Oposição pela UDN
(1947 a 1951); Líder do Governo pela UDN (1951 a
1953); Deputado Federal (1955-1959) : Governador
(1970 a 1974) ; Senador 1° 11-80 a 31-1-87: Presidente do Senado Federal (1985-1987) ; Presidente
do Congresso Nacional (1985-1987) ; Presidente da
República interino (28 a 30-9-1986 e 9 a 14-9-1986)
e Pecuarista.
Sala Sessões, 4 de maio de 2010. _ Senador
Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 464, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei da Câmara nº 31, de 2010, de autoria da Deputada Professora Raquel Teixeira, que “Dispõe sobre
a regulamentação do exercício da atividade de Psicopedagogia”, seja encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Esporte para que esta se pronuncie
sobre o Projeto.
Em 20 de abril de 2010. – Senador Flávio Arns
REQUERIMENTO Nº 465, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei da Câmara nº 35, de 2010, de autoria do Deputado Eduardo Cunha, que “Veda o estabelecimento de
conteúdo programático de nível de escolaridade superior ao exigido pelas atribuições a desempenhar nos
processos seletivos que especiﬁca”, seja encaminhada
à Comissão de Educação, Cultura e Esporte para que
esta se pronuncie sobre o mesmo.
Em 20 de abril de 2010. – Senador Flávio Arns
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REQUERIMENTO Nº 466, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2010, de autoria da
Presidência da República, que “Cria cargos no Quadro de Pessoal Permanente da Agência Nacional de
Cinema – ANCINE, de que trata a Lei nº 10.871, de
20 de maio de 2004”, seja encaminhada à Comissão
de Educação, Cultura e Esporte para que esta se pronuncie sobre o Projeto.
Em 20 de abril de 2010. – Senador Flávio Arns
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
requerimentos que acabam de ser lidos serão incluídos
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2010
Altera os Capítulos V e X do Livro V do
Título I do Código Civil, a ﬁm de dar novo
tratamento aos institutos da exclusão da
herança, relativamente à indignidade sucessória e à deserdação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1.814 a 1.818 e 1.961 a 1.965 da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e respectivos Capítulos, passam a vigorar com a
seguinte redação:
CAPÍTULO V
Dos Impedidos de Suceder por Indignidade
Art. 1.814. São impedidos de suceder,
direta ou indiretamente, por indignidade:
I – aquele que houver provocado, ou
tentado provocar, dolosa e antijuridicamente,
a morte do autor da herança, ou de pessoa a
ele intimamente ligada;
II – aquele que houver praticado, ou tentado praticar, dolosa e antijuridicamente, qualquer
comportamento que venha a atingir a honra, a
integridade física, a liberdade, o patrimônio ou
a dignidade sexual do autor da herança, ou de
pessoa a ele intimamente ligada;
III – aquele que houver abandonado, ou
desamparado, econômica ou afetivamente,
o autor da sucessão acometido de qualquer
tipo de deﬁciência, alienação mental ou grave
enfermidade;
IV – aquele que, por violência ou qualquer
meio fraudulento, inibir ou obstar o autor da
herança de dispor livremente de seus bens por
ato de última vontade, furtar, roubar, destruir,
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ocultar, falsiﬁcar ou alterar o testamento ou o
codicilo do falecido, incorrendo também aquele que, mesmo não tendo sido o autor direto
ou indireto de qualquer desses atos, ﬁzer uso
consciente do documento viciado. (NR)
Art. 1.815. O impedimento, em qualquer
desses casos, será declarado por sentença,
salvo quando houver anterior pronunciamento
judicial, civil ou criminal, que já tenha expressamente reconhecido a prática da conduta indigna, bastando, nestes casos, a sua juntada
aos autos do inventário.
§ 1º Poderá demandar judicialmente o
impedimento todo aquele que possuir legítimo interesse econômico ou moral, além do
Ministério Público.
§ 2º O direito de demandar o impedimento
extingue-se em dois anos, contados da abertura da sucessão ou de quando se descobrir a
autoria do comportamento indigno. (NR)
Art. 1.816. São pessoais os efeitos do
impedimento, de modo que os descendentes
do herdeiro impedido sucedem, como se ele
morto fosse antes da abertura da sucessão.
Parágrafo único. O indigno não terá direito
ao usufruto ou à administração dos bens que a
seus sucessores couberem na herança, nem
à sucessão eventual desses bens. (NR).
Art. 1.817. São válidas as alienações
onerosas de bens hereditários a terceiros de
boa-fé, e os atos de administração legalmente
praticados pelo herdeiro, antes da citação válida na ação a que se refere o art. 1.815; mas
aos herdeiros subsiste, quando prejudicados,
o direito de demandar-lhe a reparação pelos
danos causados.
Parágrafo único. O indigno é obrigado a
restituir os frutos e rendimentos que dos bens
da herança houver percebido, mas tem direito a
ser indenizado pelas despesas com a sua conservação, assim como poderá cobrar os créditos
que lhe assistam contra a herança. (NR)
Art. 1.818. Aquele que incorreu em atos
que determinem o impedimento por indignidade será admitido a suceder, se o ofendido o
tiver expressamente reabilitado em testamento,
codicilo ou escritura pública.
Parágrafo único. Não havendo reabilitação
expressa, o indigno, contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já
conhecia a causa da indignidade, pode suceder
no limite da disposição testamentária. (NR)
..............................................................
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CAPÍTULO X
Da Privação da Legítima
Art. 1.961. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima, parcial ou
totalmente, em todos os casos em que podem ser impedidos de suceder por indignidade. (NR)
Art. 1.962. O autor da herança também
pode, em testamento, com expressa declaração de causa, privar o herdeiro necessário da
sua quota legitimária quando este:
I – culposamente, em relação ao próprio
testador ou à pessoa com este intimamente
ligada, tenha se omitido no cumprimento das
obrigações do direito de família que lhe incumbiam legalmente;
II – tenha sido destituído do poder familiar;
III – não tenha reconhecido voluntariamente a paternidade ou maternidade do ﬁlho
durante a sua menoridade civil. (NR)
Art. 1.963. A privação da legítima, em
qualquer dos casos, deverá ser declarada por
sentença, salvo quando houver anterior pronunciamento judicial, civil ou criminal, que já
tenha expressamente reconhecido a prática
da conduta, bastando, nestes casos, a sua
juntada aos autos do inventário.
§ 1º Poderá demandar judicialmente a
privação da legítima todo aquele que efetivamente possuir legítimo interesse econômico
ou moral, além do Ministério Público.
§ 2º O direito de demandar a privação da
legítima extingue-se em dois anos, contados
da abertura da sucessão ou do testamento
cerrado. (NR)
Art. 1.964. Aquele que for privado da legítima é equiparado ao indigno para todos os
efeitos legais. (NR)
Art. 1.965. O direito de privação da legítima se extingue com o perdão, tornando ineﬁcaz
qualquer disposição testamentária nesse sentido, seja através de expressa declaração em
testamento posterior, ou tacitamente, quando
o autor da herança o contemplar. (NR)
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor da data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O teor da presente proposição foi extraído das
sugestões apresentadas pelo Prof. Carlos Eduardo
Minozzo Poletto em sua dissertação de mestrado em
Direito Civil Comparado pela Pontifícia Universidade
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Católica de São Paulo (PUC/SP), cuja defesa ocorreu
em 27 de janeiro de 2010.
Com base nos argumentos utilizados pelo autor
dessas sugestões, pode-se dizer que o desiderato maior
deste projeto de lei é aprimorar o Direito Sucessório,
voltando-se particularmente para a clariﬁcação dos
institutos de exclusão da herança, relativamente aos
conceitos de indignidade sucessória e deserdação,
os quais, apesar de possuírem semelhante natureza
e o mesmo objetivo, possuem fundamento, estrutura e
regime próprios, razão pela qual não podem ser equiparados nem grosseiramente diferenciados.
Isso porque, não obstante ter sido editado um
novo Código Civil Brasileiro em 2002, atualizando e
reformando todo o arcabouço legislativo pertinente
que vigorou a partir do Código de 1916, ainda assim é
possível constatar que o tema da exclusão da herança
encontra-se demasiadamente defasado, haja vista que
o novo Código basicamente reproduziu as disposições
previstas no Código ab-rogado.
O foco das alterações propostas é o Título I – Da
Sucessão em Geral, do Livro V – Do Direito das Sucessões do Código Civil, não só para modiﬁcar o seu
Capítulo V – Dos Excluídos da Sucessão, que passará a ser denominado Dos Impedidos de Suceder por
Indignidade, assim como para alterar o seu Capítulo
X – Da Deserdação, que deverá ser chamado Da Privação da Legítima.
A reforma dos referidos Capítulos do Código Civil,
que se consubstanciam na modiﬁcação dos arts. 1.814
a 1.818 e 1.961 a 1.965, é sustentada nos termos dos
seguintes judiciosos e bem lançados argumentos do
próprio autor das sugestões, que adotamos em seu
inteiro teor para justiﬁcar este projeto:
Art. 1.814
A nova redação do caput do artigo 1814
fala genericamente em impedimento de suceder, buscando, com isso, a ampliação da
aplicabilidade do instituto da indignidade sucessória. Ainda que os casos levados aos
Tribunais tratem maciçamente de herdeiros
ou legatários indignos, não há como se olvidar que mesmo aquelas pessoas não legitimadas como sucessores do de cuius podem
e devem ser sujeitas de tal sanção privada.
Vale citar, a esse respeito, julgado paradigma
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
(TJRS, 7ª Câmara Cível, Apelação Cível nº
70005798004, Relator Desembargador Luiz
Felipe Brasil Santos, j. 09/04/2003), que reconheceu a indignidade de suceder do genro do
autor da herança, que, tendo assassinado-o,
receberia de forma indireta parte do patrimônio
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da vítima, que seria herdado pela sua esposa,
com quem era casado pelo regime da comunhão universal de bens. Mesmo não possuindo
a qualidade de herdeiro ou legatário do autor
da sucessão, foi considerado indigno, tendo
sido impedido de partilhar os bens do sogro.
A atual redação pode dar ensejo a injustiças,
principalmente quando interpretada de forma
literal e restritiva.
No inciso I, houve a supressão dos inúteis
vocábulos “autores, co-autores ou partícipes”,
tendo em vista a adoção pelo Código Penal
Brasileiro, em regra, da teoria unitária do concurso de pessoas, onde todos que participam
da infração penal praticam idêntico crime (art.
29 do CP).
A substituição da expressão “homicídio
doloso” simplesmente pela palavra “morte”,
abre a possibilidade para que outras práticas
criminosas que, direta ou indiretamente, também atingem a vida do autor da herança, mas
que, na técnica jurídica, não se confundem com
homicídio, igualmente autorizem a pena hereditária, como, por exemplo: extorsão mediante
seqüestro qualiﬁcada pela morte, lesão corporal seguida de morte, induzimento e instigação
ao suicídio, latrocínio, infanticídio etc.
Cada vez mais, as modernas legislações
estrangeiras estão a abandonar a fórmula casuística, típica do Século XIX, adotando, para
tanto, os chamados conceitos legais indeterminados, que consistem, como lecionam Nelson
Nery Junior e Rosa Maria Barreto Borriello de
Andrade Nery (Código Civil Anotado, p. 190),
“em palavras ou expressões indicadas na lei,
de conteúdo e extensão altamente vagos, imprecisos e genéricos”, cabendo ao magistrado,
“no momento de fazer a subsunção do fato à
norma, preencher os claros e dizer se a norma
atua ou não no caso concreto”.
Por isso, ao invés de enumerar “cônjuge,
companheiro, ascendente ou descendente”,
adotou-se a locução “pessoa a ele intimamente
ligada”, nos mesmos moldes do direito suíço
e alemão, que, pela sua natureza abstrata,
abarca, além desses sujeitos expressamente
enumerados pela codiﬁcação em vigor, outras
pessoas que podem igualmente possuir um
estreito laço afetivo-familiar, a merecer idêntica
proteção jurídica, como, por exemplo, o irmão
ou a irmã, a namorada ou o namorado.
No inciso II, não se busca punir necessariamente o sujeito que tenha sido condenado
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criminalmente, mas tão-somente aquele que
tenha efetivamente cometido qualquer atentado
contra os atributos fundamentais e mais sensíveis a qualquer pessoa: a honra, a integridade
física, a liberdade, o patrimônio e a dignidade
sexual. A legislação em vigor, por outro lado,
apresenta disposição obsoleta, muito mais
restrita, pois sanciona exclusivamente aquele
que tiver atentado contra a honra do autor da
herança. Ora, existem atos muito mais graves
do que calúnia, difamação ou injúria, como o
estupro e a extorsão mediante seqüestro, por
exemplo, que merecem tenaz reprimenda não
somente na seara penal, mas igualmente pelo
direito privado.
No inciso III, trouxemos para a indignidade sucessória uma prática hodiernamente
prevista pelo Código Civil como causa de deserdação, que, nos atuais termos, pode-se
considerar, ao menos em parte, letra morta
por absoluta falta de aplicabilidade. Tendo em
vista que a deserdação somente pode estar
prevista em testamento, há que se questionar:
como alguém que se encontra com deﬁciência ou alienação mental terá capacidade (fática e jurídica) para ﬁrmar um negócio causa
mortis privando a legítima do herdeiro que o
abandonou? Impossível! Há tempos a doutrina
especializada vem apontando a necessidade
dessa hipótese ser convertida em indignidade, que independe de manifestação do autor
da sucessão.
No inciso IV, repetimos a primeira parte
do vigente inciso III, do artigo 1.814, acrescentando ao ﬁm, nos mesmos moldes do Código
Civil Italiano, outras condutas que visam sancionar aquele que tentar fraudar a sucessão
hereditária, seja furtando, roubando, obstruindo, falsiﬁcando ou alterando o testamento, ou
mesmo aquele que se aproveitou conscientemente do instrumento viciado.
Art. 1.815
A necessidade de especíﬁca tutela é
mantida pela proposta, não havendo, de modo
algum, adesão ao sistema francês e canadense, que prevê causas automáticas de indignidade. Entretanto, mostra-se inútil e impertinente
a exigência da demanda mesmo quando a
conduta ensejadora da privação hereditária
já tenha sido reconhecida em sentença penal
condenatória ou mesmo perante uma outra
decisão de natureza cível. O seu reclamo, por
óbvio, é para a formação de um conjunto pro-
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batório, que, já tendo sido realizado, não deve
ser repisado em mais um processo, principalmente quando se busca agilizar a resolução
de conﬂitos, evitando a tramitação de novos
feitos repetitivos que venham a abarrotar ainda
mais o já tão combalido Judiciário.
O § 1º vem suprir uma lacuna da atual
legislação, que não trata dos legitimados para
propor a ação de indignidade. Além dos economicamente interessados, devem ser igualmente autorizados os que possuem interesse moral, como, por exemplo: A assassina
o pai, B, mas, no entanto, sua irmã, C, que
iria recolher a quota-parte do irmão indigno
(interessada economicamente), mantém-se
inerte, recusando-se a pleitear o afastamento
do irmão da sucessão hereditária do seu pai.
Neste caso, D, pai da vítima e avô, respectivamente do indigno e da beneﬁciada, passa
a ter expressamente legitimidade para assim
agir diante da omissão da neta, mesmo que ele
não tenha direito a receber nenhum quinhão
hereditário. A legitimidade do Ministério Público
já é reconhecida majoritariamente pela doutrina nacional, aﬁnal, os casos de indignidade
causam inegavelmente enorme repercussão e
repulsa social (coletividade), haja vista o célebre caso “Susane Louise Von Richthofen”, não
podendo a matéria ser considerada meramente
privada. Ademais, inclusive, tal inovação já é
objeto de proposições legislativas na Câmara
Federal (Projeto nº 1159/2007).
No § 2º, foi acrescentada uma importante
ressalva quanto ao início da contagem do prazo
decadencial. Além da abertura da sucessão,
deve também ser levado em conta o tempo em
que se descobriu a autoria do comportamento
indigno, sobretudo nos casos de falsiﬁcação
de testamento.
Art. 1.816
A proposta mantém integralmente a vigente disposição, apenas com a troca, por
questão de coerência, do vocábulo “exclusão”
por “impedimento”.
Art. 1.817
Além da troca, por questão de coerência,
do vocábulo “excluído”, a novel redação traz
duas importantes alterações: 1ª. As alienações
onerosas somente serão válidas até a citação
válida do suposto indigno na ação de indignidade, e não mais somente após o trânsito em
julgado da sentença. A atual sistemática é por
demais permissiva, tendo em vista a possibili-
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dade de o herdeiro indigno dilapidar o patrimônio ereptício assim que tomar conhecimento
da demanda.; 2º. A possibilidade de o indigno
cobrar os eventuais créditos que lhe assistiam em face do de cuius (espólio). Questão
de ordem eminentemente técnica, diz respeito à abolição da expressão “perdas e danos”
que, embora consagrada no direito nacional,
é conceitualmente imprópria (...).
Art. 1.818
Mantendo quase que a integridade do
dispositivo vigente, a proposta elimina a infeliz
expressão “ato autêntico”, que vem gerando
inúmeras controvérsias quanto ao seu real
signiﬁcado, estatuindo expressamente, e sem
margens para dúvidas, os três meios hábeis
para o perdão do autor da herança: o testamento, o codicilo ou a escritura pública.
Art. 1.961
Preterimos a terminologia tradicional do
direito civil brasileiro, que, por nítida inﬂuência
portuguesa, acostumou-se ao uso do vocábulo
“deserdação”, passando a adotar a expressão
“privação da legítima”, assim como fazem os
alemães, pois, deserdar, em sua acepção gramatical pura, signiﬁca exclusão ou privação da
herança, enquanto nesse momento, a lei cuida,
em verdade, da privação da legítima hereditária, dirigida especiﬁcamente aos herdeiros
necessários. Juridicamente, o certo seria dizer
que a privação da legítima é uma espécie do
gênero deserdação.
Por isso, acabamos por retirar a aﬁrmação redundante que consta do atual caput do
artigo 1961, quando se lê: “os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima,
ou deserdados”.
Há também a substituição da locução
“excluídos da sucessão” por “impedidos de
suceder”, ajustando a disposição com a nova
conceituação usada para regular a ﬁgura da
indignidade, além de expressamente permitir
a deserdação parcial, tendência na doutrina e
nas principais legislações européias.
Art. 1.962
A uniﬁcação das hipóteses de privação
da legítima é uma tendência universal, a começar pelas codiﬁcações lusitana e suíça,
que há tempos assim o fazem com sucesso.
O próprio direito alemão, onde o Código Civil
(BGB) ainda prevê três dispositivos distintos
para regular separadamente a deserdação dos
descendentes, pais e cônjuge, está para ado-
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tar, conforme consta do Projeto de Reforma
do Direito Sucessório (Entwurf eines Gesetzes
zur Ändernung des Erb– und Verjährungsrechts), a uniformização das condutas típicas
autorizadoras da privação da legítima. Ademais, com essa nova redação, estará viabilizada, em deﬁnitivo, a deserdação do consorte
sobrevivente, que, pelo texto atual do Código
Civil, embora seja ele herdeiro necessário,
não foi previsto nenhum artigo especíﬁco que
tratasse das hipóteses que poderiam implicar
na sua punição, como assim acontece com
os descendentes (art. 1962) e ascendentes
(art. 1963). As 03 (três) causas especíﬁcas de
privação legitimária, além daquelas previstas
na indignidade sucessória, contemplam toda
espécie de inadimplemento familiar, desde a
prestação de alimentos até o abandono moral,
como também facilita o afastamento hereditário do pai ou mãe que tenha perdido o poder
familiar ou que não tenham reconhecido voluntariamente a ﬁliação da prole.
Art. 1.963
A matéria regulada pelo atual artigo 1963
já foi contemplada na sua íntegra no proposto
artigo 1962, de modo que ele passa a regular
a efetivação judicial da privação legitimária,
nos mesmos moldes da declaração de indignidade sucessória, já comentada. O lapso
decadencial deve iniciar-se com a abertura
da sucessão, ou do testamento cerrado, que
é aberto judicialmente.
Art. 1.964
A matéria regulada pelo vigente artigo
1964 já foi identicamente tratada no texto do
caput do proposto artigo 1962, de modo que
ele passa a suprir a omissão do Código em
regular os efeitos da privação legitimária, equiparando-o integralmente ao indigno.
Art. 1.965
O disposto no atual artigo 1965 já se
encontra, por nós, estatuído no artigo 1963
do presente projeto, de modo que ele passa a regular a possibilidade do perdão pelo
testador, hipótese admitida largamente pelo
direito estrangeiro e pela doutrina nacional,
mas que o texto legal vigente ainda não prevê
expressamente.
São essas as razões que nos levaram a apresentar o presente projeto de lei, pelas quais esperamos
contar com o apoio dos ilustres Pares no sentido da sua
aprovação.– Senadora Maria do Carmo Alves.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
PARTE GERAL
LIVRO I
DAS PESSOAS
TÍTULO I
DAS PESSOAS NATURAIS
CAPÍTULO I
DA PERSONALIDADE E DA CAPACIDADE
Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Dos Excluídos da Sucessão
Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários:
I – que houverem sido autores, co-autores ou
partícipes de homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge,
companheiro, ascendente ou descendente;
II – que houverem acusado caluniosamente em
juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra
a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro;
III – que, por violência ou meios fraudulentos,
inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade.
Art. 1.815. A exclusão do herdeiro ou legatário,
em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença.
Parágrafo único. O direito de demandar a exclusão
do herdeiro ou legatário extingue-se em quatro anos,
contados da abertura da sucessão.
Art. 1.816. São pessoais os efeitos da exclusão;
os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como
se ele morto fosse antes da abertura da sucessão.
Parágrafo único. O excluído da sucessão não
terá direito ao usufruto ou à administração dos bens
que a seus sucessores couberem na herança, nem à
sucessão eventual desses bens.
Art. 1.817. São válidas as alienações onerosas
de bens hereditários a terceiros de boa-fé, e os atos
de administração legalmente praticados pelo herdeiro, antes da sentença de exclusão; mas aos herdeiros
subsiste, quando prejudicados, o direito de demandarlhe perdas e danos.
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Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens
da herança houver percebido, mas tem direito a ser
indenizado das despesas com a conservação deles.
Art. 1.818. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado
em testamento, ou em outro ato autêntico.
Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, contemplado em testamento do
ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a
causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária.
....................................................................................
CAPÍTULO X
Da Deserdação
Art. 1.961. Os herdeiros necessários podem ser
privados de sua legítima, ou deserdados, em todos os
casos em que podem ser excluídos da sucessão.
Art. 1.962. Além das causas mencionadas no art.
1.814, autorizam a deserdação dos descendentes por
seus ascendentes:
I – ofensa física;
II – injúria grave;
III – relações ilícitas com a madrasta ou com o
padrasto;
IV – desamparo do ascendente em alienação
mental ou grave enfermidade.
Art. 1.963. Além das causas enumeradas no art.
1.814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes:
I – ofensa física;
II – injúria grave;
III – relações ilícitas com a mulher ou companheira
do ﬁlho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro
da ﬁlha ou o da neta;
IV – desamparo do ﬁlho ou neto com deﬁciência
mental ou grave enfermidade.
Art. 1.964. Somente com expressa declaração
de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento.
Art. 1.965. Ao herdeiro instituído, ou àquele a
quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador.
Parágrafo único. O direito de provar a causa da
deserdação extingue-se no prazo de quatro anos, a
contar da data da abertura do testamento.
....................................................................................
Brasília, 10 de janeiro de 2002; 181o da Independência e 114º da República. – Fernando Henrique
Cardoso – Aloysio Nunes Ferreira Filho.
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DECRETO-LEI N 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
PARTE GERAL
TÍTULO I
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Anterioridade da Lei
Art. 1º – Não há crime sem lei anterior que o deﬁna. Não há pena sem prévia cominação legal. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
....................................................................................
TÍTULO IV
DO CONCURSO DE PESSOAS
Regras comuns às penas privativas de liberdade
Art. 29 – Quem, de qualquer modo, concorre
para o crime incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 11.7.1984)
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§ 1º – Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º – Se algum dos concorrentes quis participar
de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste;
essa pena será aumentada até metade, na hipótese
de ter sido previsível o resultado mais grave. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
....................................................................................
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1940; 119º da
Independência e 52º da República. – Getúlio Vargas
– Francisco Campos.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em decisão terminativa.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições constantes dos art. 354
e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil o Aviso nº 12/2010 – CN (nº 38/
BCB-Presi, na origem), encaminhando ao Congresso
Nacional o Relatório Trimestral sobre operações de
redesconto e empréstimo, nos termos da Lei 11.882,
de 23 de dezembro de 2008.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 4-5-2010
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até 9/5 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
até 24/5 prazo para apresentação de relatório;
até 31/5 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 7/6 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 5 de maio do corrente.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 52/10 – PRES/CAS
Brasília, 14 de abril de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão declarou, em decisão terminativa,
a prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 598,
de 2007, que “Altera o art. 12 da Le nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, para incluir a cobertura da assistência
nutricional pelos privados de assistência à saúde”, de
autoria da Senadora Patrícia Saboya.
Atenciosamente, Senadora Rosalba Ciarlini Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Ofício lido vai à publicação.
Foi lido anteriormente o Parecer nº 467, de 2010,
da Comissão de Assuntos Sociais, que conclui pela
prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 598,
de 2007, de autoria da Senadora Patrícia Saboya, que
altera o art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
para incluir a cobertura da assistência nutricional pelos
planos privados de assistência à saúde.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a ﬁm de ser declarada prejudicada, nos
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 468 e
469, de 2010, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional; e de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 98, de 2006Complementar, de autoria do Senador Antero Paes
de Barros, que dispõe sobre a aplicação de normas
internacionais no Brasil e dá outras providências.
Uma vez que o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, conclui, por unanimidade, pela rejeição da matéria por inconstitucionalidade,
esta Presidência, nos termos do § 1º do art. 101 do
Regimento Interno, encaminha deﬁnitivamente o Projeto ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência recebeu o Aviso nº 28, de 2010 (nº
144/2010, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o relatório com as características das operações de crédito analisadas no âmbito
daquela Pasta, no mês de março de 2010, a tabela
demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos
Estados e do Distrito Federal e a relação entre a Dívi-
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da Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida
dos Municípios.
O expediente vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O Sr. Senador Papaléo Paes enviou discurso à Mesa
para ser publicado na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a comemoração do Dia do Trabalho, no
último dia 1º de maio, nos convida a fazer uma reﬂexão mais profunda sobre o papel e a importância do
trabalho na vida da humanidade.
Queremos homenagear todos os trabalhadores
e trabalhadoras do Brasil, os trabalhadores de hoje e
os trabalhadores aposentados, brasileiros que dedicam e dedicaram suas vidas e seus esforços para a
construção de um Brasil mais desenvolvido, mais justo, mais livre, com mais futuro e esperança, para as
próximas gerações.
A cultura, a tecnologia, o desenvolvimento econômico, social, político, histórico, administrativo, tudo
isso devemos ao esforço, à dedicação e ao trabalho de
homens e mulheres que sacriﬁcaram suas vidas para
deixar um legado de realizações para as gerações
posteriores às suas.
A Constituição Federal determina que o Brasil
deva “instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social...”.
O Brasil só atingirá os ideais estabelecidos na
Constituição Federal com o trabalho de todos, com
vontade política, com determinação e esforço do nosso povo e dos seus dirigentes.
O trabalho é fator de progresso, de desenvolvimento econômico, social e político, de realização pessoal e psicológica do homem, de realização da cultura
e de construção do que de mais importante existe na
humanidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devemos
homenagear especialmente os trabalhadores aposentados. Tudo que o Brasil construiu, devemos às gerações
de trabalhadores que contribuíram para a construção
da grandeza de nossa Pátria.
O Brasil tem sido um país ingrato com os trabalhadores aposentados. Muitas vezes eles são esquecidos, como se não existissem, como se a riqueza
do nosso País tivesse aparecido de repente, como
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mágica e não fosse o fruto do trabalho, do suor, do
sangue e da dedicação de milhões de trabalhadores,
de muitas gerações, que ﬁzeram deste País um país
rico e respeitável.
No Estado do Amapá, os trabalhadores não
têm recebido o tratamento que merecem. A justiça
trabalhista amapaense subordina-se à 8ª Região,
com sede em Belém do Pará, o que signiﬁca uma
diﬁculdade a mais, um verdadeiro transtorno para os
trabalhadores amapaenses, que precisam se deslocar até aquela cidade para tratar de seus interesses
trabalhistas.
Estou reivindicando, Sr. Presidente, já há algum
tempo, a instalação do Tribunal Regional no Estado
do Amapá, pois não podemos tolerar a continuidade dessa situação injusta em que o trabalhador que
tem seus direitos negados tenha de se deslocar até
Belém.
Srªs e Srs. Senadores, ciente de minha responsabilidade como parlamentar eleito pelo voto soberano
do povo do Amapá, decidi apresentar uma proposta de
emenda à Constituição que estabelece a criação do TRT
no Estado do Amapá bem como em outras unidades
da Federação não atendidas por esse tribunal. Essa
iniciativa facilitará aos trabalhadores recorrer de seus
dissídios trabalhistas com maior comodidade, celeridade e menores custos, pois o órgão estará próximo
às suas demandas.
A PEC que ora apresentamos tem por objetivo
trazer de volta a antiga redação do art. 112, alterada
pela Emenda Constitucional nº 24 de 1999, que retirou
de seu texto a previsão de criação de Tribunais Regionais do Trabalho em cada Estado.
Na nossa visão, a existência de um Tribunal
para cada Estado, em especial para os estados da
Região Norte e para o Amapá, trará maior benefícios
à coletividade, pois fortalecerá a justiça trabalhista,
objeto do maior número de demandas por parte dos
cidadãos
Como se sabe, na área trabalhista há o maior
número de litígios sociais, e, infelizmente, a nossa Justiça não se encontra equipada o suﬁciente para responder à altura da elevada quantidade de ações que
a cada ano são impetradas. Pensamos que a nossa
emenda terá o mérito de descongestionar a Justiça
do Trabalho, pois a existência de Tribunais em todos
os Estados propiciará maior celeridade nas sentenças
proferidas, contribuindo assim para a paz social e o
benefício geral.
Os primeiros alvores da regulamentação das
relações de trabalho começaram na década de 30,
mas foi na Constituição de 1946 que a Justiça do Trabalho, no Brasil, se deﬁniu positivamente como órgão
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judicante. A Constituição de 1967 manteve redação
quase idêntica à anterior, e foi a Carta Magna de 1988
quem deu os contornos mais nítidos da proteção ao
trabalhador, dotando o Poder Judiciário de estrutura
capaz de dirimir os diversos conﬂitos e facilitar a aplicação da justiça.
Falta, no entanto, impor mecanismos de maior
celeridade nas decisões, pois a lentidão na aplicação
da justiça inviabiliza os propósitos visados pelo legislador, ao estruturar os órgãos judiciários do trabalho.
Entendemos que a criação de Tribunais em cada Estado, e não mais por região, como ocorre presentemente, permitirá uma melhor organização da justiça
trabalhista, com a conseqüente celeridade nos julgamentos dos processos e maior conforto para os cidadãos que precisarem apelar às cortes judiciais para o
reconhecimento de seus direitos.
Sr. Presidente, gostaria de encerrar este pronunciamento com o meu reconhecimento aos trabalhadores
do Estado do Amapá, muitas vezes esquecidos, muitas
vezes sem ter seus direitos assegurados, mas mesmo
assim nunca deixaram de trabalhar pelo Amapá e pela
construção de um Brasil melhor.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 477, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 477, de 2009, que abre crédito
extraordinário, em favor de diversos órgãos e
entidades do Poder Executivo, no valor global
de dezoito bilhões, cento e noventa e um milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos
e setenta e três reais, e reduz o Orçamento
de Investimento de diversas empresas no valor global de cinco bilhões, setecentos e trinta
e seis milhões, setecentos e quarenta e três
mil, duzentos e oitenta reais, para os ﬁns que
especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia 28-042010)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 1903-2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-06-2010
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2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 480, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 480, de 2010, que abre crédito extraordinário, em favor da Presidência da República,
dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das Relações Exteriores, da Saúde,
da Defesa, da Integração Nacional e das Cidades
e de Transferências a Estados, Distrito Federal
e Municípios, no valor global de um bilhão, trezentos e setenta e quatro milhões e cinqüenta e
sete mil reais, para os ﬁns que especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia 28-4-10)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-3-10)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-06-2010
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 309, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts.
353, parágrafo único, e 375 do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 309, de 2009
(nº 5.939/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A.
– Petro-Sal e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010, de
autoria do Presidente da República, que cria o
Fundo Social – FS; dispõe sobre sua estrutura e
fontes de recursos; altera a Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997; e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Serviços de Infraestrutura; e
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– de Assuntos Econômicos.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício das
atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos
de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
ﬂuidos sob o regime de partilha de produção, em
áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, altera
dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, e dá outras providências. (Exploração e
produção de petróleo; competências do CNPE,
da ANP e do Ministério de Minas e Energia;
casos de contratação direta e de licitação para
exploração de petróleo; contratos de partilha de
produção; rateio das rendas governamentais
no regime de partilha de produção (royalties);
comercialização do petróleo.)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2010
(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 27, de 2010(apresentado
como conclusão do Parecer nº 103, de 2010,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), que aprova
a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2009.
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8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 278, DE 2010
(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 278, de 2010, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2010.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 2010
(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 279, de 2010, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2010.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova redação ao
§ 6º do art. 226 da Constituição Federal, que
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento
civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de
prévia separação judicial por mais de um ano
ou de comprovada separação de fato por mais
de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
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Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
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15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2003, tendo como primeira
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá
nova redação aos arts. 93 e 95 da Constituição
Federal, para impedir a utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, nos casos
que estabelece.
Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
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18
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências”, para determinar que o
atendimento de urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponibilidades do Sistema forem insuﬁcientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
19
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
20
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
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21
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem,
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe
sobre a prestação de serviços de psicologia e
de serviço social nas redes públicas de educação básica.
Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de
2005; 2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apresenta; 2º pronunciamento
(sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc:
Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda
nº 2-Plen, nos termos de Subemenda; e – de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir
Raupp, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
favorável ao Projeto e a Emenda nº 1-CCJ; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
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favorável à Emenda nº 2-Plen, na forma de
Subemenda.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97,
na Casa de origem, do Deputado Inácio Arruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização do exame denominado Emissões
Evocadas Otoacústicas.
Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1
e 2-CAS, de redação, que apresenta.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo),
que deﬁne prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972,
de 25 de maio de 2000.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Marcelo Crivella;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003,
na Casa de origem, da Deputada Perpétua
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de exposição de obras de artistas nacionais
em prédios públicos da União e de suas autarquias e fundações públicas.
Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que apresenta; e
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos

338

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

termos do Substitutivo aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presiden-
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te da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
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34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a Advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, de forma a obrigar a realização de exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas e prever a disponibilização de
equipes de atendimento de emergência em
competições proﬁssionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
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dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
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mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que institui o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator:
Senador Leomar Quintanilha.
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44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício da proﬁssão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Renato Casagrande, favorável, nos termos
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007,
na Casa de origem, do Deputado Alexandre
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite
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A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação
da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
48
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede
pública de ensino e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de
2009, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3-CE.
49
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art.
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
– Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos
adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
50
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
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51
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 18, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação ao inciso
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios,
para alterar a estrutura básica do Ministério
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério
do Esporte).
Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
52
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2007
(Tramitando nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador João Ribeiro),
que aprova as contas do Governo Federal, do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal
e Territórios e do Ministério Público da União,
relativas ao exercício de 2003.
53
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
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54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos
arts. 142 e 143 do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18
de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as
condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
55
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
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Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões – de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Augusto Botelho, favorável,
com a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que
oferece; e – de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira,
favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido
pela Comissão de Assuntos Sociais.
58
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a ﬁxação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
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59
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, 09, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Renan Calheiros e outros
Senhores Senadores, que altera os arts. 1º e 22
da Lei Complementar nº 64, de 1990 – Lei das
Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o
sistema de prestação de contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, de
2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos
que tiveram suas contas relativas ao exercício
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de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo
órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, de
2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes
do Poder Executivo e respectivos Vices devem
se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, de
autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a
alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar
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a inelegibilidade, nas eleições subseqüentes, do
ocupante de cargo público que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera a Lei
Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para
acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
66
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
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1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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68
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
71
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
72
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
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que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
73
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
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com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
74
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, de autoria do Senador Tasso Jereissati, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º,
da Constituição Federal, casos de inelegibilidades, prazo de cessação e determina
outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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75
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
76
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea g do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão adminis-
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trativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
77
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
78
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para fazer constar que a contagem do prazo de inelegibilidade do dispositivo em questão é
contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
79
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
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1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
80
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de
2008, da Comissão de Educação, Cultura e
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen,
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na
forma de subemenda que apresenta.
81
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
para limitar as exigências das instituições ﬁ-
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nanceiras na concessão de ﬁnanciamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
82
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.
83
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
prever o exame criminológico para progressão
de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de pena.
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
84
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135,
de 2008, da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
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Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da
Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei
dos Cartórios), para incluir, entre os deveres
dos notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo de emolumentos recebidos no exercício
anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
85
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
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Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão do Senado da República.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 57
minutos.)
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Ata da 66ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 5 de maio de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Marconi Perillo, Mão Santa, Mozarildo Cavalcanti,
Romeu Tuma, Augusto Botelho e Acir Gurgacz
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 3 minutos e encerra-se às 21 horas e 37 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Peço
a V. Exª inscrição para uma comunicação inadiável, evidentemente que em segundo lugar, porque o Senador
Tião Viana chegou na minha frente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem, Senador Marconi.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Presidente, nos mesmos termos do Senador Heráclito Fortes,
peço a minha inscrição para uma breve comunicação
no momento oportuno.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Nos termos dos Senadores que me antecederam, vou
me inscrever também, como terceiro inscrito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª
me inscrevesse, como Líder do PSB, para falar nesta
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será inscrito, na forma do Regimento.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente, eu pediria a V. Exª que me inscrevesse também
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para uma breve comunicação inadiável. Já sei que há
uns três, pois, ao caminhar da porta até aqui, já vi a
solicitação dos três. Eu ﬁcaria na 1ª suplência.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O tempo dos oradores, no período do expediente
da presente sessão, será dedicado a comemorar os
10 anos da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do Requerimento nº 369, de 2010, de
iniciativa do Senador Tasso Jereissati e outros Srs. e
Srªs Senadores.
Eu tenho a honra de presidir esta sessão que
tem um signiﬁcado muito forte para o Brasil. Eu era
Governador no Estado de Goiás, quando do advento
da Lei de Responsabilidade Fiscal, que deﬁniu novos
paradigmas, novos conceitos e parâmetros para os
gastos públicos no Brasil.
O Brasil, certamente, é outro, depois de alguns
adventos e conquistas alcançados pela sociedade,a
partir da década de 90.
Foi graças ao Plano Real que milhões de brasileiros foram incorporados ao consumo de bens duráveis,
de eletrodomésticos, de telefonia. Graças ao Proer, o
Brasil pôde, agora, durante a crise mundial, sair de
cabeça erguida em função do que foi feito lá atrás,
apesar das críticas que foram feitas, à época, ao Plano
Real, ao Proer. E, graças à Lei de Responsabilidade
Fiscal, o Brasil incorporou um novo padrão de gestão
e de governança, com responsabilidade ﬁscal e com
a preocupação em otimizar os gastos públicos.
Nesse sentido é que me sinto extremamente
honrado, como membro do PSDB, 1º Vice-Presidente
desta Casa, de presidir esta sessão comemorativa dos
10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, instituída a
partir de projeto de iniciativa do Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, há uma década,
nosso arcabouço jurídico se aprimorava ao recepcionar
a Lei Complementar nº 101, de 2000, a chamada Lei
de Responsabilidade Fiscal, a qual, deﬁnitivamente,
daria novos padrões à administração pública brasileira. É essa mudança nos hábitos dos gestores, no
controle social e na concepção do uso dos recursos
públicos, que comemoramos hoje, graças à feliz iniciativa do ilustre Senador Tasso Jereissati, signatário do
Requerimento nº 369, juntamente com outros colegas
Parlamentares.
Até o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, faltava à administração pública brasileira um instrumento que, efetivamente, impusesse entre nós uma
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disciplina rígida ﬁscal, o compartilhamento das responsabilidades e o rígido controle social e institucional
dos gastos públicos, bem assim o cumprimento dos
dispositivos das leis orçamentárias.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, na opinião de
numerosos especialistas, assenta-se no tripé planejamento, transparência e controle. De fato, não se pode
conceber uma administração pública que não parta
de um planejamento consistente, elaborado em sintonia com o diagnóstico da realidade e das demandas
sociais. Para isso, dá especial ênfase às três grandes
leis do sistema orçamentário brasileiro, a saber: a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual e a
Lei Orçamentária Anual. Aﬁnal, é nessa tríade que se
esmiúçam as origens e as destinações dos recursos
governamentais.
Já em seu art. 1º, § 1º, a Lei de Responsabilidade Fiscal deixa claro, como lembra o Prof. José Nilo
de Castro, especialista em Direito Público, que a responsabilidade na gestão ﬁscal pressupõe a ação planejada. As leis orçamentárias, assim, deixam o antigo
status de mera formalidade para, de fato, tornarem-se
instrumentos de gestão governamental.
Como consequência, o tão reclamado equilíbrio
orçamentário, implícito no texto constitucional, fortalece-se com a nova norma positivada. A programação
ﬁnanceira e o cronograma de desembolsos, acompanhados mês a mês, contribuem para o controle dos
gastos e para o equilíbrio das contas públicas.
Ao estabelecer esse controle, o segundo esteio
do tripé no qual se assenta, a Lei de Responsabilidade
Fiscal incorpora à administração pública um princípio
há muito observado pela iniciativa privada, que é dar
eﬁciência e eﬁcácia a duplicação dos recursos.
Tal como ocorre com a imposição do planejamento, a transparência na administração pública é igualmente assegurada pela Lei de Responsabilidade Fiscal
já em seu art. 1º, § 1º, em que se garante à sociedade
o direito de tomar conhecimento das ações do Poder
Público em todas as esferas do Governo. Para conferir maior rigor ao cumprimento desta determinação, o
citado diploma prevê ampla divulgação nos atos administrativos, inclusive em meios eletrônicos e realização
de audiências públicas para a prestação de contas nas
respectivas Casas Legislativas.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a gestão de
recursos públicos é uma atividade que requer eﬁcácia, controle rigoroso e transparência absoluta. De
uma boa administração desses recursos dependem
o atendimento das demandas sociais e a solidez do
crescimento econômico, o que impõe a busca de um
contínuo aprimoramento da legislação.
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Na esteira dos bons resultados garantidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, começa a ganhar
corpo, no Congresso Nacional e em outros fóruns, a
necessidade de uma lei especíﬁca para imprimir, ao
tratamento das questões orçamentárias, dispositivos
idênticos aos do diploma que ora completa dez anos
de vigência.
A disposição dos legisladores e especialistas em
Direito Público não seria essa se a Lei de Responsabilidade Fiscal não houvesse logrado aprimorar a administração pública brasileira.
Ao festejarmos os dez anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, devemos ter em mente que o aprimoramento de nosso arcabouço jurídico, e especialmente
do Direito Público, é possível e, principalmente, desejável. Mais do que isso, é uma imposição para que a
Administração Pública possa dar uma resposta efetiva às necessidades coletivas e um destino adequado
aos recursos provenientes dos tributos recolhidos pela
população brasileira.
Ao encerrar, desejo mais uma vez saudar de forma
efusiva todos os responsáveis pela elaboração desse
projeto, pela criação e viabilização de todas as normas
que ﬁzeram nascer a Lei de Responsabilidade Fiscal
que mudou, como já disse, todos os paradigmas em
relação à gestão pública tradicional no País.
E os meus cumprimentos ao querido Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que inovou em tantas
áreas, especialmente nesta área da responsabilidade
na gestão ﬁscal.
Tenho a honra de conceder a palavra ao Senador Alvaro Dias enquanto aguardamos a conclusão da
reunião em que se encontra presente o Senador Tasso
Jereissati, que é o primeiro signatário, o primeiro subscritor do requerimento. O Senador Tasso Jereissati está
participando de uma reunião importantíssima para tratar da questão da CPI e, nesse sentido, pediu-me que
concedesse em primeiro lugar, até que ele chegue, a
palavra ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Qual CPI,
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – É uma CPI que ele está discutindo.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, convidados, Srªs Senadoras, a
preocupação com o desequilíbrio das contas públicas
é histórica. Rui Barbosa destacava que o desequilíbrio
das contas públicas é a enfermidade crônica que atormenta a nossa existência nacional.
A Lei de Responsabilidade Fiscal veio para interromper um processo de irresponsabilidade na Ad-
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ministração Pública que promovia o endividamento de
forma exorbitante, alavancando índices inﬂacionários
insuperáveis.
A Lei de Responsabilidade Fiscal signiﬁcou planejamento, controle, transparência e responsabilização.
Mudou a cultura da Administração Pública no País.
Apesar de diversos mecanismos de restrição orçamentária e ﬁscal implementados na década de 90
para conter a expansão do endividamento público brasileiro e seus reﬂexos na política ﬁscal, essas medidas
não foram suﬁcientes, tendo em vista que a crise de
endividamento no Brasil estendeu-se a outras formas
que não se caracterizam como empréstimos a bancos
públicos, por exemplo, e inscrição de restos a pagar
sem o correspondente recurso ﬁnanceiro, antecipação de receitas orçamentárias – a famosa ARO, tão
utilizada antes da Lei de Responsabilidade Fiscal –,
obtenção de garantias, renúncias de receitas, criação
de despesas de duração continuada.
Tornou-se evidente, então, a necessidade de
implementar restrições orçamentárias mais rígidas a
ﬁm de estabelecer o equilíbrio ﬁscal dos entes públicos subnacionais e conter o endividamento. Com essa
ﬁnalidade, foi promulgada essa lei, conhecida como
Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu regras de
controle ﬁscal a ﬁm de conter os déﬁcits públicos e o
endividamento das Unidades da Federação. Foi essencial para que alcançássemos a estabilidade econômica
no País e a sustentabilidade ﬁnanceira, melhorando a
imagem econômica do Brasil no exterior com a redução do risco país.
Certamente, sem a Lei de Responsabilidade
Fiscal não alcançaríamos os estágios de desenvolvimento que pudemos alcançar, porque a deterioração
das ﬁnanças públicas brasileiras era visível e crescente. Para conter o déﬁcit público e esse endividamento
crescente, foram estabelecidas rígidas restrições em
relação a renúncia de receitas, geração de despesas
com pessoal, securidade social, dívidas consolidadas
imobiliárias, operações de crédito, concessão de garantias e inscrição em restos a pagar.
Na véspera do início dos debates na Comissão
de Constituição e Justiça do Senado Federal, por volta
de 21 de fevereiro de 2000, destacávamos que a Lei de
Responsabilidade Fiscal representava não apenas a
esperança de um novo tempo, mas sobretudo o início
de um processo de organização efetiva das ﬁnanças
públicas do País.
Essa lei complementar surgiu em meio a um desequilibro orçamentário resultado de longa trajetória de
gastos excessivos sem planejamento, que se iniciava
no primeiro ano eletivo e se projetava nos mandatos
seguintes, especialmente no período eleitoral.
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É bom destacar que a proposta teve adversários. Não houve unanimidade. Vendo o Senador Gerson Camata lembro-me que um dos dispositivos que
tínhamos era a chamada Lei Camata, que tinha por
objetivo exatamente conter o crescimento das despesas com pessoal, que era algo alarmante na administração pública brasileira.
A Lei de Responsabilidade Fiscal teve forte reação
do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores se opôs à aprovação da lei. Votou contra ela e
depois impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade, que ontem foi lembrada pelo Ministro Jobim com
alguma preocupação, porque dez anos depois a ação
direta de inconstitucionalidade ainda não foi julgada
pelo Supremo Tribunal Federal.
E se, eventualmente, viesse a ser julgada com
acolhimento, nós estaríamos assistindo a um retrocesso deplorável em matéria de administração pública no país.
Em razão disso, cheguei a sugerir ontem, no extraordinário seminário realizado pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Instituto de Direito Público para
comemorar os dez anos da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que chegássemos a um grande acordo político,
alterando a legislação, sem comprometer a sua eﬁcácia para conferir nulidade à ação direta de inconstitucionalidade, que aguarda deliberação do Supremo
Tribunal Federal.
Eu concedo a V. Exª, Senador Gerson Camata,
o aparte que solicita. (Pausa.)
O som do Senador Gerson Camata está prejudicado.
Aqueles que se confrontaram com o avanço, que
preferiam a manutenção do atraso, e rejeitaram a Lei
de Responsabilidade Fiscal, chegaram ao governo do
país. E certamente hoje devem ter uma posição um
pouco diferente.
Naquela oportunidade, pelo menos nove dos
que rejeitaram, que votaram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, assumiram cargos importantes no
Governo Lula.
Hoje eu imagino se seria possível um grande
acordo político para sepultar de vez essa ação direta
de inconstitucionalidade, que para alguns pode ainda signiﬁcar ameaça. Eu creio que essa ameaça não
existe, porque hoje a mentalidade é outra. Eu imagino
que o novo conceito de Administração Pública deve
prevalecer, que a responsabilidade ﬁscal é essencial;
sem ela, nós não teríamos alcançado estabilização da
economia, sustentabilidade ﬁnanceira e recuperação
da competitividade no campo econômico no nosso
país. Portanto, é essencial a preservação da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
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Mas é bom dizer, antes, já que eu sou o primeiro
orador fazendo um resumo dos benefícios da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Eu recebo uma recomendação da Mesa de que
não há previsão para apartes, embora eu desejasse
muito receber o aparte do Senador Gerson Camata,
por tratar-se de uma sessão solene.
Os benefícios da Lei de Responsabilidade Fiscal,
em resumo: detalhou e estabeleceu limites próprios
para os gastos com pessoal de cada um dos Poderes,
de per si, e órgãos auxiliares. Essa medida impediu
que esses gastos continuassem solapando o equilíbrio
das ﬁnanças públicas; clariﬁcou a atuação da Secretaria do Tesouro Nacional nas operações de créditos
para Estados e Municípios; a Secretaria do Tesouro
Nacional deixou de emitir pareceres de moldura apenas instrutiva e passou a ter poder de veto; a Lei de
Responsabilidade Fiscal incorporou os postulados da
boa técnica orçamentária, como, por exemplo, proibir
a transferência de despesas no último ano de mandato
sem saldo ﬁnanceiro correspondente; os limites e controles impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal
tiveram como desdobramento, a Lei de Crimes Fiscais,
que alterou o próprio Código Penal, tipiﬁcando condutas
lesivas do gestor público; ofereceu a necessária tipiﬁcação da operação de crédito, estabelecendo limites
e impedindo que simulações de eventuais prestações
de serviços deixassem de ser contabilizadas nos balancetes dos Estados e Municípios.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, reﬂetida nos
indicadores macroeconômicos, controle da inﬂação,
controle do endividamento, redução do setor público
nos gastos, entre outros, contribuiu para a redução do
risco país, como já aﬁrmei.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Lei de
Responsabilidade Fiscal foi incorporada no ordenamento jurídico como um marco nas ﬁnanças e fundamental para garantir o equilíbrio das contas públicas, mas
depois de dez anos algumas medidas complementares à lei ainda aguardam apreciação pelo Congresso
Nacional. E esse creio ser o ponto mais importante da
abordagem modesta que estou fazendo.
A aprovação dessas medidas impediria desvios
que têm sido frequentemente praticados, como, por
exemplo, a decisão do Governo de abater sem limite
os recursos destinados ao PAC da meta ﬁscal de 2011,
que compromete a credibilidade ﬁscal conquistada na
última década.
Uma dessas medidas é o Conselho de Gestão
Fiscal instituído pelo Projeto de Lei nº 3.744, de 2000,
portanto há dez anos aguarda deliberação. O Projeto
dispõe sobre a composição desse Conselho e o seu
funcionamento. Segundo o Projeto, o Conselho tem
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como ﬁnalidade estabelecer diretrizes gerais para o
acompanhamento e avaliação permanente da política
e da operacionalidade da gestão ﬁscal. Infelizmente,
o Projeto está parado há dez anos na Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara
dos Deputados. Como se vê, os adversários da Lei de
Responsabilidade Fiscal não desapareceram do cenário
da vida pública brasileira. Aqueles que tentaram rejeitar a proposta de lei hoje não contribuem para que a
legislação que a aprimore venha a ser aprovada pelo
Congresso Nacional.
A outra medida complementar tramita na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e tem como
Relator o Líder do Governo, Senador Romero Jucá.
Trata-se do Projeto de Resolução nº 84, de 2007, que
teve origem na Mensagem nº 1.069, de 2000, e que traz
proposta de limites globais para o montante da dívida
consolidada da União. Na verdade, a Mensagem trazia
duas propostas de limites globais para os montantes
das dívidas consolidadas: uma para a União e outra
para os Estados, Distrito Federal e Municípios.
Ao se desmembrarem as propostas em dois processos autônomos, aprovou-se, apenas, o limite para
as dívidas dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
estabelecido na Resolução do Senado nº 40/2001. A
proposta de limitar as dívidas da União continua aguardando o parecer do Relator na CAE. Aos Estados e
Municípios, a lei; à União, os gastos e a generosidade
da lei ou dos legisladores.
Tramita, ainda... Aliás, em matéria de dívida pública, há controvérsia em relação ao que apresenta o
Governo como dívida pública bruta. Soube até que, ontem, o ex-Ministro Palocci contestou nossas aﬁrmativas
a respeito. Esse é um assunto que tem de ser debatido
com profundidade. O que está visível é que o Governo
esconde parte da dívida pública brasileira. Usei uma
ﬁgura de retórica que não agradou o Ministro quando
disse que nos subterrâneos do Banco Central existe
uma dívida fantasma, não reconhecida e explicitada
pelo Governo. Ela diz respeito à dívida decorrente dos
títulos do Tesouro Nacional (LTN e LTF). São dívidas
de curto prazo que são utilizadas pelo Governo através do lançamento de títulos públicos. Hoje, somam
R$500 bilhões.
Há também uma manobra contábil utilizada pelo
Governo, uma estratégia, que esconde os números reais
da dívida pública e diz respeito a transferências internas do Tesouro para BNDES, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal e Petrobras. São números que não
aparecem nas estatísticas do Governo relativamente à
dívida pública. Eu creio que esta é uma questão para
um debate entre especialistas. O que não podemos
é aceitar passivamente as informações do Governo,
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muitas vezes decorrentes da manipulação de números,
da mistiﬁcação da informação. O que não podemos é
presenciar a arquitetura de um projeto que pode ser
dramático para o País no futuro, uma bomba de efeito
retardado que pode explodir no colo do próximo governo, se medidas drásticas, e quem sabe até impopulares, não forem adotadas para conter esse processo de
endividamento público no País. Porque não há, embora
o espírito da Lei de Responsabilidade Fiscal exigisse,
não há hoje, de outra parte, nenhuma preocupação
com a contenção dos gastos correntes. As despesas
correntes do Governo crescem de forma exorbitante.
O Governo vai se tornando gastador perdulário, adotando paralelismos desnecessários, superposições de
ações que poderiam perfeitamente ser dispensadas,
criando ministérios, secretarias, diretorias, coordenadorias, cargos comissionados que oneram o Tesouro
Nacional e que desfalcam o Orçamento da União, reduzindo a capacidade de investir do Estado brasileiro
em setores essenciais, como saúde pública, educação
e segurança pública. A reforma administrativa que não
se faz na União não se faz também nos Estados e nos
Municípios. O péssimo exemplo de engordar a máquina
pública da União acaba encontrando seguidores.
Antes de prosseguir nesta narrativa, eu quero
dizer que existe também na CAE o Projeto nº 54, de
2009, que estabelece limites para a dívida pública mobiliária federal, exatamente essa dívida a que me referi. O Poder Executivo enviou a Mensagem nº 1.070,
no ano de 2000, numerado como Projeto nº 3.431, de
2000, na Câmara dos Deputados, que propunha que
o montante da dívida mobiliária federal não ultrapasse
a 650% da receita corrente líquida.
Esse projeto também está paralisado. E eu pergunto: há vontade política do atual Governo em aprimorar os mecanismos de controle dos gastos públicos
e de endividamento do País? O exemplo aqui citado
não nos autoriza a acreditar que esse seja o desejo
do Governo. Portanto, aqueles que combateram a Lei
de Responsabilidade Fiscal nada fazem hoje para
aprimorá-la. Projetos do ano 2000, ainda no período
Fernando Henrique Cardoso, estão dormindo nas gavetas do Legislativo em razão desse desinteresse do
Poder Executivo.
E a falta de uma trava e de uma ﬁscalização efetiva para os gastos da União podem comprometer o
sucesso da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por isso, as propostas aqui elencadas precisam
ser aprovadas para que a Lei de Responsabilidade
Fiscal prossiga no seu papel de solidiﬁcar esse novo
regime ﬁscal responsável que prioriza o controle e a
disciplina no trato das contas públicas não só de Estados e Municípios mas também da União.
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Ontem, tive oportunidade de participar do seminário de dez anos da Lei de Responsabilidade Fiscal
no IDP aqui em Brasília, e abordei algumas outras
questões que dizem respeito à necessária complementaridade às exigências que deram origem à Lei
de Responsabilidade Fiscal. Em primeiro lugar, eu
destacaria a necessidade de tribunais de contas qualiﬁcados tecnicamente para a necessária ﬁscalização.
Há tribunais de contas nos Estados brasileiros que se
transformam em verdadeiros comitês eleitorais e que
nada ﬁscalizam, nada ﬁscalizam.
Por isso, aprovamos aqui no Senado um projeto
de minha autoria que institui concurso público para
o preenchimento dos cargos de conselheiros dos tribunais de contas dos Estados. Esse projeto está na
Câmara dos Deputados. Até aproveito de Deputados
Federais aqui que nos honram com sua presença para
dizer da necessidade de um projeto dessa natureza
ser debatido na Câmara dos Deputados.
Essa é uma questão essencial. O meu projeto não
trata do Tribunal de Contas da União – uma estratégia
para aprovação do projeto, confesso, mas também o
reconhecimento à atuação exemplar do Tribunal de
Contas da União, que tem sido um tribunal competente,
qualiﬁcado tecnicamente, buscando, apesar de todas
as diﬁculdades interpostas atualmente pelo Executivo, realizar uma ﬁscalização rigorosa na execução de
obras públicas e denunciando constantemente o superfaturamento de obras.
Aliás, o Poder Executivo afronta também a Lei de
Responsabilidade Fiscal quando deseja limitar essa
capacidade de ﬁscalizar do Tribunal de Contas da
União. Eu falaria ainda sobre outras questões, mas fui
alertado pela Presidência que meu tempo se esgotou.
Falaria sobre a necessidade de qualiﬁcação proﬁssional, de preparação de quadros técnicos na administração pública do País, investimentos que pudessem
ser realizados pelo poder público para a preparação
de proﬁssionais qualiﬁcados nas gestões públicas municipais especialmente.
Além da limitação dos cargos comissionados,
que eu sei que é uma questão política complexa, mas
que nós deveríamos discutir, exatamente premiando o
talento, a proﬁssionalização, a competência, o estudo
daqueles que se preparam e acabam sendo substituídos exatamente por interesses políticos escusos que
muitas vezes prevalecem, puxando para baixo a qualidade da administração pública no País.
E também a reforma tributária. É rediscutir o sistema federativo, porque, a partir da Constituinte, a nova
Constituição de 88 repassou encargos aos Municípios,
encargos que sobrecarregam as unidades federativas;
mas, de forma compatível, não repassou os recursos
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para atender às novas demandas. E há uma concentração de receita na União.
Essa é uma discussão também que se deve travar.
Só um Presidente da República, em um presidencialismo forte como o nosso, só um Presidente da República
talentoso, moderno, mudancista é capaz de liderar um
processo de reformas que desatrele o País do atraso,
exatamente rediscutindo o sistema federativo.
Os dez anos da Lei de Responsabilidade Fiscal
merecem essa reﬂexão.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB GO) – Tenho a honra de conceder a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores e convidados de
várias procedências, que acorreram muito espontaneamente ao Senado Federal para participar dessa singela,
porém necessária, comemoração dos 10 anos da Lei
de Responsabilidade Fiscal em vigor no Brasil.
Figuras ilustres, entre as quais o Conselheiro de
Contas do meu Estado, Presidente da Corte de Contas
do meu Estado, Dr. Júlio Pinheiro. Figuras, enﬁm, que
têm a noção muito clara do bem que essa Lei provocou – diretamente, para a saúde das ﬁnanças públicas
brasileiras e, indiretamente, pelo que deu de segurança
ao Brasil, inclusive com reﬂexos na forma mais robusta
como o Governo do Presidente Lula pôde enfrentar a
crise internacional tão recente.
Sem as reformas feitas no Governo passado,
o Brasil teria virado de cabeça para baixo. A Lei de
Responsabilidade Fiscal, a renegociação da dívida
de Estados e Municípios, o resgate de esqueletos
que vinham desde os tempos da Ditadura, como por
exemplo aquele do BNH; as necessárias capitalizações
que foram feitas para um Banco do Brasil que estava
em apuros, para uma Caixa Econômica que não era
mais capaz de fazer o seu papel de banco de varejo
e, sobretudo, banco de fomento.
Algumas vozes, pouco avisadas em matéria de
economia, diziam: “Ah, o Fernando Henrique encontrou uma dívida de R$60 ou R$70 bilhões e entregou
com R$600 bilhões. A dívida, hoje, sem resgate de
esqueleto nenhum, está em R$1, bilhão.
E, para se chegar à estabilidade econômica, se
teve que pagar alguns preços. E um dos preços foi a
compreensão de que não era possível estabilidade com
o esqueleto no armário. Teria que se tirar os esqueletos do armário para se lograr a estabilidade econômica
que hoje é usufruída pelos brasileiros.
Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de registrar, até
porque esta é a prática do meu Partido e esta é a mi-
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nha prática pessoal, que nós não podemos deixar passar em branco uma data tão signiﬁcativa quanto esta
sem lembrarmos aqui das tentativas anteriores, todas
elas visando ao ﬁm da inﬂação e à estabilização da
economia. Foram tentativas que malograram, mas que
foram servindo de acúmulo para que um dia um grupo
formado inclusive por pessoas que haviam participado das tentativas anteriores malogradas e que, com a
experiência que adquiriram, tivessem compreendido
algumas coisas. Por exemplo, que não se resolveria a
questão da inﬂação com choque. Por exemplo, que não
se resolveria por via heterodoxa nenhuma a questão
da estabilidade. Por exemplo, que o Brasil sofria de um
mal que era aquele monstro que, em algum momento,
foi necessário para que o Brasil não morresse como
organismo, mas que criou doenças muito profundas
no corpo brasileiro, que eram as correções.
Descobriu-se, por exemplo, que havia um fator
inercial muito relevante que transmitia de setor para
setor o aumento de preço. Ou seja: eu aumento o meu
preço e você aumenta o seu porque eu aumentei o
meu. O outro aumentava porque aquele outro aumentou e, no ﬁnal, todos aumentavam o preço para não
perder. Quem perdia era o trabalhador. Quem perdia
era o mais pobre.
Então, eu diria que a Lei de Responsabilidade
Fiscal, no bojo das reformas feitas ao longo do Governo do Presidente Fernando Henrique, contribuíram
em muito para proteger a vida, a saúde ﬁnanceira da
população brasileira como um todo, especialmente da
camada mais pobre.
Quero relembrar, Sr. Presidente, para fazer justiça, a tentativa do Plano Collor. O período Collor teve
como grande atitude principiar a abertura da economia
brasileira, que era fechada: televisão malfeita, carros
mal produzidos, tudo me lembrava aqueles Ladas russos que eram tudo o que o regime conseguia produzir.
Foi um grande sinal que a partir dali ﬁcaria irreversível
se abrir a economia.
E o Plano Collor, que não poderia dar certo, até
porque se retirava praticamente todo o meio circulante,
todo o meio monetário de circulação e a inﬂação teria
que cair, mas o dinheiro teria que voltar a circular e,
quando voltasse, a inﬂação retornaria, como retornou,
até porque as suas causas essenciais não haviam sido
seriam atacadas. E o Brasil não sabia quais eram as
causas essenciais que levavam àquela inﬂação que
galopava e que obrigava a recursos extremos e a paliativos dolorosos como, por exemplo, os paliativos resumidos na correções.
O Presidente Sarney antes já havia tentando, com
o Plano Cruzado, que foi muito aplaudido pela sociedade brasileira, já havia tentado, dado a sua contribuição.

MAIO 2010

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Medidas subsequentes necessárias e complementares
ao Plano Cruzado não foram tomadas.
A eleição passou, o PMDB, Partido do Dr. Ulysses Guimarães, Partido do...Não sei se o ex-Presidente
Sarney já era desse Partido, mas o PMDB, a meu ver,
pressionou muito para que não houvesse ajustes no
Plano Cruzado. O resultado foi que o PMDB elegeu
quase todos os Governadores de Estado. Mas o Plano
Cruzado II, que foi lançado logo após a eleição, marcou o desenlace do Presidente Sarney com a popularidade, e marcou uma era de inﬂação que passou a
galopar sem piedade.
O Plano Verão, do competente economista Maílson da Nóbrega – sou admirador muito ﬁel do que
escreve – não podia fazer muito mais do que fez. Ali
era fechar o Governo procurando garantir um mínimo
de governabilidade para o próximo Presidente, que
terminou sendo Fernando Collor.
O Plano Bresser, o Plano Verão, esses já tiveram
alcance menor, mas a intenção sempre era a mesma:
procurar dar as condições mínimas de sobrevivência
à economia brasileira.
O Presidente Fernando Henrique foi nomeado, Sr.
Presidente Marconi Perillo, de maneira muito surpreendente. E quero relatar aqui a V. Exª que ele estava
na casa do Embaixador Sardenberg, chefe da missão
brasileira junto à ONU, e recebeu um telefonema do
Presidente Itamar. O Presidente Itamar liga para ele e
diz: “Fernando, eu preciso que você seja o meu Ministro da Fazenda.” Ele diz: “Mas, Presidente, estou bem
como Ministro do Exterior. Estou muito bem. Eu não
sou economista, não é o meu ramo.” “Não, mas preciso
de você mesmo”. Mas o resultado foi que o Presidente
disse “não” a ele.
O Presidente Itamar, que é um intuitivo, que é um
homem de enorme inteligência intuitiva, ninguém pode
negar isso nele, a par de não se poder negar também
o seu espírito público, deu-se por satisfeito para inglês
ver. Fernando Henrique volta para a mesa de jantar e
diz: “Olha, o Presidente Itamar me convidou para Ministro da Fazenda, e eu tive que dizer não”.
Quando é de madrugada, ele é acordado pela
D. Ruth Cardoso, de saudosíssima memória, querida
amiga. Ela disse: “Fernando, você enlouqueceu?” Ele
disse: “Não, Ruth, eu estou acordando”. “O Itamar o
nomeou e você aceitou ser Ministro da Fazenda? Já
imaginou o que você vai enfrentar? Qual será o seu
futuro?” Ele disse: “Ruth, para começar, eu estou acordando. Segundo, eu disse a ele que eu não queria”.
“Mas ele te nomeou”. “Então, nomeou”.
Aí combinou com o Presidente Itamar as regras
que seriam bem à feição do Presidente Itamar: primeiro, nenhuma interferência política; segundo, carta
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branca para nomear a assessoria. O Presidente Itamar
aceitou isso de muito bom grado. Quero aqui ressaltar,
então, que não se deve esquecer do Presidente Itamar
nesse episódio. Muito relevante o seu papel. Escolheu
o Ministro da Fazenda certo, com muita intuição e no
momento exato, no momento certo.
E o Presidente Fernando Henrique reúne, então,
um grupo de pessoas muito relevantes ao seu lado,
que haviam participado ou não das experiências anteriores fracassadas; e esse grupo estudava, detidamente, todas as tentativas de estabilização na América
Latina. Acompanharam, por exemplo, o início e o fracasso do Plano Austral na Argentina. Acompanharam
as tentativas de estabilização econômica na Polônia.
Acompanharam tudo o que se passava pelo mundo,
inclusive em Israel.
E já tinham ﬁrmado neles próprios a convicção de
que a saída teria de ser ortodoxa. Não teria de haver
nenhum golpe de mão, nada muito violento, nada muito
brusco, mas, sim, algo que, pelos manuais mais ortodoxos da economia, fosse levando o País a enfrentar
o drama da – me falta a palavra; já lembro, quando um
preço para outro, Senador Jefferson Praia? – inﬂação
inercial. Indexação! – muito obrigado. Não sei quem
foi o anjo da guarda que soprou, mas eu estou muito
resfriado e me deixa ainda talvez mais em diﬁculdade
de atuar do que eu próprio penso.
Mas o fato é que o Presidente Fernando Henrique e seu grupo perceberam que era para se atacar
a indexação, que era para se criar uma moeda que
tivesse credibilidade, que era para se tomar medidas
muito duras. E elas foram tomadas. Era para se organizar – não reorganizar – o Banco Central.
Eu gostaria muito que os membros desse grupo estivessem presentes, mas não estão e vão tomar
conhecimento da homenagem que estamos fazendo
a eles. Talvez eu omita alguns, mas não posso deixar
de falar de Edmar Bacha, não posso deixar de falar
em Pedro Malan, não posso deixar de falar de Gustavo
Franco. Não posso olvidar tantas ﬁguras que se reuniram para expiar seus erros do passado. Muitos haviam
participado de planos anteriores, mas cumpriram com
seu dever participando de planos anteriores e fazendo
o seu melhor para que o Brasil pudesse lograr atingir
a tão ansiada, a tão necessária estabilidade econômica. De repente, o Brasil virou um país normal, Senador Jereissati – a quem parabenizo pela iniciativa da
propositura. O Brasil virou um país normal, virou um
país com moeda. Então, é um país que tem direito a
ter bandeira. Um país sem moeda não tem bandeira.
Um país sem moeda não tem caráter, perde o caráter,
perde a sua identidade. É um país sem identidade

360

18384

Quinta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Nós não tínhamos moeda. Já esquecemos as moedas para trás. Se perguntarem qualquer coisa antes do
real... Eu não sei dizer qual era a moeda que estava em
vigência. Eu só sei que a inﬂação corroía todo e qualquer crescimento de Produto Interno Bruto. A inﬂação
corroía todo e qualquer crescimento econômico que o
Brasil pudesse apresentar. Não adiantava crescer os
10%, 11%, 12% do milagre brasileiro, porque a inﬂação
de 40% ao ano, naquela época do milagre brasileiro,
simplesmente anulava todos os efeitos, sobretudo na
direção das camadas mais pobres.
Então, a inﬂação concentrava renda. A inﬂação
é essencial de ser combatida para valer, porque se
controla a inﬂação, não se a mata, não se a extingue.
E todos os países responsáveis sabem que devem
mantê-la sob controle. E o país que é responsável, que
é sério, deve crescer a taxas mais elevadas possíveis
por ano, durante muitos anos seguidos, com inﬂação
a mais baixa possível. Para mim, essa é uma equação
muito simples que deve ser observada por qualquer
governante que tenha responsabilidade efetiva.
Senador Tasso, essa história, que ouvimos muito
por aqui, de um pouco mais de inﬂação para ter um
pouco mais de crescimento é um “me-engana-que-eugosto” terrível, porque qualquer crescimento com mais
inﬂação é ilusório. Essa taxa, se não houvesse, a meu
ver, gastança do Governo, gastança terrível do Governo, não houvesse uma política ﬁscal que não está indo
bem... E eu louvo a política ﬁscal e a política monetária
do primeiro Governo do Presidente Lula. Também não
sou de desconhecer os méritos de adversários, porque
simplesmente eu quero informar com correção as pessoas que estão me ouvindo. Não quero desinformar as
pessoas, as novas gerações sobretudo.
Considero que o primeiro Governo, até a queda
do Ministro Palocci, foi impecável, do ponto de vista da
política monetária e da política ﬁscal. Depois, continuou
correto do ponto de vista da política monetária, mas
está muito incorreto do ponto de vista da política ﬁscal:
gasta demais, cresceu 27%, 26%, em sete anos e aumentou os gastos correntes em 75% nesses mesmos
sete anos. Logo, é uma conta que não fecha. É uma
conta que cobrará seu preço mais adiante.
Eu gostaria de citar ainda outros técnicos, não
necessariamente economistas, que participaram dessa
tarefa. Já citei alguns, não citarei todos, com toda certeza, mas cito esse excelente economista, tributarista,
que é José Roberto Afonso. Cito o ex-Ministro Martus
Tavares, cito o Dr. Cid Heráclito, Álvaro Manuel, Selene
Nunes e tantos outros nomes. Não dá para nós esquecermos que essas pessoas reuniram suas experiências
e conduziram o País para um caminho correto, para
um caminho justo.
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E mais: quando eu digo um país normal, eu digo
um país que pode ter governos que fracassem ou que
tenham êxito. Mas fracassar ou ter êxito com a economia estabilizada é uma coisa; fracassar ou ter êxito
com uma economia onde a inﬂação galope é outra. A
inﬂação baixa e a economia estável protegem a bolsa
do trabalhador mais pobre. Esta é a grande verdade.
Então, eu gostaria de passar, Sr. Presidente, alguns dados a mais. Estes aqui estão até escritos justamente para que a memória não me traia. Mas o fato
é que, nesta semana, o Brasil comemora dez anos de
entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal,
a LRF. Comemorar é, de fato, o termo mais adequado
para se referir à data. Não há, hoje, voz nenhuma contrária à norma que revolucionou o trato das ﬁnanças
públicas no País; algo muito diferente do que aconteceu quando, ainda projeto, ela foi discutida na virada
do milênio.
O atual Presidente da República e seu Partido
estavam, ruidosamente, do outro lado e até foram,
contrariamente à Lei de Responsabilidade Fiscal, às
portas do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ultrapassaram as portas, foram lá dentro do Supremo Tribunal
Federal para questionar a constitucionalidade da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Chamo a atenção para um outro fato, abro um
outro parêntese. Imaginem o Presidente Lula enfrentando a crise que enfrentou em 2003 sem ter a protegê-lo a LRF.
Cito a presença do Deputado João Almeida, Líder
do meu Partido na Câmara dos Deputados.
Imaginem o Presidente tendo que discutir com
seus interlocutores do setor, Prefeitos e Vereadores,
se não tivesse havido a absorção, pelo Estado, a adequação pelo Estado brasileiro, pela União – por isto
aumentou a dívida interna –, por parte do Presidente
Fernando Henrique.
O fato é que tem uma herança muito bendita que
foi passada para o atual Presidente. E nos deu muito
orgulho quando vimos que o Governo do Presidente
Lula, Deputado João Almeida, quando errou e quando
acertou – ele errou e acertou no combate à crise que
perifericamente atingiu o Brasil também –, ele pôde
enfrentar essa luta estribado num país diferente, num
país amparado pela estabilidade vinda do real, que ele
combateu, um país estribado numa realidade diferente a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele
combateu, ou seja, um país melhor.
E o bonito foi que ele próprio chegou com outra
cabeça. A Carta aos Brasileiros fez do Presidente da
República alguém que mostrou que tinha intenção de
governar com responsabilidade. Agora mesmo quando
o Banco Central – e há um contraste, há uma dicotomia
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de personalidade aí, porque, quando o Banco Central
diz que precisa aumentar juros e aumenta juros, ele
manteve a mesma independência autorizada, legal;
tenho um projeto aqui que dá autonomia real para o
Banco Central –, mas ele optou por mais juros, em vez
de mais inﬂação.
E mais: não vamos nos iludir, não. Este ano não
termina sem o Banco Central colocar essa taxa de juros Selic em pelo menos 11,5%. Vamos falar a verdade
de maneira franca e direta para o povo. Isto signiﬁca
que o Governo fez a opção de aumentar juros porque
não fez a opção de cortar gastos. E se não cuidou da
parte ﬁscal, obviamente, a parte monetária tem que
ser mais apertada, a política monetária tem que ser
mais estreita, tem que ser mais restritiva.
Muito bem. Se hoje o próprio Governo louva e
enaltece, às vezes em brados, às vezes sussurrando,
a Lei de Responsabilidade Fiscal, o fato é que, antes,
tudo era muito diferente. No seu velho estilo, o PT votou
em bloco contra a aprovação da lei, realizada em 25
de janeiro de 2000. Parlamentares que viriam a ocupar
sete Ministérios do Governo Lula, dois Governos de
Estado e muitas prefeituras pelo País afora estão na
lista dos que disseram “não” àquela sessão histórica
- aliás, outro fato do qual participou, de maneira proeminente, o Senador Tasso Jereissati, que à época nos
honrava como presidente do meu Partido.
O Presidente Lula se recusou a apoiar o Plano
Real; convenceram-no de que o Plano Real era um embuste ou que não daria certo, seria mais uma tentativa
que daria com os burros n’água. Ele dispunha, àquela
altura, de 45% da aprovação popular, com possibilidade até de vencer a eleição em primeiro turno. Se ele
tivesse – não tenho nenhuma dúvida – apadrinhado o
Real, teria havido uma aliança entre o PSDB e o PT,
e talvez o candidato a Vice-Presidente da República
teria sido o então Governador ou ex-Governador Tasso
Jereissati. Lula teria sido Presidente em 1994, e seu
Ministro da Fazenda teria sido nada mais, nada menos
que Fernando Henrique Cardoso. Ele não aceitou as
regras do jogo que estavam estabelecidas e investiu,
como sempre, em busca da popularização do seu Partido contra tudo e contra todos.
Mas muito bem. Hoje nós sabemos que não dá
para imaginar como governariam eles ou qualquer governo governaria se não tivesse havido tanto esforço
pelas reformas estruturais, que contaram, todas elas,
Presidente Marco Maciel, com o repúdio do PT, que
tem que ter amadurecido como Partido, sem nenhuma dúvida.
Mas, não satisfeitos com o resultado – a aprovação foi acachapante: 385 votos –, PT, PSB e PCdoB
foram, como já disse, bater às portas do Supremo, ar-
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guindo a inconstitucionalidade da lei. Derrubada liminarmente – já concedo o aparte ao Presidente Marco
Maciel –, o fato é que, até hoje, essa lei não teve seu
mérito apreciado pelos Ministros da Corte. E, curiosa e
simbolicamente, meu prezado Dr. Júlio Pinheiro, a Advocacia-Geral da União, já em 2008, no “novo Lula”, na
nova fase do Presidente Lula – que eu saúdo, porque é
um avanço –, já opinou pela “total constitucionalidade”.
Eu abri aspas, porque essa expressão é da AGU.
Ouço o Senador Marco Maciel. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO. Fora do microfone.) – Neste tipo de sessão, não
há previsão de aparte.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente Marco Maciel, o Presidente Marconi Perillo
nos adverte de que não há previsão de aparte nesta solenidade. Em sendo assim, sou eu que perco, e
perde meu discurso. Mas sei que V. Exª fará o seu, e
estarei aqui para ouvi-lo, porque V. Exª foi um dos baluartes da manutenção da estabilidade, porque uma
coisa é dar o remédio certo para construí-la, a outra
é ter a garantia de que o remédio vai produzir efeito.
E eu digo que... Aliás, tanto o Presidente Fernando
Henrique quanto o Presidente Lula foram muito felizes ao escolher seus Vice-Presidentes. V. Exª, pelo
comportamento impecável, pela disciplina, pela capacidade de trabalho, pela capacidade de colaboração, pela modéstia, pela forma aﬁrmativa, ﬁrme e, ao
mesmo tempo, modesta, humilde com que se porta; e
o Presidente Lula por ter escolhido esse homem que
é um exemplo de vida para todos nós – nem o câncer
pode com ele –, o Vice-Presidente José Alencar, que
foi um verdadeiro avalista do Presidente Lula perante
o empresariado, que tinha certo receio das bravatas
passeateiras, que eram uma marca do PT, foram a
marca por tanto tempo do PT.
Devo fazer ainda justiça a dois homens: Rubens
Ricúpero, que foi um excelente Ministro da Fazenda,
muito aparelhado para discutir qualquer assunto e que
cedeu o lugar ao ex-Governador do Ceará, Ciro Gomes, que fez o seu papel, cumpriu o seu papel, vocalizou o que era a essência do Plano muito bem, com
muita coragem.
Não dá para deixar de fora ninguém que tenha
tido méritos, para que nós estabeleçamos um Brasil
que não seja o Brasil “nunca antes neste País”, “começamos hoje”, “antes de mim era o dilúvio”, “depois de
mim o Brasil virou uma maravilha”. Nada disso! Isso é
desonestidade intelectual pura! Não podemos passar
para as novas gerações a ideia de que somos um País
que se representa nas câmaras legislativas e se representa no Executivo por pessoas desonestas intelectualmente. Nós temos que reconhecer os fatos.
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Gostaria inclusive de dizer, depois de citar todos
esse nomes, que a Lei de Responsabilidade Fiscal,
Deputado João Almeida, começou a nascer 12 anos
antes – são dez anos de comemoração, dez anos de
vigência, mas 12 anos antes –, ainda na Constituinte,
quando o relator da Comissão de Finanças e Tributação
tomou a iniciativa que resultaria no art. 163 da Constituição, prevendo a edição de uma lei complementar
para disciplinar as ﬁnanças do País. Isso foi o embrião
da Lei de Responsabilidade Fiscal. E quem tomou
essa iniciativa foi, simplesmente, o ex-Governador de
São Paulo, ex-Prefeito de São Paulo, ex-Ministro do
Planejamento, ex-Ministro da Saúde e presidenciável
do meu Partido, José Serra. Gostaria de não deixar de
fora ninguém que teve méritos.
Aos mais novos é sempre bom recordar: naquela
época - como ainda permaneceriam durante um longo
período à frente -, as ﬁnanças públicas do País eram
pouco mais do que uma monumental balbúrdia. Era
um País em que a inﬂação mensal teimava em não
baixar de dois dígitos e que, ao ano, eram centenas de
previsões orçamentárias que não passavam de mero
exercício de futurologia; miragem, talvez.
Com a engenharia do Plano Real, que pôs ﬁm à
cortina de fumaça que a inﬂação impunha às contas
públicas, ﬁcou evidente que havia gasto demais para
dinheiro de menos. O processo seguiu-se, então, com
o ajuste nas ﬁnanças de Estados e Municípios, que resultou no equacionamento de dívidas e na liquidação de
instituições bancárias públicas, verdadeiro sorvedouro
de recursos. Entre 1983 e 1991, a União, por exemplo,
gastou R$61 bilhões com empréstimos e subsídios,
como relembra o jornal Valor Econômico.
E quero, Senador José Agripino, recordar-me
aqui do Proer. Foi outra batalha campal para se aprovar o Proer, Deputado João Almeida – V. Exª estava
presente, ao nosso lado. E o Proer foi oferecido pelo
Presidente Lula ao Presidente Bush. “Vou dizer ao Bush
que aqui está o Proer para resolver a crise bancária.”
A verdade é que o nosso sistema bancário, o nosso
sistema ﬁnanceiro é um dos mais sólidos do mundo,
graças ao Proer, que era tão antipático aos olhos da
sociedade, porque havia uma militância para torná-lo
antipático. Diziam: “Está dando dinheiro a banqueiros”.
E o Brasil gastou, investiu no Proer 1,5% do seu PIB.
Perguntem quanto pagaram, aí sim, de prejuízo no
seu PIB Argentina, Venezuela, México e tantos países
que não tiveram a previdência e a lucidez de fazer algo
parecido com o Proer. Eu diria que eram percentuais
de 12%, 14%, 18% do PIB. Nós investimos no Proer
1,5% do PIB. Quem era banqueiro e que havia falido
deixava de ser banqueiro, nunca mais viraria banqueiro neste País.
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O que se protegeu ali foi a saúde da economia;
o que se protegeu foi o correntista dos bancos. Mas a
cantilena lá fora nas passeatas era: “Amigos de banqueiros”, “governo de banqueiros”. Fiquei tão feliz quando o
Presidente Lula disse: “Bush, pega o Proer, está aqui
o Proer, e resolve teu problema”. E o que é verdade:
se esse Proer, que foi tão combatido pelo Presidente
Lula e que foi tão útil no Governo dele, salvaguardando a saúde do sistema ﬁnanceiro brasileiro, tivesse
sido impedido, na hora de sua votação, o Brasil teria,
primeiro, ido à garra; segundo, se os Estados Unidos
tivessem tido a lucidez e a antecipação que o Governo
Fernando Henrique teve, nós teríamos, sim, uma crise
de efeitos menores do que aqueles que se manifestaram a partir da falência do Lehman Brothers.
Muito bem, Sr. Presidente, eu vou tentar resumir. O
fato é que nós vimos uma série de reformas que foram
essenciais para a saúde das contas públicas.
E gostaria de dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei dura, e ela é dura para proteger o
dinheiro, que não é do governante, mas sim de cada
um dos contribuintes. Nós vemos aqui tentativas de
driblá-la, de subterfúgios, enﬁm. É difícil.
Eu tenho um projeto, por exemplo, que é um projeto que visa a incluir, na Lei de Responsabilidade Fiscal, também a União. Aí dizem os que são contra: “Mas
a União pode enfrentar, de repente, uma crise global
sistêmica. Como é que ﬁca?” Eu digo que ﬁca bem,
porque nós podemos colocar nessa lei - e eu proponho
- a salvaguarda, as fórmulas que, no momento de crise
avassaladora, permitam à União sair dos mecanismos
regulares da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu sei que
o Estado não precisa disso, o Município não precisa
disso, mas a União, que precisa disso eventualmente
no caso de uma crise global sistêmica, teria sua válvula de escape. Agora, no ordinário da economia, tudo
indo bem, por que não se limitar também os gastos da
União? Estou falando isso quando, a meses de uma
eleição, temos um candidato que está na frente - não
signiﬁca que vá vencer a eleição, signiﬁca que está na
frente na eleição. Estamos aqui falando que poderá ser
o País administrado pelo Sr. José Serra, como poderia ser o País administrado pela Srª Marina Silva, ou
o País administrado pela Srª Dilma Rousseff. Aquele
que o Brasil escolher terá de encontrar as ﬁnanças públicas em ordem, terá de encontrar instrumentos que
defendam este País.
Muito bem. Portanto, Sr. Presidente - sei que já
abusei do tempo -, eu queria apenas dizer que procurei fazer, misturando um pouco das lembranças que
aqui estão postas pela minha competente e diligente
assessoria com o que eu próprio tinha de vivência no
trato da questão econômica e do acompanhamento
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da questão econômica como membro do Governo
passado que fui.
Mas volto a dizer: esta comemoração só tem sentido se nós, primeiro, resgatarmos o nome de todos
aqueles que participaram desde antes do Plano Real,
com os supostos fracassos, os diversos planos, que
tinham todos a mesma boa intenção, servindo para o
acúmulo de experiência que redundou no êxito deﬁnitivo.
O real é a moeda brasileira, como o dólar é a moeda
dos Estados Unidos. E ponto. O real é a moeda que
não vai mudar. Não vai ter real novo, não vai ter real
velho, não vai ter real mais ou menos; é o real.
E, ao mesmo tempo, procurei aqui – e, se ﬁz alguma omissão, peço mil desculpas – lembrar o nome
dos economistas que participaram dessa empreitada,
o nome dos Ministros todos, o nome de todos os Presidentes que, com as suas diversas tentativas, foram
contribuindo para o acúmulo.
Que nós entendamos a Lei de Responsabilidade
Fiscal como algo que aconteceu em 2000, no Governo
Fernando Henrique, que foi um Governo extremamente
feliz, do ponto de vista da reorganização das ﬁnanças
públicas brasileiras. Mas que entendamos como mais
do que um êxito do Governo Fernando Henrique Cardoso, entendamos como uma conquista da sociedade
brasileira. A sociedade brasileira estava madura.
Na sociedade soviética, Senador Roberto, se
Gorbachev tivesse falado o que falava antes, teria sido
preso e mandado para a Sibéria. É que ele pôde falar
no momento em que a sociedade soviética queria ouvir aquilo e não permitiria a prisão dele de jeito algum,
porque vários que pensavam como ele foram presos.
Ele disse numa hora em que estava pronta para uma
abertura política a sociedade soviética. Não vou discutir aí o fracasso econômico. Talvez tenham dosado
mal as duas aberturas.
O fato é que Fernando Henrique, no momento
certo, com a sociedade madura para participar dessa empreitada tão bonita, apoiado nas experiências
anteriores, apoiado inicialmente pelo patriotismo do
Presidente Itamar Franco, logrou estabelecer a dignidade brasileira, dando-nos uma moeda de verdade e
uma estabilidade que não haverá, de forma alguma,
de ceder espaço para a anarquia econômica outra
vez. É uma conquista que deve ser zelada por todos
nós. Uma conquista que pertence a todos nós. É uma
conquista que, sobretudo no primeiro Governo do Presidente Lula, revelou enormes méritos. Se eu esqueci
as pessoas, não quero esquecer aqui do Ministro Antonio Palocci. Não quero esquecer, porque o Ministro
Palocci foi essencial para debelar a crise.
E, já que estamos falando verdades, só verdades,
a crise não foi feita pelo Presidente Fernando Henri-
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que, como tentam dizer. A crise de 2001 não existia.
A de 2002 foi o “risco Lula”. Era preciso ele convencer
as pessoas e os mercados de que ele não era perigo
para a economia brasileira e para a estabilidade. Ele
acabou provando que não era, àquela altura.
O Ministro Palocci teve também inúmeros méritos e teve, de nossa parte e da parte da Bancada do
PSDB, muito apoio ao longo da sua trajetória, até o
momento em que teve de sair do Governo.
Portanto, procurando ter feito justiça ao máximo
de pessoas – e, se olvidei algum nome, peço realmente
desculpas, não era possível lembrar tantas pessoas
que trabalharam tão bem pela estabilidade econômica –, eu devo dizer que a Lei de Responsabilidade
Fiscal veio para ﬁcar. Ela precisa ter vindo para ﬁcar.
A Lei de Responsabilidade Fiscal é um marco sem o
qual o Brasil não transporia os umbrais do chamado
primeiro mundo. É um marco civilizatório, um grande
passo. É um passo do qual nos orgulhamos, nos orgulhecemos.
Por isso, parabenizo todos aqueles que acreditaram e todos aqueles que se converteram ao credo
da Responsabilidade Fiscal, porque é uma obrigação
mínima e básica. Não se sabe se um governante é bom
só porque ele é responsável ﬁscalmente. Isso é um dever. Isso é um pressuposto. Ele é bom se, além disso
e por causa disso, aplicar corretamente os recursos
públicos em obras que sejam fundamentais para mudar
a face dos seus Estados e Municípios e do seu País.
Mas o pressuposto é este: responsabilidade ﬁscal. É
nós gastarmos menos do que aquilo que arrecadamos.
Isso serve para o indivíduo, serve para a família, serve
para a empresa, isso serve para o País.
Portanto, vida longa à Lei de Responsabilidade
Fiscal, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio,
o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após brilhante pronunciamento do Senador Arthur Virgílio, convidamos, para usar da palavra, o Senador Tasso
Jereissati, primeiro subscritor do requerimento.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Mão Santa, que preside esta cerimônia,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, minhas senhoras,
meus senhores, quando ﬁzemos o requerimento de
uma sessão comemorativa pelos dez anos da Lei de
Responsabilidade Fiscal, Senador Praia, foi porque, na
minha opinião, na minha vida política – que já não é tão

364

18388

Quinta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

curta e em que tive oportunidade de ser Governador
do Ceará por três vezes, Presidente do meu Partido
por duas vezes e, agora, Senador da República –, esta
é especiﬁcamente a lei, dentro do período democrático, que mais impacto tenha causado na história deste
País, que mais impacto tenha causado diretamente na
administração pública deste País, que mais impacto
tenha causado na mentalidade dos governantes deste
País e que mais consequências tenha tido diretamente
na vida das pessoas.
Ex-Governador Mão Santa, eu fui Governador do
Estado do Ceará antes da Lei de Responsabilidade
Fiscal e depois da Lei de Responsabilidade Fiscal. E
posso dizer a V. Exª, que também foi Governador do
Estado do Piauí, que foram duas realidades completamente diferentes, dois Brasis completamente diferentes
em que tivemos o privilégio de viver e de presenciar
essa transformação.
No início do nosso Governo, não é que nós tínhamos problema de crise ﬁscal, no primeiro Governo do Estado do Ceará. Nós tínhamos um verdadeiro
caos ﬁscal. Nós sequer tínhamos condições de saber
exatamente qual era a nossa dívida, qual era a quantidade de funcionários públicos, o tamanho real da folha de pagamento, o controle dos nossos custeios. E,
principalmente, nós vivíamos numa época ainda em
que todos os Estados tinham bancos estaduais, e os
bancos estaduais eram praticamente emissores de dinheiro, porque socorriam os Estados constantemente
nas suas diﬁculdades, que eram frequentes, quase
que contínuas.
Cada Governador que assumia e cada Presidente
que assumia se defrontava com a crise ﬁnanceira, e
o Governo Federal fazia um ajuste, e esse ajuste era
assinado pelos novos mandatários do eleitor brasileiro
e, em seguida, desrespeitado para que essa cerimônia
se repetisse nos governos seguintes.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, além de mudar isso na sua essência, dando uma disciplina constante, legal ao Governo que entrasse e ao Governo
que saía, e, homogênea em todo o território nacional,
trouxe também uma mudança de mentalidade e foi,
ao ﬁnal de contas, a grande responsável pela consolidação do ﬁm do processo inﬂacionário no País, que
era a grande praga que nós tínhamos durante toda a
nossa história recente.
O Senador Arthur Virgílio já fez referência aqui ao
fato de que o PT, naquela época, junto com o PCdoB,
foi a principal resistência, meu Líder João Almeida, na
Câmara Federal. Foi a grande resistência, não só obstruindo a votação, sendo contra, votando contra, mas
também levando a questão às últimas consequências,
até levar uma Adin para o Supremo Tribunal Federal.
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Adin essa que, como já falou o Senador Arthur Virgílio, ainda está no Supremo Tribunal Federal, conforme
revelou ontem o Ministro Nelson Jobim.
Senador Arthur Virgílio, eu estava prestando atenção ao discurso de V. Exª, que falou dos convertidos,
mas acho que a conversão ainda não é total. Gostaríamos de provocar – V. Exª lembrou muito bem a atitude correta que teve o Ministro Antônio Palocci –, com
a seguinte pergunta: por que não levar ao Supremo
Tribunal Federal os seus argumentos, com um pedido
– não sei se essa é a palavra porque não sou jurista –,
de retirada dessa Adin, mostrando todo o seu arrependimento e em que estavam errados nos argumentos
que ﬁzeram, para que se encerre isso de vez, já que
isso ainda não terminou? O Ministro Jobim, ontem,
lembrou que eram juízes novos.
Hoje, os Ministros do Supremo são novos. Portanto, não se pode ter certeza ou convicção da votação.
Então, seria importante que tivéssemos do PT hoje o
ﬁnal do seu processo de conversão às nossas ideias
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Mas o que mais me preocupou não foi o passado, mas as declarações do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, ontem, na saída desse mesmo seminário
promovido pela Fundação Getúlio Vargas, quando disse que o Executivo não poderia submeter-se aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois isso seria
um engessamento da União. É claro que aí há alguns
equívocos graves. O primeiro é que essa limitação
está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Se o Ministro
acha, por acaso, que a União não pode se sujeitar a
essa limitação, que ele envie a esta Casa um projeto
de lei modiﬁcando esse princípio que está presente
na legislação. Mas dizer que não aceita quando a regulamentação desse limite está no Senado Federal
praticamente há dez anos – se não me engano, não
tenho certeza – na mão do Líder do Governo, Senador
Romero Jucá, que sentou em cima dela e não a está
levando adiante?!
Outra aﬁrmação grave do Ministro é que o Governo Federal não pode se submeter a essas amarras. Mas como não? Se o Ministro quer submeter, está
submetendo os Estados brasileiros a essas amarras,
se está submetendo os Municípios brasileiros a essas
amarras, por que a União não pode se submeter a essas
amarras? Que Federação é essa em que o tratamento
ﬁscal legal entre os níveis de Poderes é tão diferente?
Pergunto ainda com que autoridade ele vai exigir isso
daqui por diante se não aceita o princípio que ele está
impondo aos outros para si mesmo.
E aí vem uma pergunta, Deputado João Almeida:
será que realmente estão convertidos? Será que estão
convencidos? Isso é altamente preocupante, porque se
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nós olharmos o que vem acontecendo, principalmente
nos últimos meses, ou no último ano, depois que começou esse período de euforia, nós vamos veriﬁcar
que tudo indica que não.
Lá pelas tantas, disse o Ministro Mantega que
submeter à União seria difícil também, porque a União
formula política econômica e poderíamos conviver com
períodos de recessão, períodos de crises mundiais em
que o Governo teria que modiﬁcar, teria que superar
qualquer limite eventual que lhe fosse dado.
Parece um desconhecimento também em relação
à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque, Senador
Mão Santa, ela prevê uma série de válvulas de escape, de medidas de escape, em que condições ou situações como essas são previstas. E por causa disso,
inclusive, ela é considerada uma das mais modernas
legislações sobre responsabilidade ﬁscal no mundo,
porque ela prevê uma série de saídas para situações
de crises, situações excepcionais, situações de guerra,
situações de crises cambiais, etc. Por isso, isso não
tem cabimento.
Mas se olharmos o que está acontecendo, perceberemos que a dívida pública do governo começa a
crescer de uma maneira assustadora, Senador Arthur
Virgílio. Usa-se cada vez mais um critério que nenhum
país do mundo usa mais, que é o da dívida líquida
pública, e não o da dívida bruta, para esconder um
crescimento absurdo da dívida bruta da União com
artifícios que não dão transparência e que escondem
o grau de endividamento que não está sendo montado
neste País e que está apontando para a frente.
Hoje, o grau de endividamento público bruto do
Governo brasileiro, se não me engano, já passa de
60% do PIB. Há dez anos, se não me engano, está ali
o economista José Roberto Afonso, a quem devemos
homenagear como um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal, um daqueles que redigiram a Lei de
Responsabilidade Fiscal, era cerca de 15%, e nós estamos hoje já com 60 e poucos por cento.
Nós estamos aí iniciando um processo de desmoralização do superávit primário.
Senador Virgílio, Deputado João Almeida, nossos líderes aqui no Congresso brasileiro, o conceito
de superávit primário foi desmoralizado, acabou neste
Governo, não existe mais. Depois que se deﬁniu, recentemente, que obras do PAC, obras do PPI e mais
do PAC, que têm uma importância para isso e que não
contam, simplesmente aquele conceito que nós tínhamos de superávit primário já não existe, acabou. Na
linguagem popular, foi para o beleléu. Não existe mais
superávit primário, porque no superávit primário você
tira isso, tira aquilo, tira aquilo outro, acabou superávit
primário. A dívida pública sai do controle completa-
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mente. Os gastos e o endividamento são recobertos
de artifícios.
Nós estamos presenciando, agora, por exemplo, o
Governo emitindo títulos da dívida pública, sem passar
pelo Orçamento, para capitalizar a Petrobras e o BNDES. E nós não estamos falando de milhõezinhos ou
bilhões. Nós estamos falando de centenas de bilhões
de reais sendo emitidos sem passar pelo Orçamento
e indo direto para capitalização da Petrobras. E isso
ﬁca escondido atrás do critério do endividamento público, porque ﬁca escondido atrás do critério de dívida
líquida, e assim por diante.
Começa a lembrar que as nossas reservas são
uma defesa maravilhosa que temos hoje, sem dúvida
nenhuma, diante do crescimento dessas ameaças
internacionais que vêm por aí. Mas nisso também
nós estamos enfrentando um crescimento tremendo,
monumental, do déﬁcit de transações correntes. Este
ano, provavelmente, vamos ter – e aí bem ao gosto
do Presidente da República – um dos maiores, se não
for o maior, déﬁcit de transações correntes da história
deste País. Fala-se em qualquer coisa ao redor torno
de US$50 bilhões.
Um processo de déﬁcit de conta corrente, quando
entra, você não controla com facilidade para amanhã,
ou vai diminuindo. As medidas que se tomam para
superá-lo, para dar consequência, para ter efeito, demora muito. Evidente que não é assim, porque há os
investimentos diretos, mas 50 bilhões em um ano, no
outro ano, levam rapidamente essas nossas reservas
embora.
Por isso, a comemoração, hoje, da Lei de Responsabilidade Fiscal é mais do que justa, primeiro, porque,
como dissemos no início das nossas palavras, modiﬁcou
o Brasil. O Brasil é outro país. E posso, sem nenhum
exagero, dizer que, basicamente, a maioria das boas
notícias que estamos tendo hoje na economia brasileira
provém da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Se não fosse ela, nada dessas boas notícias
estariam acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ela é
muito oportuna. Vale lembrar o alerta que aqueles que
foram contra, hoje, apesar de propagarem que são a
favor, começam a dar demonstração de um certo desprezo, na prática, em relação aos princípios que regem
uma disciplina ﬁscal verdadeira e que dê estabilidade
a longo prazo.
Quero lembrar que o sinal da Grécia está aí. A
Grécia começou a gastar, a gastar, a gastar, sem se
importar com as consequências disso, com o endividamento de longo prazo, e aí está o mundo novamente
entrando em pânico em função do que pode acontecer
com a Grécia e países vizinhos na Europa.
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E, aqui, nós estamos começando um processo
que ainda não é para ter nenhum tipo de preocupação absurda ou de perder o sono, mas é hora de já
começar a acender os primeiros sinais de alerta em
relação à perda de controle e relaxamento total sobre
os princípios que ﬁzeram essa grande transformação
no Brasil que se deu com a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Era isso que eu queria dizer. Mas, antes de encerrar, não posso deixar de parabenizar o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, o pai desse projeto, o
homem que tornou possível esse grande avanço no
Brasil e que, ainda no governo, não teve a felicidade
de colher os frutos dessa proposta, só muito mais até
dos bônus, dos sacrifícios que tiveram de ser colocados ali; do Ministro Pedro Malan, dos Presidentes do
Banco Central, do Ministro Martus Tavares, do Ministro José Serra, à época Ministro do Planejamento, que
começou essa discussão ainda na Constituinte, junto
com José Roberto Afonso.
Enﬁm, quero parabenizar todos esses homens,
os técnicos que participaram, porque foram muitos os
técnicos da Fazenda, ligados a esses homens, que
promoveram essa importante evolução neste País.
Presidente Mão Santa, muito obrigado por sua
paciência e por seu olhar sempre generoso na minha
direção em relação ao tempo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Tasso Jereissati, me permita V. Exª. Quis Deus
eu estar presidindo neste instante. Eu sou testemunha
da história. Eu era prefeitinho e V. Exª era Governador.
Depois, ﬁzemos dois governos. Mas nunca antes, José
Agripino, teve o antes. Todos nós sabemos, o nosso
Graciliano Ramos sonhou, como Prefeito, em 1927,
essa austeridade, essa transparência.
E eu quero dar o testemunho. V. Exª fez a homenagem aos dez anos desta Lei de Responsabilidade
Fiscal e ao Fernando Henrique. Mas V. Exª tem de ser
homenageado. O antes foi Graciliano Ramos, prefeitinho como eu fui. Você leu o livro Caetés.
E Exª, como Governador de Estado, antes desses
dez anos, em 1986, antecipou, como Tiradentes antecipou a independência. V. Exª só não foi para a forca,
não é? Está aí. Mas V. Exª foi um precursor. Os movimentos são assim, têm o antes. V. Exª, bem antes, no
Ceará, é aquele sol, a luz. E V. Exª foi a luz para que
se desse esse acontecimento.
Eu quero dar o testemunho, e é o meu linguajar.
Ele se expressou muito bem, mas é muito formal. Isso
era uma zorra antes disso aqui! Eu fui prefeitinho. Era
uma zorra!
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Um quadro vale por dez mil palavras. O meu secretário de fazenda chegava, eu chegava, queria trabalhar, e ele: “Vai viajar.” Rapaz, mas eu quero trabalhar,
sou prefeitinho. “Vai viajar que eu vou botar o dinheiro
no over para pagar a folha e as contas.”
Era uma zorra. Era quase 100%. A gente tinha
que fazer as folhas semanais...
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Em
cima do overnight.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa . PSC – PI) – Em
cima do overnight. Tinha uma tal de ARO, Antecipação
de Receita Orçamentária. Eu quero confessar que tirei
a última ARO. Quando Fernando Henrique Cardoso
disse que não podia a ARO, Antecipação de Receita
Orçamentária, tudo que era prefeito que perdia ia lá,
tirava e deixava. Era uma zorra! Ninguém sabia quantos éramos, quanto devíamos, quanto era.
Realmente, merece homenagem. Agora, V. Exª
está nessa história. V. Exª foi o “antes”, que é tão negado, e eu reconheço agora.
Convidamos agora para falar, por permuta com a
Senadora Marisa Serrano, que estava inscrita, o Senador José Agripino Maia, que lidera o DEM, o Nordeste
e é um dos maiores líderes da Oposição do Brasil.
E me permita dizer que, assim como V. Exª tem
amor lá ao seu Rio Grande do Norte, eu tenho ao meu
Piauí. Entre as personalidades aqui, eu quero ressaltar
Severiano José Costandrade de Aguiar, Presidente do
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e Presidente da Fundação Rui Barbosa. Ele é piauiense e presta
seus serviços ao Tocantins.S
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Roberto Cavalcanti, eu estava ouvindo os discursos – alguns aqui no
plenário, outros pela Rádio Senado – e a repetição de
que este evento marca os dez anos da promulgação
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Eu estava me lembrando - e guardo na memória
a imagem, muito viva, no Palácio do Planalto - do ato
de promulgação. Eu era Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça do Senado. Eu era e continuo a
ser amigo do Ministro Martus Tavares, do Planejamento, que, ao longo de toda a tramitação da LRF, foi um
dedicadíssimo interlocutor do Governo com o Legislativo no sentido de acelerar e agilizar os trâmites para
que a matéria fosse aprovada. Eu guardo na memória
porque foi um momento marcante do Governo Fernando Henrique Cardoso, Senador Valdir Raupp. Talvez
tenha sido, dos eventos de que participei no Palácio
do Planalto, o mais vigoroso, o mais numeroso, o que
transparecia mais alegria na face dos circunstantes,
do Presidente da República, do Vice-Presidente Mar-
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co Maciel, dos Ministros de Estado. Uma solenidade
vibrante de quem estava vislumbrando o que iria ser
o produto da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O que nós estamos na verdade comemorando
hoje, mais do que dez anos da LRF, são dez anos de
inﬂação sob controle, decorrente esse controle de fatos
que vêm se sucedendo ao longo do tempo.
Senador Jefferson Praia, ninguém imagine que a
contenção da inﬂação decorre apenas do Plano Real.
Em grande medida, sim. Mas a inﬂação no Brasil começou a ser domada lá atrás, quando se acabou a conta
movimento. Foi o primeiro ato que se fez de arrumação
de contas públicas no Brasil. Acabou-se a conta movimento, que era a conta única em que se jogava todo o
dinheiro da República, e, sem controle maior, se efetuavam os pagamentos de toda ordem. O planejamento
na verdade, de forma eﬁcaz, começou a se dar com o
ﬁm dessa conta. Foi lá atrás, com Mailson da Nóbrega,
Ministro, e Sarney, Presidente da República.
A autonomia do Banco Central, que foi uma coisa
praticada ao longo de muitos anos, foi outro fato muito
importante, junto com a renegociação das dívidas dos
Estados. Eu fui Governador e tive oportunidade de renegociar as dívidas do meu Estado, que não tinham
controle, não tinham observações rígidas, o que produzia descontrole de conta pública e era uma porta
aberta para geração de inﬂação, porque os Estados
não tinham dívida consolidada, renegociada dentro
de parâmetros e dentro de exigências contratuais que
passaram a existir e que passaram a exercer efetivo
controle sobre a inﬂação.
O fechamento dos bancos estaduais foi outro
ponto importante, porque o administrador público irresponsável usava o banco como sumidouro, quase
como emissor de moeda. E um banco de Estado poderoso podia fazer um estrago nas ﬁnanças públicas,
que são estaduais e federais.
Tudo isso foi, ao lado de outros fatores, um pacote de ocorrências que vêm lá de trás e que ajudaram
a que houvesse o mínimo de organização do Estado
brasileiro, das ﬁnanças públicas brasileiras, para que o
Plano Real, esse sim, que era um pacote de providências chocantes, corajosas, pusesse ordem nas ﬁnanças
públicas do Brasil e estabelecesse critérios.
A inﬂação foi domada. Domada em cima de quê?
Em cima de três premissas fundamentais que até hoje
são praticadas: o câmbio ﬂutuante, o equilíbrio ﬁscal
e as metas de inﬂação. Sem isso, este País e país nenhum do mundo consegue controlar a inﬂação.
E o Brasil vem cumprindo o seu papel. Em primeiro
lugar, pratica o câmbio ﬂutuante, a troca de moeda de
acordo com os negócios feitos e com o livre ingresso
de cambiais no Brasil. E a política monetária do Banco
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Central equilibra a emissão de moeda de acordo com
a quantidade de cambiais, promovendo o câmbio ﬂutuante, que regula a inﬂação, que estabelece realidade no plano internacional das economias. Estabelece
realidade no plano internacional das economias!
Câmbio ﬂutuante, metas de inﬂação - e aí entre
o superávit primário, que é o estabelecimento de um
percentual que precisa ser de 3% ou mais do PIB de
sobra para que o Brasil arrecade mais do que gasta
em despesas correntes, para ter uma sobra para pagar juros da dívida, para evitar retomada de inﬂação
- e o equilíbrio ﬁscal.
Nesse equilíbrio ﬁscal é que se fez fundamental
a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu me lembro muito
bem da solenidade do Palácio do Planalto, me lembro
muito bem da obstinação do Ministro Martus Tavares,
e me lembro muito bem dos meus tempos de gestor
público. A serenidade com que eu, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, me dediquei à aprovação da LRF no Senado foi porque eu entendia que os
Estados e Municípios precisavam ser regulados para
terem as suas ﬁnanças sob responsabilidade.
Eu tinha sido Governador e tinha sido Prefeito,
Presidente Mão Santa, como V. Exª, que foi Prefeito
e foi Governador. Eu havia, como Governador, vivido
momentos de inﬂação de 40% ao mês! Eu me lembrava
dos reajustes trimestrais de salário que eu era obrigado
a dar como Governador, fazendo sempre o exercício da
futurologia. Eu concedia aumentos sem ter a certeza de
que poderia pagar, porque dava aumentos superiores
a 100%, e precisava ter receita que cobrisse aquele
aumento que eu era obrigado a dar, porque eu estava
permanentemente, como Governador, ameaçado por
greves que não paravam nunca.
Foi o estresse de Governo sob inﬂação que me fez
dedicar especialíssima atenção à aprovação da LRF,
porque eu sabia que signiﬁcava uma peça importante
no equilíbrio ﬁscal.
Lembro-me bem de que o PT, assim como votou contra o Plano Real, votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal na Comissão de Constituição
e Justiça, no plenário do Senado; e fazia todo o tipo
de crítica! Crítica que eu hoje entendo e posso dizer
que era absolutamente irresponsável. Absolutamente
irresponsável!
Se houve alguém que tenha desejado de verdade
o equilíbrio das contas públicas e, com isso, a contenção da inﬂação foi o Governo Fernando Henrique Cardoso e aqueles que o seguiam. Os que votaram contra
não tinham interesse nem espírito público suﬁcientes
para dar a sua contribuição da convicção ideológica à
aprovação de diplomas que garantissem a economia
sob equilíbrio e a inﬂação sob controle.

368

18392

Quinta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Hoje, nós estamos comemorando os dez anos
da LRF. E talvez seja hora de dizer que a crise que o
Brasil atravessou junto com o mundo e que o Brasil
enfrentou e superou com galhardia deve-se, em grande
medida, à economia que se preparou para, em tempos
de crise, resistir. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi
o elemento que impôs ordem nos Estados e Municípios, que não fugiram à regra da responsabilidade na
administração das contas públicas.
A superação da crise com as armas de que o
Brasil pôde dispor é, em grande medida, produto de
fatores relevantes que a gestão pública soube fazer,
como a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
E isso é importante porque, neste momento, o que se
está registrando são dez anos de Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, na verdade, o que nós precisamos
comemorar são dez anos de responsabilidade no trato
de ﬁnanças públicas, muitas vezes votando coisas que
podiam parecer uma afronta a interesses menores, mas
que produziram diplomas legislativos corajosos.
Senador Francisco Dornelles, V. Exª, que foi Ministro, que é um homem de ﬁnanças, sabe que enfrentar
Estado e Município, estabelecendo regras rígidas, de
transparência inclusive, é contrariar interesses. E só
faz isso quem tem espírito público e visão de futuro. E
isso foi feito por Fernando Henrique Cardoso, por sua
equipe de Governo e por aqueles que votaram um diploma que é, na verdade, patrimônio do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Após brilhante pronunciamento do Senador José
Agripino, convidamos para usar da palavra o Senador
Francisco Dornelles, que representa o Estado do Rio
de Janeiro e é Presidente do Partido Popular.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero cumprimentar o Presidente José Sarney, o Senador Tasso
Jereissati, autor do requerimento, e o Senado Federal
pela realização de sessão comemorativa dos 10 anos
de Lei de Responsabilidade Fiscal.
O Brasil conheceu, nos últimos 25 anos, importantes medidas de natureza ﬁnanceira que tornaram
viável a administração ﬁnanceira do País, até então
fora de qualquer controle.
O Senador José Agripino mencionou com muita propriedade que no ﬁnal dos anos 80, no Governo
Sarney, tivemos a criação da Secretaria do Tesouro,
que fechou as torneiras existentes e concentrou o caixa e a fonte de pagamentos. Tivemos também o ﬁm
da conta movimento, que concedia ao Banco do Brasil
competência e poder para emitir dinheiro.
Sr. Presidente, eu fui Ministro da Fazenda no Governo Sarney e quero dizer que dentro de um quadro
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de conta movimento e sem a Secretaria do Tesouro
do Brasil, seria impossível a administração ﬁnanceira
do País.
Em 1988, a Constituição então aprovada ﬁxou,
pelo art. 164, a competência exclusiva da União para
emitir moeda e vedou ao Banco Central conceder direta
ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional, ou
seja, aquela prática do Banco Central de emitir dinheiro
ou ﬁnanciar o Tesouro foi vedada pela Constituição.
A Assembleia Constituinte considerou ainda a
necessidade de ser criado um código de ﬁnanças,
ideia que evoluiu para uma lei complementar de ﬁnanças públicas.
Eu fui Presidente da Comissão de Tributação,
Finanças e Orçamento da Assembleia Constituinte e
tive oportunidade de presenciar importantes debates
sobre a matéria.
Nos anos 90, Sr. Presidente, o País conheceu
importante e difícil decisão que foi a privatização dos
bancos estaduais. Dentro de uma combinação perversa
de inﬂação e indexação, esses bancos tiveram, durante
muitos anos, a possibilidade de esconder resultados
e, de forma indireta, emitir moedas.
Sr. Presidente, nos anos 90, fazendo uma análise
do balanço do Banerj, eu veriﬁquei que grande parte do
ativo eram títulos do metrô que tinham o valor nominal
de 1, um valor de mercado 0000,1 e que, em face da
correção do permanente, apresentavam valores de
10% a 15%. Cada vez que havia uma correção, havia,
como contrapartida, um crédito na conta corrente que
gerava um lucro ﬁctício que era distribuído ao Estado
controlador. Emissão de moeda, Sr. Presidente.
O Proer, cuja importância hoje é pouco reconhecida, foi decisão extremamente corajosa na medida
em que salvou o sistema ﬁnanceiro e impediu que a
poupança do País virasse pó. A ﬁxação de metas de
inﬂação e o câmbio ﬂutuante foram decisões tomadas
no campo das ﬁnanças cuja eﬁcácia é reconhecida de
forma unânime.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que agora comemora 10 anos, regula, pois, o art. 163 da Constituição. Os aspectos técnicos especíﬁcos da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, sua abrangência,
responsabilidade federativa, limite de despesas com
pessoal para Governos e Poderes, metas e diretrizes
ﬁxadas na LDO, teto da dívida ﬁxada pelo Senado, já
foram amplamente discutidos e mostrados pelo Senador Tasso Jereissati.
Eu gostaria de enfatizar alguns aspectos didáticos
e administrativos. A Lei de Responsabilidade Fiscal,
Sr. Presidente, modernizou a administração ﬁnanceira
do País. Hoje, diﬁcilmente outro país tem um sistema
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de contas públicas tão abrangente e tão transparente
quanto o Brasil.
No ﬁnal de cada mês, relatórios detalhados de
natureza ﬁscal, monetária, orçamentária, de contas
externas e de comércio exterior, relativos ao mês anterior, estão disponíveis.
Os Estados estão seguindo o mesmo caminho.
Os dirigentes e técnicos da Administração Pública na área ﬁnanceira são pessoas altamente qualiﬁcadas.
O Tribunal de Contas faz um trabalho da maior
importância.
No Congresso, a Lei de Responsabilidade Fiscal
é quase um mito, não sendo a ela admitida qualquer
tipo de ameaça.
A imprensa acompanha com grande precisão os
dados ﬁnanceiros da Administração Pública e presta
um enorme serviço com suas críticas e avaliações.
Em todos os Estados e Municípios do País existe
a ideia de responsabilidade ﬁscal.
Sr. Presidente, a Lei de Responsabilidade Fiscal
passou, pois, a constituir um sólido patrimônio da organização ﬁnanceira do País e transformou-se na lei
de maior importância no campo das ﬁnanças públicas
do Brasil.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Francisco Dornelles, que também
foi Ministro da Fazenda, Ministro do Trabalho e é, sem
dúvida nenhuma, um dos maiores valores da política
e da democracia do nosso Brasil.
Convidamos para usar da palavra o Senador da
Paraíba Roberto Cavalcanti, do PRB, que é o Partido
de Sua Excelência, o Vice-Presidente da República,
José Alencar.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente. E o nosso Líder partidário no Senado é o Senador Marcelo Crivella.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
tem diversos motivos para comemorar os dez anos de
vigência da Lei Complementar nº 101, de 2000, mais
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse
diploma, cujos méritos são consenso nas classes política e empresarial, é reconhecido também pelos gestores, pelos tributaristas e pela população em geral como
um instrumento de moralização e de modernização da
Administração Pública.
Não é difícil entender o porquê desse consenso
que reúne as opiniões de especialistas e populares.
Ocorre, Sr. Presidente, que a Lei de Responsabilidade
Fiscal, se não logrou evitar as práticas arcaicas e vicio-
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sas na Administração Pública, se mostrou competente
para reduzir esses desmandos e conferir maior grau
de responsabilidade e acerto na busca do equilíbrio
orçamentário e na aplicação dos recursos governamentais; mostrou ainda, ao contrário do que muitos apregoavam, que veio para ﬁcar, impondo uma mudança
de mentalidade e estabelecendo um novo marco na
qualidade da Administração Pública.
Em que pese ao sucessivo e constante aprimoramento do nosso arcabouço jurídico, a realidade histórica brasileira, no que concerne à gestão dos recursos públicos, é prenhe de distorções e desmandos, a
maioria delas resultando na apropriação privada do
patrimônio público. Em outros casos, ainda que ﬁra a
ética e não vise ao enriquecimento pessoal à custa do
Erário, a atuação dos gestores tem sido marcada pelo
descompromisso com o planejamento, com o estabelecimento das prioridades, com o equilibro orçamentário
e com os resultados pretendidos.
Essa situação se agrava com a sobrecarga tributária, pois o mesmo contribuinte que presencia a omissão
ou o comportamento delituoso na aplicação dos seus
recursos sofre com a precariedade dos serviços básicos
que deveriam ser ofertados pelos governantes.
Nesse contexto, a Lei de Responsabilidade Fiscal surgiu como uma proposta de mudança na gestão
das ﬁnanças públicas. Com ela os Parlamentares,
então, repercutiram o repúdio da sociedade brasileira
à administração inconsequente ou desonesta dos recursos públicos.
Recente pesquisa realizada pela área de projetos da Fundação Getúlio Vargas vem conﬁrmar essa
constatação. Intitulada “Dez Anos de Lei de Responsabilidade Fiscal – Histórico de Desaﬁos”, essa pesquisa
revelou que 85% dos mil cidadãos brasileiros ouvidos
são favoráveis ao citado diploma; 5% não souberam
responder; e apenas 10% se manifestaram contrários
à norma em vigor.
No que respeita ao cumprimento da mesma lei,
42% dos entrevistados tomaram conhecimento sem
maior empenho, e 11% fazem o acompanhamento
sistemático – o que é bastante razoável num país que
não tem por tradição ou hábito acompanhar de perto
e questionar as ações dos administradores.
Das atitudes de uns e de outros, e dos resultados da execução orçamentária que se vêm registrando
ao longo da última década, é lícito inferir que a Lei de
Responsabilidade Fiscal representou um choque de
moralidade na gestão da coisa pública e o estabelecimento de um novo padrão ﬁscal no País.
Ao fazê-lo, esse diploma contribuiu para que
o Brasil pudesse manter a estabilidade monetária e
alicerçar seu crescimento econômico – e assim, con-
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sequentemente, superar diversas crises, de ordem
política ou ﬁnanceira, com as quais nos debatemos
nessa última década.
Na trajetória da Lei de Responsabilidade Fiscal,
desde a sua criação até os dias atuais, foram vários
os atores responsáveis pelo seu sucesso. Todos os
nomes foram detidamente citados pelo Senador Arthur
Virgílio, que, a tempo, lembra, só para complementar,
o nome do atual Presidente do Banco Central, Henrique Meirelles.
O jornal O Estado de S. Paulo, em recente editorial, assinalou que, dez anos depois de sancionada:
A Lei de Responsabilidade Fiscal está
consolidada como um marco no controle das
ﬁnanças pública. Complementada pela Lei dos
Crimes Fiscais, forçou a mudança de velhos
costumes políticos, como os gastos exagerados
sem a previsão da respectiva receita, sobretudo em período eleitoral, e o endividamento
irresponsável, com a transferência da responsabilidade do pagamento para os sucessores
e para as gerações futuras.
Para dar suporte à constatação, o periódico lembra que, em relação às ﬁnanças públicas, o superávit
primário dos Estados e Municípios, que era de 0,20%
do Produto Interno Bruto, em 1999, subiu para 0,67%,
nos dez anos de vigência da lei.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, ao exigir dos administradores
planejamento e transparência, ao estabelecer mecanismos efetivos de controle da execução orçamentária, e ao cobrar a responsabilidade dos gestores pelos
seus atos, impôs um novo patamar na administração
pública.
É compreensível que precise ser aprimorada ou
complementada em alguns de seus dispositivos – a
perfeição não é um a prerrogativa do legislador ou do
ente humano.
Entretanto, revelou-se, nessa década de vigência,
um instrumento avançado que não apenas ﬁscaliza e
pune com maior rigor os responsáveis pela malversação dos recursos públicos como, principalmente,
estabelece critérios claros e eﬁcientes para nortear
uma nova página na história política e administrativa
brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância do
tempo e pelo cumprimento da ordem de inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra o Senador Jefferson Praia, que é do PDT e representa o Estado do
Amazonas.
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O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Obrigado, Sr. Presidente.
Quero inicialmente cumprimentar o Senador Tasso Jereissati pela iniciativa.
A Lei de Responsabilidade Fiscal tornou-se um
marco indiscutível de amadurecimento da gestão pública no País. Promulgada a 4 de maio de 2000, a Lei
Complementar nº 101 veio abrir uma nova etapa para
a administração dos Estados, Municípios e da União.
Podemos mesmo dizer que se completava então a
consolidação do estado democrático, já que os seus
ﬁns sociais de âmbito universal só podem ser alcançados se forem garantidos os meios imprescindíveis
para tanto.
São tais meios que a Lei de Responsabilidade
Fiscal busca propiciar às Unidades Federativas, aos
Municípios e à União, levando-os a superar a contumaz
desordem das ﬁnanças públicas. A irresponsabilidade
ﬁscal que prevalecia até a promulgação da Lei tinha
poucos e largos limites.
Uma das práticas mais condenáveis era a de levar
ao descalabro as ﬁnanças do Estado ou Município, com
o crescimento vertiginoso da dívida pública, para que
o próximo governante arcasse com o problema.
Sr. Presidente, é certo que a aprovação de uma
lei, por si só, não tem o condão de resolver os problemas mais graves de um país. Como diz a sabedoria
popular, há leis que pegam e as que não pegam. Se
a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a ser efetivamente cumprida é porque a sua necessidade era
sentida; é porque havia todo um ambiente propício,
nas três esferas de governo e na opinião pública, para
a sua aceitação e sua adoção.
A responsabilidade que então se tornava incontornável para os chefes do Executivo era a de adequar
os gastos às receitas obtidas pelo respectivo Estado
ou Município. Se há a louvável intenção de se gastar
em objetivos relevantes para a população, que se reduzam as despesas desnecessárias, ou que sejam
criados os meios para obter as receitas; que se estimule, por exemplo, o aumento das atividades produtivas, possibilitando a arrecadação de mais impostos
e estabelecendo-se, assim, todo um círculo virtuoso
para a unidade federativa.
Ficou faltando, sem dúvida, o estabelecimento
de mecanismos mais impositivos para a garantia do
equilíbrio ﬁscal da União. Hoje são aventadas, ademais, algumas outras medidas que poderiam, alegadamente, aperfeiçoar a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Tais propostas têm no Poder Legislativo seu lugar de
exame e de debate, de aprimoramento, de aprovação
ou rejeição.
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Aquilo de que não devemos abrir mão, contudo,
é da essência dessa Lei, Sr. Presidente. É das premissas. Ou melhor: são as premissas que nortearam sua
elaboração e que permanecem guiando sua execução.
Falo do planejamento, da transparência, do controle e
da responsabilização. Avançamos no planejamento?
Acredito que sim; mas ainda temos muito a avançar.
Prefeituras, Governos Estaduais e Governo Federal
podem e devem, na minha avaliação, melhorar seus
planejamentos de gestão.
Quanto à transparência, é importante dizer que
vem atender ao direito do cidadão de tomar amplo conhecimento do que ocorre no âmbito da administração
pública, sendo um requisito que possa melhor inﬂuir
em sua condução por meio de uma gestão democrática e participativa.
Sr. Presidente, temos muitos desaﬁos pela frente
para aprimorarmos – – essa é minha opinião – a transparência, no sentido de que todos possam acompanhar
como o dinheiro público é aplicado em nosso País.
Outro eixo importante na Lei de Responsabilidade Fiscal é o controle. Devemos agir no sentido de
fortalecer os Tribunais de Contas para termos ações
ﬁscalizadoras mais eﬁcientes e eﬁcazes.
Eu não posso deixar de falar, Sr. Presidente, da
responsabilização. Ou seja, das sanções que os responsáveis sofrem pelo mau uso dos recursos públicos.
Falo daqueles que agem, Sr. Presidente, em benefício
próprio ou de grupos econômicos. Falo daqueles que
agem de forma corrupta. Os corruptos devem, Sr. Presidente, devolver o dinheiro roubado.
Os corruptos devem, Sr. Presidente, devolver o
dinheiro roubado. Os corruptos devem, Sr. Presidente, estou sendo aqui muito simples e direto, devem
ser presos.
Para concluir, nesses dez anos, demos passos
importantes no contexto da Lei de Responsabilidade
Fiscal, mas, repito, temos um longo caminho pela frente no fortalecimento dos quatro eixos que sustentam
essa Lei importante do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jefferson Praia,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra agora ao Senador Mão
Santa, do PSC do Piauí.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside esta sessão dedicada
a comemorar dez anos da edição da Lei de Respon-
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sabilidade Fiscal, Parlamentares da Casa, brasileiras
e brasileiros aqui no plenário e que nos assistem pelo
Sistema de Comunicação do Senado.
Eu falo aqui em nome do Partido Social Cristão e
é com grata satisfação que falo do nosso grande líder,
Everaldo Pereira, este líder extraordinário que faz do
Partido Social Cristão o Partido que mais cresce e é o
mais acreditado no nosso Brasil nos dias de hoje.
Então, eu não podia deixar de usar da palavra
dando o meu testemunho do signiﬁcado de dez anos
dessa Lei de Responsabilidade Fiscal.
Há necessidade de se conhecer uma história.
Esse negócio de “nunca antes”. Sempre teve o “antes”.
No “antes” na administração pública ninguém pode renegar Getúlio Dornelles Vargas. Ele construiu o Dasp
– Direção de Assessoramento e Aperfeiçoamento do
Serviço Público. Wagner Estelita escreveu no Dasp a
primeira obra administrativa, cheﬁa e administração
pública, um primor de noção administrativa. E, antes
dele, um Prefeitinho, Graciliano Ramos, que foi engrandecido por sua vocação de escritor, foi Prefeito,
em 1927, lá das Alagoas, lá na Palmeira dos Índios. E
ele foi o primeiro a ter a inspiração de uma austeridade
administrativa. Cada mês, ele expunha todo o balanço
do que ganhava, do que gastava, ensinando àquela
população a não gastar mais do que ganhava. O seu
livro, a sua administração inspirou Augusto Schmidt a
publicar Caetés.
E quero crer e quero dizer que Deus me permitiu
ser Prefeito na época da inﬂação. Então, eu vim aqui
só para dizer e recordar isso. Isso passou. Ninguém
pensa que não existiu; existiu esse monstro “inﬂação”.
Este País era uma zorra total.
Era uma zorra total. Não tinha pé nem cabeça,
não. Isto era uma zorra! Eu fui prefeito na época da
inﬂação. Todo mês tinha que se fazer o ajuste salarial.
Inﬂação de mais de 80% ao mês. Era uma loucura.
Exempliﬁcando, o trabalhador hoje ganha R$510, o
salário mínimo; ele ia receber R$260. Quer dizer, comia a metade praticamente de seu salário.
Agora, era muito bom para os governantes, eu
vou confessar, era uma moleza, era uma malandragem total, era uma irresponsabilidade. Este País era
uma zorra.
Olha, eu chegava lá na prefeitura da Parnaíba, e
o secretário de Fazenda, homem capaz – “o homem
é o homem e suas circunstâncias”, Ortega y Gasset –
ele chegava e dizia: vá-se embora, vá viajar, prefeito,
vá pro Rio de Janeiro”. “Rapaz, eu quero até trabalhar.
“Não, precisa não. Vá pro Rio de Janeiro. Você não estando, a gente não paga as contas, eu boto o dinheiro
aqui nesse fundo de participação”. Tá vendo, Mozarildo? Era no banco, no overnight, e aí dava para pagar
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a folha todinha. Olha a malandragem. “E as contas a
gente deixa aí na gaveta. O senhor não estando, com
dois meses, elas estão acabadas todinhas”.
Isto era uma zorra, zorra, zorra!
E depois eu fui Governador do Estado e vi a implantação disso.
Olha, pode se babar, a ignorância é audaciosa.
Mas esse Fernando Henrique Cardoso é um estadista.
Não foi bom, não. Não gostei dele, não. Esse negócio
de pagar conta ninguém gosta, não. Não gosta, não.
Não é bom, não. Eu gostaria... era da malandragem
da prefeitura que mandava eu viajar. “Viaja que aí o
dinheiro multiplica, paga”. E quando eu fui governador
inventaram esse negócio aí. E começou a se combater a inﬂação. Olha, não foi mole não, não é bom não,
esse negócio de pagar não é bom, não. O Piauí – e
eu não sei como eu não me afoguei. Porque o Divaldo
Suruagy, o mais inteligente de todos nós, governava o
Alagoas. Era o mais capaz, tinha sido já pela terceira
vez governador, e naufragou, porque o rolo era grande.
Pagar não podendo? Naquele tempo não se pagava.
O prefeito que perdia eleição ia no banco, lá no Ceará
tinha um tal de BIC, botava o anúncio: ARO – Antecipação de Receita Orçamentária. Vocês já imaginaram esses traquinas que perderam a eleição? Iam no
banco, tiravam o dinheiro, botavam ali e deixavam a
Antecipação da Receita. Hipotecada toda a receita do
Município. Essa era a transação. Eu tirei o último empréstimo de ARO e disse para o Fernando Henrique
– porque eu sou franco, está ouvindo Mozarildo? Por
isso que o Fernando Henrique disse numa reunião, a
chapa dele era José Serra e Mão Santa. Ele bebendo
uísque lá no Palácio e disse: “Eu tirei, o senhor proibiu mas eu tirei”. Eu fui confessar. “Mas Mão Santa,
você não quer?” Como é que eu já proibi. Tinha um
mês. Aí eu cheguei e disse: “Não, Fernando Henrique,
é porque eu não sei se V. Exª acredita em Deus, e eu
estudei muito. O pessoal segue esse Cristo não pelo
discurso dele – isto batendo copo de uísque com ele
–, mas pelas obras que Ele fez.
Então, estou entrando no Governo do Piauí. O
Governador anterior deixou sete meses atrasados. “Se
eu não ﬁzer nenhuma obra, não vai mais na minha
conversa, não”. Então, eu tirei, naquele tempo, US$ 5
milhões. Fui o último. Tinha o prazo de um mês para
suspender, né? Fui lá. Aí eu ﬁz uma ponte, botei o nome
Wall Ferraz, nome de um Prefeito de Teresina...
Quis Deus que adentrasse aqui a maior inteligência do Piauí, o Deputado Júlio César.
Aí ﬁz a ponte Wall Ferraz com a ARO, com os
US$ 5 milhões. Fiz em 87 dias. Agora, houve uma
ponte no mesmo rio e o Governo Federal, era para os
150 anos de Teresina, levou oito anos fazendo. Olhe a
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diferença! No mesmo rio. Está aí o Júlio César. Mas aí
eu digo: não, eu tenho de fazer essa obra, senão ninguém vai acreditar. Ninguém ia acreditar no Pai Nosso,
nos bem-aventurados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de
justiça, eles serão fartos! Bem-aventurados os perseguidos da justiça... Não, só acreditamos em Jesus,
Fernando Henrique, porque ele fez obra, ele fez muitos milagres, fez cego ver, fez aleijado andar, fez surdo
falar, fez mudo ouvir, limpou os corpos dos leprosos,
tirou os demônios das endemoninhadas, multiplicou
peixes, pães e vinhos. E eu tenho de fazer. Eu tirei e
vou fazer a obra. E ﬁz. Ele ﬁcou e eu o convidei para
bailar na inauguração. O Wall Ferraz era do Partido
dele, um grande Prefeito, o maior líder municipalista de
Teresina, cujo modelo administrativo lá eles vêm vencendo há muitos anos, por meio de Francisco Gerardo,
um homem probo, de Firmino Filho e do ex-Prefeito
Sílvio Mendes.
Então, eu quero dizer o seguinte: era uma zorra.
Aí, quando eu era Governador, chamaram para esse
negócio de pagar. Não é bom. Não foi mole. Era 13%.
Eu chorei muito. Eu disse: como é que em São Paulo
é 11% e o Piauí... Não! Isso não é assim, não. O Piauí
é pobre. É o ﬁlho mais fraco. Tem que ser 11%. E baixou. Mas 11% é dinheiro muito pra começar a pagar
essa dívida que tinha aí desde quando Dom João VI
veio para o Brasil acompanhado pelas forças navais
da Inglaterra. Essa dívida rolando e todo mundo tirando e nós...
Está ali quem pagou a dívida: César Borges. Não
era gostoso, não. Era, César? Mas pagamos. Começamos a pagar. Foi uma seriedade e austeridade. Está
ali o César Borges. Foi Governador na mesma época.
Eu não sei se ele gostou de pagar. Eu não gostei de
pagar, não, mas pagamos. E aí é essa estabilidade
que hoje nós vivemos.
E logo depois desse Plano Real, veio, para consolidar, essa Lei de Responsabilidade Fiscal. É por
isso que o País é outro. Nós passamos a ter, como o
próprio nome diz, uma responsabilidade. E eu queria,
então...
Todo mundo sabe que era o Fernando Henrique
Cardoso, esse grande estadista, mas tem aqueles para
quem nós temos que render uma homenagem. Pedro
Malan. Ô homem sério, ô homem honrado, ô homem
honesto. Eu nunca mais o vi.
Flávio Arns, eu não sei. O César Borges tinha
dinheiro demais, mas o Piauí era duro. Não dava, às
vezes, para pagar. Eu peguei um governo que tinha
sete meses atrasados. Eram quarenta mil causas trabalhistas! Era um rolo tão grande... O Divaldo Suruagy
afundou. Eu estava vendo que eu ia afundar, mas Deus
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foi bom que eu estou é aqui. Mas o rolo era grande e
não dava às vezes. Eu ia lá no Pedro Malan, que mandava para o Pedro Parente. Graças a Deus, Deus nos
ajudou. Esse Pedro Parente não é do Piauí, não, mas
é ﬁlho de piauiense. Aí ele chegava ali, pegava o papelzinho... O negócio era sério. “Rapaz, mas não dá.
Está aqui o dinheiro. Está aqui o balanço. Não dá para
pagar”. Aí ele pegava assim: “Esta aqui, esta prestação
você paga daqui a quatro meses; essa paga daqui a
seis”. Ia jogando. Eu disse: “Rapaz, mas não resolveu,
não. Eu estava para morrer. Eu estava com convulsão
e você deu só uma Novalgina para baixar a febre”. Era
sério o negócio, tinha que pagar. Ele apenas fazia e,
de qualquer jeito, várias convulsões... E aí os Estados
estão aí sobrevivendo com austeridade.
Pedro Parente e Murilo Portugal, outro gigante
da área. Essas coisas só funcionam – eu aprendi –
quando há sensibilidade política e responsabilidade
administrativa. Esses homens tiveram responsabilidade
administrativa. Então, eles estavam lá no Ministério da
Fazenda fazendo essa renegociação de dívida, muito
trabalhosa, muito complicada, muito séria, que pegou
aquele bolão que todo o mundo devia. Vamos imaginar
o Piauí. Quando eu entrei, havia 145 cidades. Eu criei
78. Eram 224 Prefeitos tirando dinheiro aí para negociar isso e fazer um bolo, e a dívida, e empresário... É
um rolo tremendo.
Então, o País merece homenagear aqueles que
não são conhecidos do povo, mas eu quero dar o testemunho.
Nunca mais vi, mas esse Pedro Malan, ô homem
honesto, ô homem honrado, ô homem competente.
Pedro Parente e Murilo Portugal merecem também os
aplausos do povo do Brasil, o que eu aqui vim dar.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias, do PDT, do Paraná.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu estava aqui no dia 4
de maio de 2000, quando votamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, em meu primeiro mandato no Senado
Federal, e posso aﬁrmar com toda a convicção que,
no que se refere ao controle dos gastos públicos, a
colocar uma medida na gastança que ocorria até então, ela foi a lei mais importante que eu votei aqui no
Senado Federal. No que se refere a essa questão das
ﬁnanças públicas, no que se refere a não permitir que o
gestor público gaste de forma desproporcional, foi a lei
mais importante que nós votamos. E quando votamos
aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, tivemos como
Relator o Senador Jefferson Péres, que era, então,
Líder do PDT. Eu era Vice-Líder do Senador Jefferson
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Péres, que hoje é substituído aqui, e muito bem, pelo
Senador Jefferson Praia.
O Senador Jefferson Péres, quando foi fazer o
relatório dessa matéria, ele reuniu a Bancada e disse:
“Olha, eu assumi a relatoria de um projeto que vai ser
um marco divisório na administração pública do País.”
Até então a gente não acreditava que isso pudesse
acontecer e começamos a estudar a Lei de Responsabilidade Fiscal juntos. Concluímos que o Senador
Jefferson Péres tinha razão. Aquela lei prometia ser,
para o futuro do País, um instrumento de valorização
do dinheiro público, ao colocar limites nos gastos com
pessoal, ao colocar regras para contratação de empréstimos, ao colocar regras claras na aplicação dos
recursos públicos. A Lei de Responsabilidade Fiscal
signiﬁcou um marco na gestão pública no Brasil.
Ela não tem pai, não tem dono, é uma lei de todos os brasileiros. Aliás, antes até de o Governo mandar para cá a Lei de Responsabilidade Fiscal que nós
aprovamos, vários outros projetos tramitavam na Casa
com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Mas, ao
ﬁnal, aprovamos a Lei Complementar nº 101, que se
transformou nesse marco importante para regular os
gastos públicos no País.
A partir de então – posso aﬁrmar porque, nesses
últimos dez anos, eu ﬁz vários projetos –, nós tivemos
uma evolução muito signiﬁcativa da eﬁciência na administração pública do País, porque a lei levou as prefeituras municipais e os governos estaduais a contratarem
equipes técnicas para fazerem o acompanhamento,
e muitos dos Prefeitos que não obedeceram à Lei de
Responsabilidade Fiscal acabaram sendo punidos,
penalizados. Muitos estão ainda se defendendo até no
Supremo, mas, na verdade, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal é que nós tivemos a possibilidade de
punir maus gestores públicos.
Então, além de ela signiﬁcar um caminho a ser
seguido pelos gestores, ela signiﬁcou também um instrumento para punir aqueles que não seguiam esse
caminho da aplicação correta dos recursos públicos.
Com isso, evidentemente, o Brasil pôde vencer diﬁculdades nos momentos de maior crise na arrecadação.
Nós tivemos, por exemplo, no ano que passou, a crise
mundial, e posso aﬁrmar que, se as coisas continuassem como vinham ocorrendo, os Municípios brasileiros tinham literalmente quebrado, porque houve uma
queda do Fundo de Participação dos Municípios em
torno de 20%. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal
pôs limite aos gastos, e os Municípios tiveram que se
adaptar ano a ano a ela, para que, adaptados, pudessem gastar apenas um limite para pessoal, um limite
para as despesas correntes.
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E isso representou, sem dúvida nenhuma, um
ganho imenso para a administração municipal no País,
que não teve, com a crise, oportunidade de investir,
mas também não levou os Municípios a uma quebradeira, que poderia ser geral se eles se encontrassem
naquele estado de desestruturação administrativa em
que se encontravam antes da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Lei de Responsabilidade Fiscal levou ao aperfeiçoamento, levou à necessidade do treinamento de
equipes para ajudar os Prefeitos e Governadores a
gerenciarem os recursos públicos. E isso foi de fundamental importância.
Ainda na semana que estamos, na terça-feira,
tivemos a oportunidade de apreciar um projeto de lei
propondo uma alteração na Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Aí, quando eu li o projeto, eu disse: é um projeto
do Senador Tasso Jereissati, e o PSDB tem-se colocado sempre contra mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal. E, logo depois, o Senador Tasso Jereissati sentou-se ao meu lado e me explicou o que
estava propondo.
Então, vejam, mesmo uma lei que é considerada
a principal lei aprovada neste Congresso, talvez até
na sua história, no que se refere a regular os gastos
públicos, pode ser alterada desde que seja para melhorar e aperfeiçoar.
O projeto de lei que está sendo proposto pelo
Senador Tasso Jereissati nada mais é do que propor
que os Municípios e Estados que tenham problemas
administrativos possam contratar empréstimos, porque
Estados e Municípios que não têm capacidade de endividamento não podem contratar empréstimos proibidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal; mas para reestruturação administrativa poderão, se aprovada essa
lei proposta pelo Senador Tasso Jereissati.
Isso é importante a gente frisar aqui. A Lei está
aí, a sociedade defende, a imprensa defende e, no
dia em que ela completou dez anos, que foi o dia de
ontem, uma emissora de televisão abriu dizendo o
seguinte: “E ainda tem gente que quer mudar a lei”.
Pois eu digo: ainda tem gente que quer mudar a lei,
sim, mas para melhorar, como é o caso desse projeto
apresentado pelo Senador Tasso, que é para permitir
que, administrando bem os recursos mas tendo problemas estruturais, as prefeituras e os Estados possam
contratar para fazer a reestruturação administrativa e,
dessa forma, aperfeiçoar o seu trabalho.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, no meu entendimento, deveria ser acompanhada agora por outras
medidas que deveriam ser aprovadas pelo Congresso
Nacional. Aliás, uma delas foi um compromisso assu-
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mido pelo Congresso e pelo Governo. O Senador Mozarildo, que está presidindo a Mesa, já cobrou isso, e
eu o vi cobrando várias vezes da tribuna.
Temos que aprovar, Senador Mozarildo, a Emenda nº 29, que tem uma relação direta com o que estou
falando aqui, porque queremos que o recurso público
seja aplicado de forma a beneﬁciar o cidadão. O recurso público não é para fazer campanha política, como
parece que em alguns Estados e em alguns Municípios
acaba, neste período principalmente e até na União,
sendo colocado para melhorar o desempenho políticoeleitoral de determinado candidato. Não é isso. O recurso público é para beneﬁciar o cidadão, e a Emenda
nº 29 foi apresentada para quê? Para aperfeiçoar a Lei
Complementar nº 101, para que os recursos estabelecidos pela Constituição Federal – de que o Município tem
de empregar 15% na saúde, o Estado, 12% e a União,
10%... Isso não pode ser feito de qualquer jeito, como
Estados que aplicam, por exemplo, para saneamento,
para a merenda escolar, para pagar aposentados do
serviço público que trabalharam na saúde, mas estão
aposentados. Isso não pode contar para contabilizar
aqueles 12% do Estado.
Já ouvi V. Exª falando aqui sobre isso e defendendo, e eu também já falei várias vezes. Então, a Lei
Complementar nº 101, que é a lei cujos dez anos estamos comemorando, poderá ser muito mais importante
se a gente aprovar outras, como o Emenda à Constituição nº 29, que poderá obrigar a que mais recursos
sejam colocados na saúde.
Eu acredito, Senador Mozarildo, que o grande
desaﬁo dos próximos anos, para quem vier a presidir
o Brasil e governar os Estados neste País, é, sem dúvida nenhuma, colocar mais recursos e – eu termino
em um minuto – aplicar um projeto de gestão nos recursos que são aplicados à saúde.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Tem muita
gente que diz que é só pôr dinheiro que resolve. Também não é isso; é preciso pôr dinheiro e administrar
bem esses recursos, porque V. Exª que é médico – eu
não sou – sabe muito bem que hoje os hospitais de
especialidades estão saturados, mas muita gente que
está indo para os hospitais de especialidades poderia
ser atendida lá no posto de saúde ou pelo Programa
Saúde da Família. Problemas simples de saúde básica
estão superlotando as especialidades. Então, é uma
questão de gestão que está faltando nos Estados e
nos Municípios.
Mas eu gostaria de, ao encerrar, dizer que temos
de lutar aqui para a Emenda nº 29, porque aí a Lei
Complementar cujos dez anos estamos comemoran-
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do, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ganhará
ainda mais importância, porque estaremos destinando
o dinheiro público para aquilo que beneﬁcia verdadeiramente o cidadão.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Agradeço ao Senador Osmar Dias e quero
aproveitar para dizer que, na verdade, ao comemorar
esses dez anos, não só esses pontos que V. Exª colocou estão frouxos e precisam de melhor regulamentação, como também é muito mais exigido de Estados
e Municípios do que da União, do Governo Federal. A
responsabilidade ﬁscal para a União é muito frouxa!
Mas eu quero dar prosseguimento à lista de oradores. Convido para fazer uso da palavra o Senador
Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, é fato
que o Partido dos Trabalhadores colocou algumas
objeções, sobretudo ao pronunciamento do Senador
José Eduardo Dutra. S. Exª, então Senador e Líder do
Governo e, hoje, Presidente do PT, colocou algumas
preocupações, assim como na Câmara dos Deputados,
Antônio Palocci, Aloizio Mercadante e outros haviam
feito críticas a diversos aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Aqui, no Senado, José Eduardo Dutra e eu colocamos algumas preocupações.
Uma delas se referia à preocupação de que essa
lei poderia destinar recursos signiﬁcativos para que
justamente se pagassem muitos juros em uma proporção extremamente alta com os recursos públicos,
como estivesse se preparando para essa ﬁnalidade. Na
época, a proporção da dívida sobre o Produto Interno
Bruto e o volume de juros era extraordinário.
Houve outra preocupação acentuada expressa
pelo Senador José Eduardo Dutra e por mim em meu
pronunciamento...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Suplicy, V. Exª podia me permitir...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – ...até porque é uma feliz coincidência para V.
Exª também, registrar a presença nas nossas galerias
dos estudantes do nono ano do Colégio Emmanuel,
de Goiânia, do Estado de Goiás.
Estamos aqui, portanto, hoje, comemorando os
dez anos da Lei de Responsabilidade Fiscal e, na
tribuna, encontra-se o Senador Eduardo Suplicy, de
São Paulo.

Quinta-feira 6

375

18399

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sejam muito bem-vindos todos os estudantes que nos
visitam. Eu queria, ao saudá-los, transmitir-lhes que,
na época, manifestei uma preocupação com respeito
ao que estava ocorrendo com a negociação da dívida
do Município de São Paulo.
Era abril do ano 2000, e o Prefeito era Celso Pitta.
Estávamos em ano de eleição, e os diversos candidatos a Prefeito de São Paulo aqui estiveram para dialogar. Eles mantiveram um dialogo com o então Líder do
Governo Fernando Henrique Cardoso ou com um dos
Líderes – eram Líderes o Senador José Roberto Arruda
e o Senador Romero Jucá. Foram mantidas reuniões
com todos os candidatos, inclusive com a candidata
do PT, Marta Suplicy, pois havia a preocupação de
que a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal
poderia impedir que se aprovasse a renegociação da
dívida do Município de São Paulo, o que signiﬁcaria
um peso enorme para quem viesse a gerir as ﬁnanças do Município de São Paulo. Essas foram algumas
das observações.
Dez anos depois, quero aqui fazer um reconhecimento de que a Lei de Responsabilidade Fiscal acabou
se tornando um parâmetro de deﬁnição de limites à
Administração Pública, que acabaram sendo bastante saudáveis.
Hoje, a própria gestão do Governo do Presidente
Lula tem tido... Como, aliás, foi registrado no discurso do
Senador José Eduardo Dutra, porque ele mencionou,
à época, que nos diversos Municípios e Governos de
Estado administrados pelo Partido dos Trabalhadores
não havia qualquer questionamento sobre o comportamento, no que diz respeito às ﬁnanças públicas, por
parte dos Prefeitos e Governadores do Partido dos
Trabalhadores. Portanto, nós não estávamos tendo um
atitude de irresponsabilidade. Queríamos o aperfeiçoamento da proposição.
Eu quero dar um testemunho importante relativo
ao que aconteceu, quando, por exemplo, eu apresentei, em 2002, o Projeto de Lei que institui a renda básica de cidadania no Brasil, na Comissão de Assuntos
Econômicos, tendo sido designado Relator o Senador
Francelino Pereira do então PFL. Ele, um homem muito
experiente, nos seus 81 anos, me disse: “Eu não vou
ser mais candidato ao Senado. Este será o meu último
ano aqui no Senado.” Depois de ter estudado o assunto
como Relator, eis que me transmitiu: ”Olhe, Eduardo,
é uma boa idéia mas você precisa torná-la compatível
com a Lei de Responsabilidade Fiscal e, desta maneira,
será importante se você puder aceitar uma Emenda
que diz que, levando em conta a Lei de Responsabilidade Fiscal que diz que para cada despesa é preciso
haver a receita correspondente, que, então, haja um
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parágrafo que diz que a Renda Básica de Cidadania
será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados”
Eu, então, aceitei essa proposição, e ﬁcou o 1º
§ registrado na lei. Graças a esse parágrafo, todos os
Partidos no Senado, e depois na Câmara dos Deputados, aprovaram a Lei 10.853, que foi sancionada pelo
Presidente em 8 de janeiro de 2004, justamente, graças a esse princípio, pois quando foi para o Presidente Lula sancioná-la, o próprio Ministro Antonio Palocci
disse ao Presidente que, como é para ser instituído
gradualmente, pode sancioná-la, porque é factível. E
o Presidente Lula, então, sancionou a lei.
É preciso considerar que houve muitos aspectos positivos que levaram os governos municipais e
estaduais a melhorarem consideravelmente a administração dos recursos públicos e, em especial, houve
uma evolução no que diz respeito àquela preocupação
central que o então Líder do PT e eu próprio havíamos
colocado, ou seja, o peso da dívida líquida pública e o
peso dos juros sobre o Orçamento da União.
Pois bem, ainda na última exposição realizada
pelo Presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, aqui no Senado Federal, foi dito que a evolução
da dívida líquida pública em relação ao Produto Interno Bruto foi a seguinte: 12/2002, 60,6%; 12/2003,
54,9%; 12/2004, 50,6%; 12/2005, 48,2%; 12/2006, 47%;
12/2007, 45,1%; 08/2008, 42,7%; 12/2008, 38,4%. Subiu um pouco no ano de crise, em 2009, para 42,8%,
mas a previsão do Banco Central para dezembro de
2010 é de 41,2%.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente José Sarney, Presidente em exercício
no início do meu pronunciamento, Senador Mozarildo
Cavalcanti, quero aqui reconhecer que houve um signiﬁcativo progresso na Administração Pública brasileira,
e avalio que houve mérito, sim, da Lei de Responsabilidade Fiscal nessa evolução.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, Senador Mozarildo Cavalcanti,
que, até agora há pouco, presidia a sessão, colegas
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Senadores e Senadoras, o que está escrito aqui, na
projeção que se faz, é o espírito que, de fato, acompanhou a aprovação da lei complementar conhecida
como Lei de Responsabilidade Fiscal: “Os brasileiros
conseguiram a mudança. A partir de agora, os governantes só vão poder gastar o que arrecadam. A sociedade sempre desejou que isso acontecesse”. Fernando
Henrique Cardoso, 2 de maio de 2000.
Parece algo extremamente simples, porém extremamente importante e que faz parte do pensamento
de todas as pessoas que têm de gerenciar o orçamento doméstico. Quando nós pensamos o que podemos
gastar na nossa vida pessoal, na nossa família, a regra
mais básica em relação a isso é que não se pode gastar
mais do que aquilo que a gente percebe, do que aquilo
que a gente recebe como salário. Se nós gastarmos
mais e muito mais, sem pensarmos no que estamos
gastando, a consequência disso vai ser, sem dúvida,
um mal-estar na família, a falência, o endividamento,
a piora das relações. Então, não se pode gastar mais
do que se arrecada. É uma regra geral, seja para o
setor privado, seja para o setor público. É uma regra
básica de sobrevivência.
Não só não se pode gastar mais do que se arrecada. Mesmo na família, temos de pensar. Vamos fazer
uma dívida. Quanto do meu orçamento posso comprometer para pagar essa dívida? Porque, se a dívida for
maior do que o meu orçamento, mesmo sendo para
a frente, vou ter diﬁculdades, inclusive, para a sobrevivência da família, para pagar essa dívida. Quanto
desse meu orçamento tenho de gastar para educação,
para livros, para cultura, para saúde? Quanto que vou
gastar com a comida? E assim por diante.
Tenho de ter um orçamento, dentro de casa, muito bem organizado. Tenho de acompanhar esse orçamento. Tenho de ﬁscalizar esse orçamento. A partir do
orçamento lá de casa, tenho de pensar o que tenho de
mudar, porque não está dando certo. Ou, se alguma
coisa está dando certo, como vou melhorar esse aspecto para que isso possa me dar a garantia de uma
vida boa, digna, com direitos fundamentais assegurados para os ﬁlhos, para a esposa e para mim? Enﬁm,
dentro daquilo que disponho, tenho de fazer com que
a vida seja boa, digna e aceitável.
É uma responsabilidade, vamos dizer, salarial,
ﬁscal, dentro do orçamento. E o brasileiro e a brasileira
estão, cada vez mais, conscientes disso.
E se nós percebermos, nos meios de comunicação, nós vamos observar que estão sendo dados
cursos para as famílias que não conseguem fazer o
gerenciamento do seu orçamento. Inclusive, pensando nessa época de restituição do Imposto de Renda,
quando esse for o caso, os próprios analistas orientam
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as famílias, dizendo: “Olhe, dentro do seu orçamento,
se você tem uma dívida que esteja com juros mais
altos, o mais interessante é usar, eventualmente, a
restituição do Imposto de Renda para ultrapassar uma
dívida que você tenha”.
Eu acho que todos nós compreendemos isso,
essa situação, esse contexto dentro das nossas casas.
E sabemos que isso é fundamental. Se quisermos ter
uma vida tranquila, segura, devemos saber o que vai
ser o dia de amanhã, saber se eu posso comprar tal
coisa, em quantas vezes eu posso pagar, se tem desconto, se eu tenho uma poupança para um eventual
problema. Tudo isso é responsabilidade orçamentária
– orçamento dentro de casa –, responsabilidade salarial, responsabilidade com as outras pessoas.
Seria o ﬁm da picada eu dizer: “Não, eu vou comprar um carro, mas comprando esse carro, eu sei que
meu ﬁlho não vai pode ir para a escola. E compra o
carro e o ﬁlho deixa de ir para a escola”. Ou então: “Eu
vou mudar a casa, vou fazer uma reforma, uma piscina, isso e aquilo, eu sei que talvez precise de saúde,
mas deixo a saúde para lá, e vou priorizar a piscina e
a reforma da casa”. É impossível!
Essa ideia simples, aparentemente, de área, foi
transportada para a Lei de Responsabilidade Fiscal,
dizendo para o Prefeito, para o Governador, para o
Presidente da República: “Olha, você não pode gastar
mais do que você arrecada. Você tem responsabilidade
num conjunto de áreas. Você tem que atender com um
percentual a educação; você tem que atender – estamos debatendo essa lei aqui no Senado Federal, que
já foi aprovada, está na Câmara – com um percentual a
saúde. Você não pode contratar pessoas e ir gastando
90% do seu orçamento contratando pessoas, porque
esse dinheiro da contratação vai fazer falta nas outras
áreas que são fundamentais. Você não pode fazer uma
dívida – dizem para o Prefeito, para o Governador; a
lei diz isto – que faça com que você torne o Município
ou o Estado, inviável”. “Ah, mas eu tenho que fazer escola e não consigo, porque o outro deixou uma dívida
que é impagável. A não ser que eu pague – tenho que
pagar a dívida, é claro –, mas ao mesmo tempo não
consigo construir uma escola”.
Então, nesse sentido, o grande mérito da Lei de
Responsabilidade Fiscal foi transportar para a Administração Pública algo de completo bom senso que
acompanha a vida de todas as pessoas.
Essa é a grande questão, é o obvio, é o necessário.
Está sendo feita, como já foi dito, uma pequena
alteração, porque quando o Estado vai para a falência... na verdade, ele não vai para a falência, porque
o Estado ir para a falência... Mas quando a empresa
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vai para a falência, você tem que fazer um estudo para
ver como sair da falência. Quando o Município também
não consegue mais pagar as suas contas, as suas dívidas, tem que se fazer uma análise, um estudo para
se ver o que fazer com essa situação. Essa é a razão
da proposta do Senador Tasso Jereissati, que diz que,
nessas situações, você pode ter uma dívida que não
ultrapasse um percentual para a reorganização, a reestruturação do Poder Público, a ﬁm de que, por meio
desse estudo, você consiga, na verdade, sair da situação difícil com a ﬁnalidade de beneﬁciar o cidadão.
Eu desejo destacar também que a gente não pode
esquecer o contexto no qual essa lei foi aprovada, a
lei complementar. Era um contexto de inﬂação – poucos anos antes, quatro ou cinco anos antes, em 1993
– de 80% ao mês. Havia um absoluto descalabro em
relação à Administração Pública Municipal, Estadual. As diﬁculdades eram extraordinárias; os Prefeitos,
os Governadores contavam com a inﬂação, para que
pudessem pagar, rolar a dívida. Ninguém conseguia
acompanhar.
Então, nesse sentido, dentro desse contexto histórico, a aprovação da lei foi fundamental para colocar
ordem. Se nós olharmos a história do Plano Real, veremos que uma das grandes vantagens do Plano Real,
além de conter a inﬂação, que é a melhor política social
a favor das pessoas mais vulneráveis,...
(Interrupção do som.)
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – ...foi colocar ordem nas ﬁnanças públicas, nas contas públicas.
Esta ordem signiﬁca: não posso sair e fazer dívida; não
posso contratar além daquilo que é necessário, daquilo
que a lei determina, e assim por diante. Isso permitiu
que toda a população acompanhasse o orçamento,
porque o Orçamento do Município é como se fosse o
orçamento da nossa casa, porque nós moramos no
Município, nós moramos no Estado. Então, nós temos
de acompanhar, ﬁscalizar, ver se está sendo aplicado
o recurso na coisa certa.
Essa cultura de responsabilidade ﬁscal e de acompanhamento é algo que nasceu também junto com essa
lei, mas que tem de ser ainda muito cuidada para se
consolidar no nosso contexto e na nossa cultura.
(Interrupção do som.)
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Fora do microfone.) – Só para concluir, Sr. Presidente.
Então, nós temos de ainda cuidar muito disso
para que essa iniciativa se consolide, perpetue-se e
aprimore-se quando necessário, para que toda a sociedade possa acompanhar, ﬁscalizar, veriﬁcar, ver se
as coisas estão funcionando bem, se as alternativas
devem ser construídas, para que o grande ensinamento
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da casa de todos nós, orçamento claro, deﬁnido, este
conceito nosso de não gastar mais do que arrecadar,
seja transportado para o Poder Público. E aí teremos,
sem dúvida alguma, as prioridades bem deﬁnidas e
algo bem seguro e bom a favor do povo.
Sr. Presidente, os meus parabéns pelos dez anos
da Lei de Responsabilidade Fiscal!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado, Senador Flávio Arns.
Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é um dia
da mais alta importância, pois comemoramos os 10
anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um diploma
legal muito importante para a gestão pública brasileira e seus diversos entes federativos, que estabeleceu
normas, regras, limites para que a gestão pública se
comporte da forma esperada pela população, com uma
melhor administração dos recursos públicos e com a
punição dos maus gestores.
Claro que não é uma lei pronta e acabada. Ela,
com o tempo, evidentemente precisaria, e precisará,
ser aperfeiçoada. Portanto, embora ela seja quase
que um diploma legal sagrado para nós, obviamente
mereceria, e merecerá, também aperfeiçoamentos, de
acordo com as necessidades do País.
Esta semana, eu tive oportunidade de ser Relator de um projeto de lei do Senado, do Senador Tasso Jereissati, que fazia alterações pontuais na Lei de
Responsabilidade Fiscal e que causou, no primeiro impacto, uma reação de surpresa e até de críticas, feitas
principalmente pelos órgãos de imprensa.
Na verdade, tanto o Senador Tasso quanto eu,
como Relator, tivemos um cuidado cirúrgico nas alterações feitas para que isso não trouxesse maiores problemas. Inclusive, tivemos o apoio, além da Consultoria
Legislativa da Casa, do BNDES e do economista José
Roberto Afonso, um dos criadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, que assessora o Senador Tasso.
Portanto, é importante colocar isso, porque as
modiﬁcações propostas pelo Senador Tasso, e relatadas por mim, são para aperfeiçoar e reforçar a lei,
para estimular investimentos do setor público, estimular
parcerias de empresas estatais e privadas, e não para
ﬂexibilizar no sentido de aumentar limites de endividamento ou de gastos. Não foi esse o objetivo.
Inclusive, é curioso dizer que o Senador Tasso se
inspirou numa solicitação do Presidente do BNDES,
Luciano Coutinho, porque ele estava encontrando diﬁculdades de concretizar ﬁnanciamentos no setor pú-
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blico. Então, na época da crise, o Senador Tasso era o
Relator da Comissão da Crise, e, portanto, atuou com
a ideia de atender ao pleito do BNDES.
Hoje, nós teríamos diﬁculdade, inclusive... Por
exemplo, na usina de Belo Monte, a Eletrobras terá diﬁculdades de participar de Belo Monte se não houver
a revisão do art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
que é um dos pontos que foram, evidentemente, alterados na proposta e que permite, inclusive, que empresas estatais produtivas e não dependentes, como
é o caso da Petrobras e da Eletrobras, possam prestar
garantias a empreendimentos de que elas participem.
Isso hoje é vedado.
O art. 163 da Constituição, quando prevê que lei
complementar regule a concessão de garantias, abrangeu toda a administração pública direta e indireta. E,
nesse caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal alcançou as estatais produtivas. Então, deixou dúvidas em
relação à possibilidade de a Eletrobras, por exemplo,
dar garantias em Belo Monte.
Portanto, como na época não se falava em parceria do setor público e setor privado, não se pensou
nesse assunto, mas é claro que nós temos que buscar
a evolução da lei, e não simplesmente... Ela é sagrada? É, nos limites de dívida e de gastos, mas não para
melhorar, abrir condições de um melhor desempenho
do setor público, principalmente quando se fala de investimento em infraestrutura, que é o caso, inclusive,
de Belo Monte.
Já em outra alteração no art. 64 não houve nenhuma novidade. Na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal já trata isso para os Municípios, só que
não tratava para os Estados. O que signiﬁca essa outra
modiﬁcação? Signiﬁca a possibilidade de que os Estados possam tomar empréstimos para modernização
da sua gestão pública, racionalizando a estrutura e
arrecadando mais. Com isso, obviamente, os Estados
terão uma situação ﬁscal mais confortável.
Vale a pena ressaltar que as operações de crédito
serão submetidas ao Senado Federal para avaliação
de limites, dentro da competência do Senado. Essas
operações passarão pelo Senado. As operações que
normalmente passam por aqui e que envolvem empréstimos externos, elas terão que passar pelo Senado.
Portanto, não é despropositada a lei. A lei não vai
deixar que Estados e Municípios tomem dinheiro emprestado de forma irresponsável, até porque o Tesouro Nacional, quando for dar aval, e o Senado Federal
serão devidamente informados, e os projetos passarão
aqui para serem aprovados.
Portanto, na verdade, não estamos ferindo a Lei
de Responsabilidade Fiscal, é isso que é importante
ressaltar. Mais que isso, aqui, no Senado mesmo, nós
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tivemos, inclusive, a aprovação de empréstimos com
a modernização administrativa, recentemente, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Nós aprovamos esses
empréstimos.
Então, a alteração no art. 64 caminha nessa linha.
Agilizar o ﬁnanciamento para a modernização de gestão é a mesma justiﬁcativa do PLS nº 234, do Senador
Tasso, que... não é que ﬂexibiliza, mas moderniza a
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Enﬁm, não faz sentido que o governo estadual
ou municipal que pouco arrecada, ou perde receita, de
um lado, ou tenha excesso de gastos com o pessoal
ou dívidas, do outro, deixe de receber apoio ﬁnanceiro para investir em ações que o levariam justamente
a melhorar a receita e controlar gastos, enquanto tal
suporte é permitido aos governos já com as ﬁnanças
equilibradas e sadias. Inclusive para que possam fomentar investimentos públicos.
Portanto, concluindo, será que essa é uma ﬂexibilização excessiva da Lei de Responsabilidade Fiscal?
Acredito que não. Aﬁnal, se o objetivo do programa é
aumentar a qualidade da gestão pública, implementando medidas que permitam reduzir o seu déﬁcit, controlar a expansão da folha de pagamentos e melhorar o
desempenho dos seus gastos, não faz sentido impedir
a execução de um projeto como forma de punir indicadores ﬁscais desfavoráveis. É preciso abrir a exceção
acima descrita para dar ao ente público a chance de
reverter a situação adversa.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
concluindo, hoje é um dia de comemoração. Então, é
bom que ﬁque claro que essas modiﬁcações melhoram
a lei e não, realmente, abrem a porteira para gastos e
para endividamento, e que este é um dia que precisamos, efetivamente, comemorar.
A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um marco
na gestão pública brasileira e nós temos todos os motivos para fazer esta sessão de homenagem a esse
diploma legal que, cada vez mais, ganha importância
na gestão pública. Mas, obviamente, no momento em
que se forem promover alterações que a melhorem ou
que a atualizem, elas devem ser encaradas com absoluta boa vontade, e não, às vezes, com um pouco
de má vontade, como quando se fala: “Não, estamos
abrindo as porteiras da Lei de Responsabilidade Fiscal”. Não é verdade!
Então, hoje, há motivo de comemoração e, por
isso mesmo, nesta semana, ﬁzemos coincidir a entrega e a votação desse relatório, porque, na verdade, é
uma homenagem à Lei de Responsabilidade Fiscal e
não uma irresponsabilidade ﬁscal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador Cícero Lucena. (Pausa)
Não está presente.
Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Senado e o Poder Legislativo têm motivos de sobra
para comemorar este acontecimento: a aprovação da
Lei de Responsabilidade Fiscal, a sua vigência por
10 anos consecutivos, que determinaram uma nova
reﬂexão para os gestores públicos do Brasil. Antes,
alguns diplomas legais manifestavam preocupação
com a má aplicação dos recursos públicos, castigando os administradores até com a perda de mandato,
como, por exemplo, a Lei do Impeachment, que é uma
lei de responsabilidade política, mas que também se
poderá aplicar em casos de corrupção. O Decreto-lei
nº 201 pune os Prefeitos municipais com a perda de
mandato caso pratiquem atos de gestão corrupta contra o Poder Público.
Em 1999, começou a vigorar a Lei Rita Camata,
que concedia responsabilidade à União, aos Estados e
Municípios, mas não colocava no âmbito da responsabilidade ﬁnanceira e orçamentária o Poder Legislativo
e o Poder Judiciário.
Veio, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal,
sancionada no ano de 2000, a Lei nº 101, sancionada
pelo Presidente da República, pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, e que, aqui nesta Casa, teve como
Relator o Senador Jefferson Péres, de saudosa memória. Eu estava aqui, como também estavam vários
Senadores – Senador José Sarney, Senador Romeu
Tuma, que está aqui à minha frente –, que puderam
presenciar o tamanho do debate que aqui se travou
para aprovar essa matéria que mudou os rumos da
administração pública nacional.
Eu não tenho a menor dúvida de que, se não fosse a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
situação dos Municípios, que hoje é difícil, seria catastróﬁca. Os Municípios estariam ingovernáveis e alguns
Estados também, e, quem sabe, a própria União.
Isso colocou um freio na gastança, na gastança
sem limites, na falta de previsão orçamentária e na
falta de responsabilidade com as despesas que eram
concretizadas, anualmente, pelos administradores, em
todos os níveis.
Por exemplo: não havia praticamente nenhum
limite para a dívida pública. Se não fosse essa Lei de
Responsabilidade Fiscal, muitos Estados e Municípios não poderiam assumir um endividamento para
a execução de obras fundamentais de infraestrutura

380

18404

Quinta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

junto ao BNDES, por exemplo, junto a instituições internacionais. Os Estados poderiam estar, hoje, numa
situação de crise, sem nenhuma saída viável do ponto
de vista ﬁnanceiro.
O Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios foi criado pela Constituição de 1967. Naquela
época, havia uma obrigatoriedade de que pelo menos
50% das receitas oriundas do Fundo de Participação
deveriam ser aplicadas em despesas de capital, mas,
aí, veio o AI-5 e, com ele, veio um ato complementar
reduzindo pela metade as receitas oriundas do Fundo
de Participação – à metade!
Mas o regime militar determinava a liberação
completa da aplicação do Fundo. Isso redundou numa
gastança geral, a posteriori, com o crescimento do
Fundo de Participação que se operou depois, onde
as prefeituras, os próprios Estados encheram a sua
máquina administrativa de pessoal administrativo de
cargos em Comissão.
No ano da eleição, a Lei de Responsabilidade
Fiscal proíbe, por exemplo, que o gestor público venha tomar o empréstimo por adiantamento de receita,
a chamada ARO. De igual maneira, é proibido contrair despesas que sejam pagas no ano seguinte, que
era uma tônica do passado. A despesa de pessoal,
por exemplo, nos 180 dias antes das eleições, essa
despesa de pessoal não pode ser aumentada, isto é,
não se pode dar um aumento nos 180 dias antes das
eleições.
Por exemplo, nos Estados, 60% das receitas líquidas têm que ser aplicados dentro de certos limites:
3% para o Poder Legislativo, incluído aí o Tribunal de
Contas; 6% para o Poder Judiciário; 2% para o Ministério Público e 49% para o pessoal do Executivo.
Ultrapassados esses limites, a União, por exemplo,
deixa de repassar para o Estado infrator – aí é uma
sanção institucional – as transferências voluntárias ou
mesmo os Estados não podem contrair empréstimos,
porque estão inadimplentes com a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Então, foi uma grandiosidade para o crescimento
do nosso País, para a alavancagem do nosso desenvolvimento, para a organização administrativa da União,
dos Estados e dos Municípios essa Lei de Responsabilidade Fiscal, que atinge não só o Poder Executivo,
mas também o Poder Judiciário, o Ministério Público
e o Poder Legislativo.
Concedo um aparte, com muito prazer, ao Senador Romeu Tuma, que foi um dos votantes naquela
lei do ano de 2000, sancionada pelo Presidente da
República.
Sr. Presidente, os microfones de aparte não estão funcionando.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Nas sessões de homenagens os microfones não
funcionam (Intervenção fora do microfone.).
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Não funcionam. Entendi.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Um momento.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Ele vai abrir uma exceção para V. Exª.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Agradeço a V.
Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nas sessões de homenagem, solenes, o Regimento
não permite aparte. Mas...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – É o último orador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Como tenho o maior apreço a V. Exª e é o último
orador, nós abriremos esta exceção acho que com a
concordância de toda a Casa.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Agradeço a V.
Exª e também por ter citado a mim e V. Exª por estarmos presentes quando houve...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Flexa também quer aparteá-lo.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – É só para não
ocupar a tribuna e pela admiração que tenho pelo Senador Antonio Carlos. Eu queria só relembrar uma coisa. V. Exª está fazendo um belo histórico da evolução
na parte de ﬁscalização da Lei de Responsabilidade
Fiscal e de toda a nomenclatura econômica que ela
trouxe em benefício do País e do administrador público. Eu queria lembrar, Senador, se V. Exª permitir, que,
quando eu era Chefe de Polícia, havia o Decreto-Lei
nº 200, traçado pelo governo militar. Como Chefe de
Polícia, Senador Jefferson Praia, a grande amargura
que a gente tinha era o número de prefeitos indiciados
em inquéritos em razão da...
(Interrupção do som.)
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – ... responsabilidade com o emprego do dinheiro público. A gente
sabia que a intervenção de pessoas intermediárias
para obras em construção... Um prefeito inexperiente,
sem capacidade administrativa ou de assessoria jurídica ou de engenharia aceitava porque queria fazer a
sua praça, a sua rua. Então, vários processos foram de
indiciamento dos prefeitos. Há uma história um pouco
longa e triste. Depois veio a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Eu diria, Senador, com muita tranquilidade, que
é o primeiro passo para a ﬁcha limpa. Se o prefeito,
o administrador público, como V. Exª o descreve, consegue aplicar a Lei de Responsabilidade Fiscal está
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dando um primeiro passo para ter a ﬁcha limpa. Cumprimento V. Exª e peço desculpas por ter interrompido
o seu brilhante discurso.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Ao contrário, para mim foi uma honra,
uma alegria. Na verdade, V. Exª está dizendo uma coisa
certa, que a Lei de Responsabilidade Fiscal é um código de conduta. Quem tiver boa conduta no Município,
no Estado, na União, e também no âmbito do Poder
Judiciário e do Poder Legislativo, certamente não terá
nenhuma punição, certamente não será feita nenhuma
ação de improbidade administrativa, porque cumpriu
com o seu dever legal e constitucional.
Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que
acontecia, por exemplo, em determinados Municípios
era a punição política ao prefeito. Quando a câmara se
interessava em punir um prefeito que tinha a minoria
na câmara de vereadores, muitas vezes, acontecia o
impeachment do prefeito. Quer dizer, não havia um diploma legal para regular essa punição. Hoje não, hoje o
Ministério Público pode ﬁscalizar, a Defensoria Pública
pode ﬁscalizar, a comunidade, a sociedade como um
todo também pode ﬁscalizar. Enﬁm, a transparência
ﬁcou como regra fundamental do gestor público. A Lei
de Responsabilidade Fiscal, por isso, merece nossas
homenagens nesses dez anos de vida.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, quero
primeiro agradecer a V.Exª, Presidente José Sarney. Eu
estava inscrito, mas tive que sair para uma reunião e,
ao retornar, pedi a V.Exª que me reinscrevesse.
Não poderia deixar, em hipótese nenhuma, de
usar a tribuna numa data tão importante para o Brasil,
quando nós comemoramos os dez anos de implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Como eu disse, há dez anos o Brasil dava um
basta aos gastos exorbitantes do Poder Público, instaurando um marco indelével na seriedade das contas
do Estado. Sem ser acometidos por sustos de Pandora, nossos últimos governantes se submetem regularmente, desde então, ao controle rigoroso da Lei
de Responsabilidade Fiscal, planejada e instituída no
segundo mandato do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.
Embora, para o desânimo da sociedade, os escapes ao cumprimento estrito da norma tendam a ser
mais e mais utilizados, o espírito emanado do conceito
de accountability na conduta pública veio para se radicar de vez em nossa República. Aﬁnal de contas, a
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Lei de Responsabilidade Fiscal infunde compromisso
social às ﬁnanças públicas, cercando as despesas administrativas de um halo de vigilância imprescindível ao
consentimento coletivo para sua legítima efetivação.
Abro aqui um parêntese no pronunciamento,
Senador Tasso Jereissati, para fazer uma declaração
de justiça. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que está completando dez anos, estamos festejando
seu décimo aniversário – jovem ainda, não é? –, foi
introduzida, sem esse nome, nos Governos do PSDB,
que começaram com V. Exª, no Ceará; depois, com
Mário Covas, em São Paulo; com Almir Gabriel, no
Pará; com Marconi Perillo, em Goiás. Ou seja, bem
antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, os governantes do PSDB já tinham o compromisso com o uso
correto dos recursos públicos e de forma a não tornar
os Estados ingovernáveis. Tanto que esses exemplos
que eu citei – Ceará, São Paulo, Pará, Goiás e outros
tantos – são exemplos que podem ser, como acontece agora, nas Alagoas, com o Governador Teotônio...
Então, são exemplos de que o PSDB tinha isso como
um conceito, como uma condição de governar.
Sr. Presidente, de fato, o Brasil, como disse, mudou muito. Como bem frisou o ex-Governador de São
Paulo, José Serra, da Nova República para cá... E aí
abro outro parêntese, Presidente Sarney, para dizer a
V. Exª que essa mudança começou lá na Nova República, com a eleição, por via indireta, de Tancredo Neves, que, lamentavelmente, não assumiu o Governo,
vindo V. Exª a substituí-lo, fazendo a transição para o
regime democrático. Àquela altura, o PT também votou contra a eleição de Tancredo Neves. É importante
que o Brasil todo veja que todas as mudanças feitas
para que nós chegássemos ao estágio em que o Brasil se encontra hoje, Senador Mozarildo, todas elas
tiveram voto contrário do PT. Todas elas! Lembrei-me
agora da eleição indireta, em que ele também se posicionou contrário.
Então, como eu dizia, da Nova República para cá,
o País robusteceu o processo democrático, o período
mais longo de democracia da nossa história, uma autêntica democracia de massas. A Constituição pode ter
lá seus defeitos, mas avançou muita coisa em matéria
de liberdades, em matéria cultural e social.
E não foi só isso. Com a eleição do Presidente
Fernando Henrique, houve a derrota da superinﬂação,
o que parecia impossível, depois de quase quinze anos
de tentativas. Realmente, foi uma conquista e tanto do
País. Por ﬁm, o arremate se concretizou no fortalecimento ﬁnanceiro do ensino fundamental, na retomada
do crescimento e, antes de tudo, na implementação dos
parâmetros mais rígidos da responsabilidade ﬁscal.
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Aprovada durante a gestão do PSDB no Palácio do Planalto, a Lei de Responsabilidade Fiscal se
converteu em instrumento fundamental para garantir
o equilíbrio das contas públicas.
No plenário da Câmara, a aprovação se deu por
385 votos a favor e 86 votos contra. Entre eles sobressaíam os de Deputados da oposição, como Antonio
Palocci, que ontem deu uma entrevista, reconhecendo
o erro – assisti à entrevista, na Globo News, do Deputado Palocci reconhecendo o erro que cometeu ao
votar contra a Lei de Responsabilidade Fiscal –, bem
como do Deputado José Genoíno e do hoje Senador
Aloizio Mercadante, que inclusive, na hora da votação,
disse que votava contra o projeto “primeiro, porque ele
é muito restritivo em relação aos gastos sociais e não
coloca limite para gastos ﬁnanceiros, para o pagamento
de juros”. O Deputado à época e hoje Senador disse
que outro motivo para o PT votar contra é que “a nova
lei não permite a repactuação das dívidas”. Então, ele
já declarou, àquela altura, o pensamento do PT em
relação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
No Senado, o projeto foi aprovado por 60 votos
contra 10. A proposta de rejeição foi liderada pelos
Senadores do Partido dos Trabalhadores – em particular, naquela altura, os Senadores José Eduardo Dutra
e Eduardo Suplicy. Inclusive, na ocasião, o Senador
Eduardo Suplicy também se colocava contra – está
aqui nos Anais do Senado Federal. José Eduardo Dutra reclamava mais de inconstitucionalidade ao limitar
operações de crédito e dívida. Alegava serem matérias
da competência exclusiva do Senado. E o Senador
Eduardo Suplicy rejeitava a vedação para novas rolagens, temia que prejudicasse as negociações então
em curso com a Prefeitura de São Paulo.
Em que pese a oposição ferrenha do PT contra
sua adoção na época da tramitação, ditaram-se a partir
dali paradigmas civilizatórios em favor da austeridade
e da transparência das despesas do Estado. E isso
se materializou em duas formas: seja educando administradores brasileiros na cartilha do respeito à coisa
pública, seja bloqueando abusos e malversações de
ímpetos políticos irresponsáveis.
Sr. Presidente, não por acaso, a atual crise grega que ameaça o euro da União Europeia mostra claramente o avanço que o Brasil realizou desde 2000
com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por um lado, tratava-se, sem dúvida, de um autêntico progresso técnico. Mas, por outro lado, tratava-se
também de um genuíno progresso ideológico, visto
que, naquela ocasião, o PT e o agora Presidente Lula
combatiam acirradamente as virtudes irrefragáveis da
lei em apreço.
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Sem um enorme esforço para restabelecer o equilíbrio ﬁscal das três esferas administrativas, as ﬁnanças
do Poder Público brasileiro já teriam naufragado na mais
abjeta das insolvências. Nesse quadro, é pouco provável que o Brasil pudesse alavancar um desempenho
econômico nesta década, caso tivesse permanecido na
obscuridade e no cassino irresponsável das ﬁnanças
públicas. Menos provável seria imaginar que prefeitos
e governadores brasileiros pudessem se engajar, hoje,
em condutas políticas mais rígidas na formulação de
orçamentos condizentes com as restrições impostas
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Sr. Presidente, de acordo com especialistas eminentes, o Brasil transformou-se numa “área monetária
ótima”, exatamente por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela impôs um mínimo de exigências de
equilíbrio ﬁscal entre os Estados-membros da Federação.
É com extremo cuidado que devemos analisar
as propostas de alteração da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Por isso mesmo, diante da catástrofe atual do
Estado grego, deveríamos, sim, proteger-nos contra
a ignorância e o oportunismo político que costumam
pairar por aqui em períodos pré-eleitorais.
Mesmo os críticos mais ferrenhos tendem hoje a
reconhecer a relevância irredutível da Lei de Responsabilidade Fiscal. Endossando a parte útil da ortodoxia
econômica abraçada pelos recentes governos brasileiros, eles apontam a política de responsabilidade ﬁscal
adotada como instrumento elementar e imprescindível
ao erguimento de um Estado que pleiteia ocupar, e
vai ocupar, lugar de destaque no panteão dos países
desenvolvidos.
Para encerrar, Sr. Presidente, com as verbas
públicas bem empregadas e seu uso divulgado com
transparência, o Brasil se candidata a varrer da história
sua cultural inclinação pelo ﬁsiologismo, pelo clientelismo, pela mais sorrateira artimanha corruptora. Enﬁm, sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
mobilização dos recursos nacionais na direção correta
representa, indiscutivelmente, condição necessária
para aﬁrmar uma estratégia rebelde e inovadora de
desenvolvimento econômico e gerencial.
Sr. Presidente, eram essas as palavras que gostaria de pronunciar nesta data, em que comemoramos
10 anos de implantação da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Quero parabenizar o Brasil e o Presidente Fernando Henrique, porque foi no seu Governo que a lei
foi implantada.
Eu não poderia deixar, Presidente, de solicitar
a V. Exª um minuto mais para fazer uma saudação a
dois empresários do meu Estado, o Estado do Pará:

MAIO 2010

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o meu amigo Luiz Ivan Barbosa, que é Presidente do
Sindarpa, o Sindicato das Empresas de Navegação
Fluvial e Lacustre e das Agências de Navegação no
Estado do Pará, e seu Vice-Presidente, meu amigo,
Eduardo Carvalho.
Eles vieram até aqui, Sr. Presidente, para convidar os Senadores para o evento que vai ocorrer de
18 a 20 de maio próximo, a Trans 2010, e, ao mesmo
tempo, para o V Congresso Internacional de Transportes da Amazônia, que vai ocorrer na Estação das
Docas, lá no Pará.
Então, quero deixar registrado nos Anais do Senado esse evento importante, porque, na Amazônia e
no Brasil, Presidente José Sarney, o Governo próximo,
com certeza absoluta, terá de colocar o modal hidroviário como prioritário para o transporte de cargas – no
Brasil e principalmente na nossa Região, onde os rios
são as nossas estradas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero também agradecer, como V. Exª, a presença
dos ilustres empresários paraenses.
Antes de encerrar esta parte da sessão, quero dizer que, embora a nossa sessão não tenha tido
aquela concorrência que desejávamos, comemoramos
hoje, sem dúvida, um dos pontos mais importantes da
administração brasileira.
Eu considero mesmo que duas coisas foram fundamentais para a estabilidade ﬁnanceira do País: a primeira foi a iniciativa do então Ministro Roberto Campos
e do Presidente Castello Branco, na Constituição de
1967, de incluir o planejamento no nível constitucional;
a segunda, importantíssima, talvez um dos atos mais
importantes do Presidente Fernando Henrique, foi a
Lei de Responsabilidade Fiscal, na qual ele foi apoiado pelo Sr. Marcos Tavares – assisti à sua exposição,
quando foi lançada a Lei de Responsabilidade Fiscal
– e pelo Sr. José Roberto Afonso, que se encontra
presente a esta sessão.
Quero dizer que Rui Barbosa falava que alguns
estadistas plantam couves e que outros plantam carvalhos. Esse é um dos casos que podemos distinguir,
porque o Plano Real foi um plano de circunstância,
daquele momento – com o tempo, as coisas vão-se
corrigindo –, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal é
um carvalho, porque foi feita para sempre e mudou,
sem dúvida, a mentalidade da Administração Pública
brasileira.
O que está vivendo a Europa, neste momento, por
meio do problema da Grécia, é justamente a falta de
regras quanto à administração das ﬁnanças públicas.
E a União Européia foi possível, porque, em primeiro lugar, eles estabeleceram as regras que os países
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deveriam seguir na organização de suas ﬁnanças e
da sua economia.
Portanto, quero congratular-me com o Presidente Fernando Henrique, porque, por meio da Lei de
Responsabilidade Fiscal, ele realmente plantou um
carvalho na administração brasileira, que perdurará
por todos os tempos, e criou uma nova mentalidade
na Administração Pública.
Ao encerrar esta parte da sessão, quero justamente agradecer a todos os presentes e louvar todos
que participaram da elaboração dessa lei.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Sr. Senador Papaléo Paes enviou discurso à Mesa,
para ser publicado na forma do disposto no art. 203,
do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o que comemoramos hoje – os 10 anos
da promulgação da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – é, sem sombra de dúvida,
um dos marcos mais importantes da consolidação da
democracia em nosso País. De fato, Senhor Presidente, a ideia de que os governantes são responsáveis
perante os cidadãos é uma das crenças basilares do
credo democrático. A responsabilidade ﬁscal é, por sua
vez, uma das formas mais fundamentais que assume
o dever de responder ao público, que incumbe a todos
os governantes.
Portanto, Sr. Presidente, nada mais oportuno do
que, nesta ocasião, estarmos aqui comemorando a
promulgação desta Lei, que, indubitavelmente, é um
marco de altíssimo signiﬁcado na história das instituições brasileiras e um dos ingredientes mais importantes da fase de estabilidade pela qual passamos nos
últimos 10 anos.
Começamos a conquista dessa estabilidade em
1988, com a promulgação da Constituição Cidadã.
Efetivamente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, o constituinte logrou lançar, naquela Carta, as
bases de uma estabilidade política que logo foi posta
à prova, tanto na grande e histórica eleição de 1989,
quanto no delicado processo que se seguiu, que, como
sabemos, resultou na renúncia do primeiro Presidente
eleito diretamente depois de mais de 25 anos.
A conquista da estabilidade econômica demorou
um pouco mais. Veio, ﬁnalmente, com o Plano Real,
formulado e implementado sob o comando de Fernando
Henrique Cardoso, então Ministro da Fazenda do Governo do Presidente Itamar Franco e, logo em seguida,
eleito duas vezes Presidente da República. A Lei de
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Responsabilidade Fiscal, aprovada em 2000, põe-se
na continuidade direta desse processo de estabilização das instituições políticas e econômicas. É nesse
sentido, Senhor Presidente, que eu disse, no início,
que temos nela um dos esteios mais proeminentes de
nossa atual fase de estabilidade democrática.
A ideia por trás da LRF é simples e clara: o governante não deve gastar mais do que arrecada. Nos
anos 90, já não era mais aceitável usar a inﬂação para
administrar os déﬁcits que se multiplicavam pelas várias
instâncias da administração pública. Vencer a praga
da inﬂação era um dos objetivos prioritários do País
no momento da redemocratização, e, portanto, era inconcebível abrir mão dessa conquista naquela altura.
Também não era viável saldar os déﬁcits aumentando
ainda mais a carga tributária, já então em patamares
dignos de países muito mais ricos. O amplo processo
de privatização gerou recursos que puderam, momentaneamente, ser usados para o abatimento da dívida,
mas não foram suﬁcientes para deter a tendência de
crescimento do déﬁcit. Logo outros fatores, como a
crescente taxa de juros, complicariam ainda mais o
quadro.
A saída, já que não havia como gerar mais receitas, era racionalizar as despesas. A LRF foi um marco
histórico também neste ponto: representou uma inﬂexão na maneira como o Brasil historicamente lidava
com a necessidade de ajustes ﬁscais. A perspectiva
usual do curto prazo foi substituída por uma visão de
longo prazo, menos sujeita à temporalidade mais restrita dos ciclos políticos, assim como a abrangência da
lei, que se aplica a todos os entes federados, a todos
os poderes e a todos os níveis da administração pública, fornece um instrumento homogêneo para lidar
com um problema generalizado em todos os níveis da
administração pública, que se tornava impossível de
gerir sem uma referência normativa única.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os efeitos
benéﬁcos da Lei de Responsabilidade Fiscal multiplicaram-se ao longo dos 10 anos de sua vigência Os
especialistas concordam, por exemplo, que, entre os
fatores que explicam a resistência brasileira à recente
crise econômica que tão duramente atingiu diversos
países, deveríamos incluir a LRF. O superávit primário acumulado por Estados e Municípios deu um salto
signiﬁcativo de 2000 para cá. Mais ainda, a Lei, aos
poucos, foi modiﬁcando a mentalidade dos governantes, cujo desempenho passou também a ser avaliado
pelos cidadãos em função dos padrões de eﬁciência
e responsabilidade ﬁxados pela LRF.
Temos aí, portanto, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, um exemplo especialmente bom de
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sucesso legislativo. Não é sempre que comemoramos
o aniversário de uma lei. Mas, no caso da LRF, tal homenagem é não apenas justiﬁcada, impõe-se também
na medida em que o paradigma legislativo erguido por
essa norma deve sempre ser mantido visível para que
o emulemos, para que o imitemos na busca do aprimoramento de nosso ordenamento normativo.
Para encerrar, Senhor Presidente, quero dizer
que nós, do PSDB, temos um orgulho especial de falar dessa Lei, concebida, aprovada e promulgada sob
o governo de nosso partido.
Duas das mais importantes contribuições recentes
para a estabilidade institucional que vivemos hoje, o
Plano Real e a Lei de Responsabilidade Fiscal, foram
resultados de esforços coordenados pelo PSDB. Não
há, hoje, quem negue tal fato. Mesmo a antiga oposição, tendo à sua frente o Partido dos Trabalhadores,
hoje no governo, tem forçosamente de reconhecer isso.
Todos lembram a estridência quase histérica com que
o Partido dos Trabalhadores se opôs ao Plano Real e
à aprovação da LRF. Todos se lembram também que
uma das condições para que Lula fosse eleito em 2002
foi o compromisso que assumiu em deixar de lado
aquela oposição teimosa e sem razão e reconhecer
a conquista da estabilidade econômica, com os pilares e as condições estabelecidas ao longo dos dois
governos de FHC. Se temos, portanto, prosperidade
hoje é porque nós, do PSDB, preparamos bem o terreno. Essa comemoração dos 10 anos da LRF serve
também para lembrarmos aos brasileiros esses fatos.
O Brasil não foi criado em 2003. As condições para o
sucesso de hoje começaram a ser plantadas quase
dez anos antes.
Hoje vivemos um novo período eleitoral de intensa disputa, como aquele de 2002, e nesse contexto
volta a ser discutida uma série de pontos relacionados
à questão orçamentária e à LRF. Quero dizer, Senhor
Presidente, que devemos ser muito cautelosos para
não nos deixar vencer pelas paixões eleitorais. Estou
convencido, como disse, que temos aí, nessa Lei, um
esteio importante de nossa estabilidade democrática.
Mexer nisso tem implicações graves. Não deixemos que
esta legislatura passe para a história como aquela que
desmontou os pilares da estabilidade, tão custosamente
construídos ao longo dos últimos 15 anos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada esta parte da sessão, vamos passar à
segunda parte.
Passa-se à:
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ORDEM DO DIA
A Ordem do Dia inclui medidas provisórias, cujos
Relatores não remeteram à Mesa ainda os respectivos relatórios.
Em segundo lugar, é evidente a falta no plenário
de número para votarmos autoridades, que dependem
de quórum qualiﬁcado.
Encerrando essa parte da Ordem do Dia, vou
voltar à lista de oradores.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 477, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 477, de 2009, que abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos e entidades
do Poder Executivo, no valor global de dezoito
bilhões, cento e noventa e um milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e setenta e
três reais, e reduz o Orçamento de Investimento
de diversas empresas no valor global de cinco
bilhões, setecentos e trinta e seis milhões, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta
reais, para os ﬁns que especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia
28.04.2010)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
19.03.2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º.06.2010
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 480, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 480, de 2010, que abre crédito
extraordinário, em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das Relações Exteriores,
da Saúde, da Defesa, da Integração Nacional
e das Cidades e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, no valor global
de um bilhão, trezentos e setenta e quatro
milhões e cinqüenta e sete mil reais, para os
ﬁns que especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia
28.04.2010)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
19.03.2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º.06.2010
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3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 309, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,
§ 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts.
353, parágrafo único, e 375 do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 309, de 2009
(nº 5.939/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A.
– Petro-Sal e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que cria
o Fundo Social – FS; dispõe sobre sua estrutura
e fontes de recursos; altera a Lei nº 9.478, de 6
de agosto de 1997; e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Serviços de Infraestrutura; e
– de Assuntos Econômicos.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício das
atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos
de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
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6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
ﬂuidos sob o regime de partilha de produção, em
áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, altera
dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, e dá outras providências. (Exploração e
produção de petróleo; competências do CNPE,
da ANP e do Ministério de Minas e Energia;
casos de contratação direta e de licitação para
exploração de petróleo; contratos de partilha de
produção; rateio das rendas governamentais no
regime de partilha de produção (royalties); comercialização do petróleo.)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2010
(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 27, de 2010(apresentado
como conclusão do Parecer nº 103, de 2010,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), que aprova
a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2009.
8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 278, DE 2010
(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 278, de 2010, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2010.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 2010
(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 279, de 2010, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2010.
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10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Antonio
Carlos Biscaia), que dá nova redação ao § 6º
do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação
judicial por mais de um ano ou de comprovada
separação de fato por mais de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento:
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos
termos de Subemenda que apresenta.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
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Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
89, DE 2003
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2003, tendo como primeira
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá
nova redação aos arts. 93 e 95 da Constituição
Federal, para impedir a utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, nos casos
que estabelece.
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Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
18
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências”, para determinar que o
atendimento de urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponibilidades do Sistema forem insuﬁcientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
19
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
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20
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
21
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem,
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe
sobre a prestação de serviços de psicologia e
de serviço social nas redes públicas de educação básica.
Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
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Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de
2005; 2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre
o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apresenta; 2º pronunciamento
(sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc:
Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda
nº 2-Plen, nos termos de Subemenda; e – de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir
Raupp, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
favorável ao Projeto e a Emenda nº 1-CCJ; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável à Emenda nº 2-Plen, na forma de
Subemenda.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97,
na Casa de origem, do Deputado Inácio Arruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização do exame denominado Emissões
Evocadas Otoacústicas.
Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1
e 2-CAS, de redação, que apresenta.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo),
que deﬁne prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972,
de 25 de maio de 2000.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Marcelo Crivella;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003,
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na Casa de origem, da Deputada Perpétua
Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de exposição de obras de artistas nacionais
em prédios públicos da União e de suas autarquias e fundações públicas.
Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que apresenta; e
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos
termos do Substitutivo aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de
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separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
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na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a Advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, de forma a obrigar a realização de exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas e prever a disponibilização de
equipes de atendimento de emergência em
competições proﬁssionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
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37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
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Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que institui o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
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setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício da proﬁssão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Renato Casagrande, favorável, nos termos da Emenda
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
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47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007,
na Casa de origem, do Deputado Alexandre
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite
A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação
da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
48
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede
pública de ensino e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de
2009, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3-CE.
49
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art.
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
– Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos
adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
50
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
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sado), que ﬁxa critério para instituição de datas comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
51
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 18, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação ao inciso
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios,
para alterar a estrutura básica do Ministério
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério
do Esporte).
Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
52
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2007
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador João Ribeiro),
que aprova as contas do Governo Federal, do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal
e Territórios e do Ministério Público da União,
relativas ao exercício de 2003.
53
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão
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Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18
de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as
condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
55
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
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Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões – de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Augusto Botelho, favorável,
com a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que
oferece; e – de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira,
favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido
pela Comissão de Assuntos Sociais.
58
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a ﬁxação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
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59
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, 09, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 390, de
2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros e outros Senhores
Senadores, que altera os arts. 1º e 22 da Lei
Complementar nº 64, de 1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e procedimentos
relativos a inelegibilidades e sobre o sistema
de prestação de contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, de
2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera
o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre
inelegibilidade cominada aos que tiveram suas
contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas pelo órgão competente.

MAIO 2010

Maio de 2010

Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, de
2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, com
votos contrários do Senador Romero Jucá e, em
separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
Vices devem se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
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subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera a Lei
Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para
acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
66
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares;265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
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dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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68
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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71
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
72
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos paren-
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tes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
73
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
74
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
75
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
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Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
76
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea g do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
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Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
77
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
78
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art.
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1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para fazer constar que a contagem
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em
questão é contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
79
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
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ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
80
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de
2008, da Comissão de Educação, Cultura e
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen,
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na
forma de subemenda que apresenta.
81
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
para limitar as exigências das instituições ﬁnanceiras na concessão de ﬁnanciamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
82
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
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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.
83
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
prever o exame criminológico para progressão
de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de pena.
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
84
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
85
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
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nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Antes, comunico ao plenário, às Srªs e aos Srs
Senadores, que convoquei uma sessão conjunta do
Congresso Nacional, que deverá realizar-se amanhã,
dia 6 do corrente, às 11h, no plenário da Câmara dos
Deputados, destinada à apreciação de projetos de lei
do Congresso Nacional, com pareceres da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos e Fiscalização Pública, a
pedido dos responsáveis pela respectiva Comissão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 467, DE 2010
Nos termos do art.º 255, inciso II, alínea “C”, nº.
12 do Regimento Interno requeiro remessa do Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2007, que estabelece
a admissão tácita de paternidade nos casos em que
o suposto pai se recuse a realizar teste de DNA, para
audiência da Comissão de Constituição de Assuntos
Sociais, por tratar de tema de seu interesse.
Justiﬁcação
Este Requerimento de Audiência visa permitir que
a presente proposição possa também ser apreciada
pela Comissão de Assuntos Sociais, vez que possível
imperfeição possa ter se mantido, inadvertidamente,
no texto em discussão quando a matéria foi analisada
pelo plenário da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, desta Casa, qual seja: o resultado de um
exame de DNA a que venha submeter-se um parente
não será garantia positiva, prova inconteste, em caso
de investigação de paternidade, vez que um eventual
resultado positivo não implicará, necessariamente, a
conﬁrmação de paternidade de um outro determinado parente.
Registre-se ainda, por relevante em relação ao
assunto em tela, recente decisão do Superior Tribunal
de Justiça, em relatório da lavra do eminente ministro
Luis Felipe Salomão, em que aquela Corte Superior
decidiu, verbis: “a recusa do descendente, quando no
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pólo passivo da ação de investigação de paternidade,
em ceder tecido humano para a realização de exame
pericial, não se reveste de presunção relativa e nem
lhe impõem o ônus de formar robusto acervo probatório
que desconstitua tal presunção” (STJ Resp 714969).
Sala das Sessões, em 04 de abril de 2010. – Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 468, DE 2010
Requer Voto de Aplauso aos Bois Bumbás Garantido e Caprichoso, pela apoteótica apresentação na Praça da República
da cidade de Firenze (Florença), na Itália,
promovida pela Superintendência da Zona
Franca de Manaus, em sua missão de intercâmbio e investimentos na Amazônia, por
empresários da Região de Toscano.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso aos Bois Bumbás
Garantido e Caprichoso, pela sua apoteótica apresentação na Itália, dentro do programa da missão da
Superintendência da Zona Franca de Manaus, de intercâmbio e de atração de investimentos na Amazônia,
por empresários da Região de Toscano.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado aos dois grupos folclóricos de Parintins por
intermédio da Suframa.
Justiﬁcação
Os italianos de Firenze (Florença), na Itália, aplaudiram recentemente os grupos folclóricos Bois Bumbás Garantido e Caprichoso, que se apresentaram na
Praça da República daquela cidade italiana.
Segundo o registro do Blog da Floresta, “a música
contagiante e a alegria dos folcloristas de Parintins romperam a barreira do idioma, ensejando a troca de energia, numa grande confraternização entre nações.”
Ao saudar a Suframa, na pessoa de sua Superintendente, Dra. Flávia Grosso, requeiro este Voto de
Aplauso como homenagem do Senado da República
a todos os dirigentes e integrantes dos Bois Bumbás
“Garantido” e “Caprichoso.”
Sala das Sessões, 5 de maio de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 469, DE 2010
Requer Voto de Aplauso à Professora
Alcy Pedrosa de Oliveira Limongi, mestra de
gerações em Manaus, pelo transcurso de seu
93º aniversário, em 10 de maio de 2010.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à ilustre mestra
amazonense Alcy Pedrosa de Oliveira Limongi, professora de gerações em Manaus, ao ensejo do transcurso
de seu 93º aniversário, data que atinge com lucidez,
ﬁrmeza e muita simpatia.
Requeiro mais que o Voto de Aplauso seja encaminhado à homenageada.
Justiﬁcação
Muitos dos moradores de Manaus conhecem a
ilustre mestra Alcy Pedrosa de Oliveira Limongi. Não
é para menos: com 93 anos de idade, a completar no
dia 10 de maio de 2010, a Professora Alcy sempre
tem, um sorriso na face, revelando sua grandeza de
alma e simpatia.
Ao saudar a Mestra, requeiro este Voto de Aplauso ao Senado da República.
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Sala das Sessões, 5 de maio de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os r e q u e r im e n t o s vã o a o A r q u ivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
(*)REQUERIMENTO Nº 470, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei da Câmara nº 19 de 2010, de autoria da Presidência da República, que “Reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro pela destruição, no ano
de 1964, da sede da União Nacional dos Estudantes
– UNE, localizada no Município do Rio de Janeiro, e
dá outras providências”, seja encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Esporte para que esta se
pronuncie sobre o Projeto.
Em 5 de maio de 2010. – Senador Flávio Arns
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
(*) Republicado por ter saído com incorreções.

404

18428

Quinta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2010

Maio de 2010

MAIO 2010

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
O requerimento que acaba de ser lido irá à publicação.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido, será encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 473, DE 2010
Como membro titular da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, fundado no art. 40 do
Regimento Interno do Senado, requeiro licença para
ausentar-me dos trabalhos da Casa nos dias 10 e 11
de maio do ano em curso, para ﬁns de participar da
Sessão do Parlamento do Mercosul, a realizar-se em
Montevidéu, no Uruguai.
E, nos termos do art. 39 do Regimento Interno
desta Casa, comunico que estarei ausente do País
no período de 8 a 11 de maio de 2010, para atender
a missão.
Sala das Sessões, 5 de maio de 2010. – Senador Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 474, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, e do art. 40, § 1º inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, a necessária autorização
para participar da XXIII Sessão Plenária do Parlamento
do Mercosul, a realizar em Montevidéu, Uruguai, nos
dias 10 e 11 de maio de 2010.
Informo que estarei ausente do País no período
de 9 a 11 de maio do corrente ano para participar do
referido evento.
Sala das Sessões, 5 de maio de 2010. – Senador
Geraldo Mesquita Júnior.
REQUERIMENTO Nº 475, DE 2010
Requeiro, nos termos do artigo 40 combinado com
o artigo 13 do Regimento Interno do Senado Federal,
com a redação dada pela Resolução nº 37, de 1995,
que seja considerada como desempenho de missão no
exterior, minha participação nos dias 10 e 11 de maio
de 2010, na XXIII Sessão Plenária do Parlamento do
Mercosul, que se realizará na cidade de Montevidéu,
no Uruguai.
Para efeito do disposto no art. 39 comunico que
estarei ausente do País no período de 9 a 12 de maio
de 2010.
Sala das Sessões, 5 de maio de 2010. – Senador
Sérgio Zambiasi.
REQUERIMENTO Nº 476, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, a necessária
autorização para participar da XXIII Sessão Plenária do
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Parlamento do Mercosul, a realizar-se em Montevidéu,
Uruguai, nos dias 10 e 11 de maio de 2010.
Informo, nos termos do art. 39 do Regimento Interno, que estarei ausente do País no período de 9 a
12 de maio para participar do referido evento.
Sala das Sessões, 5 de maio de 2010. – Senadora Marisa Serrano.
REQUERIMENTO Nº 477, DE 2010
Como membro da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul e indicado que fui para participar
da XXIII Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul,
que se realizará nos dias 9 a 12 de maio de 2010, na
cidade de Montevidéu, Uruguai, venho solicitar, nos
termos do inciso II, a, do Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida licença para
desempenhar a referida missão.
Esclareço, por oportuno que estarei, dessa forma,
ausente dos trabalhos da Casa no período citado.
Sala das Sessões, 5 de maio de 2010 – Senador
Neuto de Conto, PMDB/SC.
REQUERIMENTO Nº 478, DE 2010
Requeiro, nos termos do artigo 40, do Regimento Interno do Senado Federal, seja considerada como
desempenho de missão parlamentar oﬁcial da Casa,
no exterior, minha participação no período de 10 a 11
de maio deste, por ocasião da XXIII Sessão Plenária
do Parlamento do Mercosul, na Cidade de Montevidéu, Uruguai.
Comunico ainda, nos termos do artigo 39 do
Regimento Interno do Senado Federal, que estarei
ausente do País, no período de 9 a 11 de maio, para
participar do supracitado evento.
Sala das Sessões, 5 de maio de 2010. – Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Os requerimentosque acabam de ser lidos vão
à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 479, DE 2010
Requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para a
Polícia Militar de Santa Catarina, que comemora hoje,
dia 5 de maio de 2010, 175 anos de existência.
Nesse quase dois séculos de atuação, a PM de
Santa Catarina se destacou pelo zelo e excelência no
cumprimento de sua missão de manutenção da ordem
e da segurança pública.
Sala das Sessões, 5 de maio de 2010. – Senadora Ideli Salvatti
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento vai à publicação e, posteriormente
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Voltando à lista...
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, o Senador César Borges. O primeiro
inscrito é o Senador Garibaldi Alves Filho.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Apenas para pedir a V. Exª que me inscreva pela Liderança do meu partido, o PR. Já se encontra na mesa a
orientação do Líder João Ribeiro...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª já está inscrito.
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) Segundo a nossa Secretária Executiva, Drª Cláudia Lyra,
agora o orador inscrito é Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Cedo a vez ao Senador César Borges.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O Senador Antonio Carlos Júnior cedeu a sua vez ao
Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna, para me
posicionar com relação ao meu Estado, ao meu querido Estado da Bahia.
A situação política no Estado da Bahia, Sr. Presidente, como em todos os Estados brasileiros, é préeleitoral, em que as conversações políticas são intensas.
Os pré-candidatos se colocam na cena política, e os
entendimentos políticos se desenvolvem normalmente, como deve ser em qualquer democracia, de forma
aberta e livre.
Eu, Sr. Presidente, como Senador pelo Partido da
República que tem procurado aqui, no Senado Federal, manter-se da forma mais digna possível – sempre
tenho lutado e propugnado pelos interesses do meu
Estado e do Brasil, apresentando projetos, muitos
deles, graças à compreensão dos meus Pares, aprovados em caráter terminativo; alguns já aprovados e
sancionados pelo Presidente da República, mais de
cinco projetos –, tenho de pautar meu posicionamento
nesta Casa pela vontade do meu eleitorado, pela posição dos meus correligionários de Partido.
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E não poderia deixar, Sr. Presidente, em hipótese
nenhuma, por temor a retaliação ou a qualquer outro
tipo de ação antirrepublicana e antidemocrática, deixar
de me manifestar.
Então, em primeiro lugar, quero dizer a V. Exª
que dei recentemente uma entrevista para uma rádio
de uma cidade muita querida, Palmas de Monte Alto,
uma rádio ouvida em toda a região, e lá o meu entrevistador, o Sr. Vilson, pediu que eu, aqui desta tribuna,
ﬁzesse dois pleitos, Sr. Presidente. Imagine, dois pleitos!
E me pediu que falasse em nome do povo de Palmas
de Monte Alto porque queria, em primeiro lugar, uma
viatura para a Polícia Militar, porque o Município não
dispunha de uma viatura para a Polícia Militar. Um Município importante da região, que tem Guanambi como
a cidade mais importante e polo da região; em segundo
lugar, que pedisse também a pavimentação da estrada
Palmas de Monte Alto a Sebastião Laranjeiras, outra
cidade importante da região – Palmas de Monte Alto
a Sebastião Laranjeiras –, que foi um compromisso do
governo fazer essa pavimentação para que a região
pudesse se desenvolver mais rapidamente. E eu estou
aqui cumprimento exatamente esse posicionamento, de
fazer essa reivindicação que me foi feita, exatamente
no ar, falando para a população daquela região.
Agora, Sr. Presidente, ﬁco a imaginar que quando isso for noticiado na Bahia, aí, provavelmente, virá
alguém para algum tipo de retaliação política, contra a
rádio ou contra quem quer que seja, ou até contra mim.
Porque se os entendimentos políticos se mantinham e
eu, Sr. Presidente, fui procurado por todos os Partidos
políticos – inclusive porque tenho essa abertura para a
conversa política, acho que esta é a posição que devo
ter –, no momento em que eu tomei uma posição, porque eu tinha que tomar a melhor para o meu Partido,
a posição que eu ouvi dos meus eleitores, passei, então, a ser olhado por uma parte, principalmente pelo
setor que apóia o Governador do Estado, que é précandidato à reeleição, como um inimigo, como alguém
que de um dia passou de um noivo desejado para, no
dia seguinte, ser apedrejado; num dia era o melhor
Senador, o Senador que poderia estar compondo, e,
no outro dia, passa a ser um Senador retaliado.
Então, o que estamos vivendo na Bahia é uma
situação engraçada, senão triste, porque, ao defender os interesses da nossa população, ao trazer uma
realidade que existe no Estado com vários segmentos de serviços públicos, principalmente com relação
à segurança pública, aí sempre alguém é destacado
para fazer o ataque, mas aquele ataque desprovido de
qualquer fundamento.
Na semana passada, Sr. Presidente, assomei a
esta tribuna para dizer que na Bahia a violência gras-

408

18432

Quinta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sava a ponto de, em três anos de governo, nós termos
mais de quatro mil homicídios, assassinatos no nosso
Estado. Para dizer, Sr. Presidente, que, no ﬁnal de semana, se matam duas dezenas de pessoas na região
metropolitana de Salvador; que cidades importantes
como Feira de Santana têm uma morte por dia; que se
inovou o assalto a bancos no Estado da Bahia: agora,
os assaltantes já tomam bancos com o uso de dinamite, explodindo o banco para fazer assalto; o caso
mais recente, apavorante, foi na cidade de Utinga, um
assalto ao Banco do Brasil, violento! E o Estado ﬁca
desprotegido.
Relatei aqui que outro dia pedi ao Superintendente do Banco do Brasil a reabertura de uma agência
do Banco do Brasil no interior do Estado e o Superintendente me disse que não abriria, porque não podia
colocar em risco a vida dos funcionários do Banco e,
muito menos, a vida dos clientes.
O Governo, Sr. Presidente, diz que a culpa da
violência é do crack e eu disse desta tribuna, até aproveitando uma deixa, uma canja dada pelo meu colega
de Partido, Senador Magno Malta, que disse que para
combater o crack, a droga, é preciso ter um craque na
administração.
Bastou eu dizer isso, Sr. Presidente, que caíram
na minha cabeça os títeres, os porta-vozes do Governo a me atacar, a atacar o meu governo, encerrado
em 2002. E pessoas que participaram ativamente do
governo e o elogiavam, mas que agora, diante das benesses das asas frondosas do poder, estão se agasalhando e se posicionam dizendo que, no meu Governo,
a segurança não foi bem no Estado da Bahia.
Tenho certeza de que foi bem, Sr. Presidente.
Acontece que isso não resolve o problema da insegurança na Bahia. Atacar o passado não resolve o problema do presente. Nós temos de construir um presente
e acreditar em um futuro melhor para a Bahia.
Então, o que temos assistido é isso. É intocável
o Governo da Bahia. Ele não pode ser criticado por
aqueles que eventualmente conversaram democraticamente e de forma republicana, como eu ﬁz, em alto
nível com o Governador do Estado. Ao menor reclamo,
aparecem aqueles algozes que se dizem democráticos
e republicanos, mas não aceitam a menor crítica.
No momento em que os deputados e os partidos começam a se posicionar na assembleia – e os
partidos também têm direito, no momento do seu posicionamento, porque a legislação eleitoral lhes faculta
solicitar, tentar uma ﬁdelidade partidária –, as retaliações começam a existir: ameaça de demissões, perda
de cargos, perseguições políticas.
Nessa situação, ﬁca difícil aceitar que alguém
que queira se colocar como republicano-democrático,
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como é o caso do Governador do Estado, seja aceito
pela população baiana.
O que nós queremos é mais segurança, o que
nós queremos é mais saúde. O jornal A Tarde de ontem publicava que uma pessoa morreu à porta do
Hospital de Santo Antônio de Jesus sem atendimento. Já são mais de quatrocentas mortes de pessoas
que são conduzidas às portas dos hospitais e que não
têm o atendimento porque não há resolutividade nos
hospitais públicos, já trazendo problema para a saúde
privada na Bahia.
Por outro lado, Sr. Presidente, a meningite já
matou vinte cidadãos baianos recentemente. É preciso se vacinar. Hoje eu me vacinei contra a meningite
aqui em Brasília, porque é o que está acontecendo no
Estado da Bahia.
Agora, colocar isso publicamente, como estamos fazendo hoje aqui, para aqueles defensores do
governo, é um verdadeiro crime, e você será atacado,
porque não respondem com ações, respondem com
ataques, muitas vezes, pessoais, ataques levianos, sem
fundamento; ou o governo responde por meio de um
governo virtual: muita publicidade, muita propaganda.
Mas não é isso que sente o povo baiano, da capital e
do interior, Sr. Presidente.
Ao solicitar providências, venho a esta tribuna
rotineiramente – e vou continuar vindo – sempre municiado por jornais, jornais de grande circulação no Estado da Bahia, para que não se diga que é um discurso
de Oposição. É um discurso apenas procurando que
as autoridades responsáveis no Estado possam despertar para o fato de que nós estamos passando por
um momento muito difícil na Bahia com relação aos
setores de serviços públicos essenciais, como, repito,
a segurança pública, a saúde, a educação. Universidades estaduais paralisadas, por falta de um tratamento
melhor aos professores, por falta de um tratamento
melhor à infraestrutura e aos alunos. E aí, quais são
as providências? “Vamos atacar quem levanta esses
problemas”.
Quero dar um aparte. Estou sendo solicitado pelo
Senador ACM Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador César Borges, não é a primeira. É uma série de
dezenas de pronunciamentos que V. Exª já fez, e que
eu também já ﬁz, sobre a gestão pública na Bahia. A
gestão pública está, realmente, carecendo de eﬁciência, de atuação. Nos diversos setores importantes da
gestão, como segurança, educação, saúde, infraestrutura, vemos realmente as coisas bem pretas. No caso
da segurança pública, o caos é absoluto. Na segundafeira, todos os três jornais diários de Salvador colocam,
na sua primeira página, o balanço no ﬁm de semana,
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coisa que não é comum. Não era comum lá e não é
comum nas outras grandes cidades o balanço de ﬁm
de semana – e sempre um número alarmante. Ora, isso
prova que as coisas não vão bem. V. Exª já relatou aí
alguns episódios gravíssimos, e eles ocorrem sempre.
Esse negócio do craque. Falta um craque na gestão
pública? Sim, falta. Falta! É verdade. Na educação, tem
problemas; saúde também. Os hospitais privados estão entupidos de gente, porque os hospitais públicos
não dão conta. Você não tem UTI mais em Salvador.
Em Salvador, não tem mais UTI. Isso é um absurdo!
Nem nos hospitais privados. Por quê? A sobrecarga é
total. Na infraestrutura, nós temos uma série de problemas: de estradas, e nas questões, digamos, que o
Governo deveria tratar com o Governo Federal para...
É o caso do porto de Salvador! V. Exª já falou várias
vezes, eu também já falei. Não dá mais para suportar.
Nós estamos perdendo projetos de investimentos novos que acabam indo para Pernambuco, para o Ceará.
Por quê? Porque a nossa logística é deﬁciente, nosso
portos são problemáticos. Esse assunto já foi debatido
por V. Exª e por mim uma série de vezes. E isso não
é possível que continue. Ou seja, o Estado da Bahia
merece uma gestão mais produtiva, mais eﬁciente. Se
nós compararmos a gestão atual com as gestões anteriores do Senador Antonio Carlos, do ex-Governador
Paulo Souto e de V. Exª, nós vamos ver uma diferença
gritante, em todos os aspectos. Então, nós não estamos
querendo...A comparação é válida porque ela é obrigatória, porque a diferença para pior é muito grande.
Então, é preciso que se melhore a gestão pública na
Bahia. V. Exª tem razão, e é claro que os puxa-sacos do
Governo, que são aqueles que já puxaram o saco de
V. Exª, do Senador Antonio Carlos, do ex-Governador
Paulo Souto várias vezes, estão lá, agora, atacando V.
Exª, mas eles deveriam ser verdadeiros quando fossem
comparar gestões, essas três gestões, com a gestão
atual, porque há uma diferença muito grande!
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Obrigado, Senador Antonio Carlos.
Sr. Presidente, o problema é que nós temos um
Governador na Bahia que é uma pessoa de bom trato,
um gentleman. Inclusive conversei com o Governador
em alto nível, sem nenhuma diﬁculdade. Acontece que
o Governador não sai em defesa do seu Governo; ele
apenas manda seus áulicos, aqueles que lhe obedecem, cumprirem esse papel de ataque, quando eu acho
que o papel melhor, mais republicano, mais democrático, seria o Governador auscultar a população e ouvir
o que o povo está sentindo. Faça uma pesquisa sobre
qual o grande problema que assola hoje a população
baiana. Qual é o grande problema?
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Ou pode ser que ele até receba que não há problema nenhum, que a Bahia vai muito bem, que a Bahia
onde nós vivemos é a Bahia da propaganda do seu
Governo. Mas ouça o povo da Bahia. Não ouça apenas os seus áulicos, não determine aos seus áulicos
esses ataques levianos, gratuitos, sem necessidade.
Sempre me coloquei e vou me colocar aqui à disposição da Bahia e do meu povo; da Bahia e dos baianos,
para lutar pelas coisas baianas.
O Senador Antonio Carlos falou aqui sobre infraestrutura. Não vou falar hoje, porque é um discurso
inteiro sobre problemas de deﬁciência na infraestrutura
portuária: que nós não temos recursos para ampliar o
nosso Porto de Salvador; melhorar o Porto de Aratu,
o Porto de Ilhéus; a infra-estrutura aeroportuária, que
muitos aeroportos feitos em todo o interior do Estado
estão interditados por falta de manutenção. E vai prejudicar inclusive o próprio Governador nos seus deslocamentos para o interior do Estado.
Mas nós estamos tratando de serviços públicos
essenciais: saúde, educação e segurança.
Senador Mozarildo Cavalcanti, concedo-lhe um
aparte.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador César Borges, até pode parecer... O que faz
um Senador de outro Estado fazer aparte num tema
tão localizado quanto é o que V. Exª está abordando?
É localizado, mas é muito importante para o Brasil. A
Bahia é importante demais para o Brasil para ser tratada só pelos Senadores da Bahia, embora tenhamos
os melhores Senadores, talvez, no Senado. Mas quero
chamar a atenção, justamente, na abordagem de V. Exª,
para a semelhança do que esta ocorrendo na Bahia
com o meu Estado. A Bahia que vinha, digamos assim,
num trilho seguro, caminhando bem, com sucessivas
administrações, desde o saudoso Senador Antonio
Carlos Magalhães, Senador Paulo Souto, V. Exª, e, de
repente, a gente vê o quê? Uma coisa surpreendente.
Eu estive lá há pouco tempo e realmente ouvi...
(Interrupção do som.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – ...de
muita gente justamente esta observação: a Bahia, infelizmente, saiu dos trilhos. E eu faço muitos votos de
que a Bahia, um Estado exemplo para o Brasil, retome
esse trilho e, portanto, volte ao rumo que sempre teve
de progresso e de dar felicidade ao povo baiano.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Eu
lhe agradeço, Senador Mozarildo. V. Exª é lá de Roraima, mas entende, esteve na Bahia. Eu considero
que todos os brasileiros têm um segundo Estado, que
é a Bahia. Todo mundo tem um pouco de baianidade,
assim como nós temos um pouco do carioca; gosta-
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mos do Rio de Janeiro. A Bahia também foi a primeira
Capital, e há a miscigenação, que enriquece tanto a
nossa cultura.
Então, Sr. Presidente, eu vim aqui, hoje à tarde,
para reaﬁrmar essas questões e dizer a V. Exª, Sr. Presidente, que eu vou continuar defendendo o meu Estado e o meu povo. Bote o Governador quem ele quiser
para me atacar! Pressione quem ele quiser.
(Interrupção do som.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Esta
semana, Sr. Presidente, fui a uma pequena cidade
do interior pela qual tenho um apreço muito grande,
Ubaíra, inaugurar a ﬁlial de uma fábrica que foi conquistada, no passado, para a Bahia nos governos que
antecederam o atual, numa política de interiorização
da industrialização. E o Prefeito fez um discurso no
qual ele disse claramente: “Eu procurei o Governo do
Estado para construir a infraestrutura, que é um galpão, e inclusive levar a eletricidade para esse galpão,
mas o Governo foi lento e não respondeu, não atendeu”. Então, a municipalidade, um Município pequeno
precisou destinar R$600 mil para ter lá uma instalação
dessa fábrica.
Muito bem, Sr. Presidente, hoje o Governo obriga
a fábrica a dar um desmentido, quer dizer, o Governo
foi em cima da fábrica para dizer: tem que desmentir o
Senador César Borges. Provavelmente, se não, ela será
retaliada. Isso é republicanismo? Isso é democracia?
O pequeno prefeito... Todo mundo agora ﬁca com
receio, todo mundo ﬁca com medo das ameaças, de
demissões, de retaliações, de paralisação de obras,
de denúncias vazias. Até contra auditores ﬁscais que
colocam a realidade ﬁscal da Bahia, se começa a fazer retaliação. Pelo amor de Deus, onde está o republicanismo?
Governador da Bahia, eu quero colaborar com a
Bahia, mas não posso deixar de registrar o que está
nos principais jornais da Bahia. Eu não posso deixar
de registrar o que sente o povo do meu Estado. Eu não
poderia deixar de ser sincero com a população baiana,
porque em qualquer recanto do Estado em que se ande
o que se sente é isto: a falta da ação governamental
para serviços públicos essenciais.
Sr. Presidente, eu agradeço a V. Exª a tolerância,
a compreensão, o carinho que V. Exª tem para com o
orador e para com a Bahia e direi a V. Exª com tranquilidade que, independentemente do tipo de ataque
que vier, nós vamos exercer o nosso papel de representante da Bahia e trazer os problemas baianos que
aﬂigem nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após a brilhante oratória do Senador César Borges,
continuamos...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Chamamos para a tribuna o orador inscrito, Jefferson
Praia, e, pela ordem, Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Mão Santa,
agradeço a V. Exª e ao Senador Jefferson Praia que
me permitiu falar pela ordem.
Eu vou no caminho do Senador César Borges,
quando diz que ele não vai se calar e não teme nenhuma represália do Governador do seu Estado porque
fala em benefício do povo baiano. É a mesma coisa
que os Senadores do Pará dizem aqui, Senador César Borges. Não vamos nos calar e não tememos represália da Governadora. Agora, Senador, eu não vou
mais fazer pronunciamento; eu vou colocar nos Anais
do Senado os jornais. Está no Diário do Pará, de domingo: “Educação do Pará perde R$82 milhões. MEC
determinou sequestro de recursos no Fundeb depositados na sexta-feira e governo do Estado terá que
ressarcir municípios”. Essa é, Senador César Borges,
a manchete de domingo.
Hoje o jornal O Liberal traz as seguintes matérias:
Crianças bebem água de torneira em
escola.
Na propaganda do governo do Estado,
escolas bonitas, com quadras cobertas, merenda todos os dias e segurança para os estudantes. Na prática, uma situação muito diferente atinge milhares de crianças no Pará,
que muitas vezes não têm nem direito a tomar
água potável, como acontece no Colégio Estadual Júlia Seffer, em Ananindeua.
Outra matéria, também de hoje, do jornal O Liberal, Senador Jefferson Praia:
Estudantes fecham escola em Marabá.
Alunos da Escola Estadual Walquise Viana interditaram o prédio ontem de manhã,
exigindo uma reforma urgente e infraestrutura
adequada para estudantes e funcionários.
Senador Mão Santa, peço a V. Exª a inclusão dessas matérias nos Anais do Senado. O povo do Pará nos
assiste pela TV Senado. Está aqui. Eu apenas estou
repercutindo, por obrigação, o que os jornais dizem. E
não sou eu que digo não; são os jornais. E são jornais
que apoiam a Governadora, como aqui se falou.
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Eu hoje coloquei no meu Twitter pedido para que
a população do Pará me encaminhe fotos de escolas,
de postos de saúde que estejam nessas condições,
porque eu virei aqui toda semana, falando da tribuna
ou pela ordem, denunciar esses casos. Eu acredito
que assim podemos transformar a Internet, Senador
Jefferson Praia, num meio eﬁcaz de ﬁscalizar também
o Executivo.
Cada cidadão do Pará será um ﬁscal. Eu me coloco à disposição para ser essa voz aqui no Senado
Federal e cobrar da governadora o que todos esperam
dela: que governe e não deixe nossas escolas, nossas crianças e nossos irmãos paraenses no completo
abandono em que se encontram hoje.
Agradeço a V. Exª, Senador Mão Santa e ao Senador Jefferson Praia. E peço a inserção das reportagens dos jornais Diário do Pará e O Liberal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Educação
Sobre essa situação caótica em que se encontra
meu Estado do Pará, volto a falar aqui, rapidamente,
sobre a questão da educação.
“Crianças bebem água da torneira em
escola”
Diz a matéria:
“Na propaganda do governo do Estado, escolas
bonitas com quadras cobertas, merenda todos os dias
e segurança para os estudantes. Na prática, uma situação muito diferente atinge milhares de crianças no
Pará, que, muitas vezes, não tem nem direito a tomar
água potável, como acontece no Colégio Estadual Júlia
Seffer, em Ananindeua”.
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Não sou eu quem está dizendo. É a imprensa. É
a repóter que esteve também lá e viu a situação.
Porém, essa realidade caótica, que é bem diferente do que é mostrado nas propagandas do governo, acontece em todo o Estado. No mesmo jornal,
outra matéria:
“Estudantes fecham escola em Marabá”
Diz a matéria:
“Alunos da Escola Estadual Walquise
Viana interditaram o prédio ontem de manhã,
exigindo uma reforma urgente e infraestrutura
adequada para estudantes e funcionários”.
São os mesmos problemas: banheiros daniﬁcados, sem condições de uso, falta de bebedouros,
carteiras quebradas, instalação elétrica daniﬁcada,
forro desabando.
Por isso, faço essa cobrança, que será cada vez
mais constante, enquanto a governadora do Pará não
agir.
Pelo Tuíter, essa ferramenta que ganha cada
vez mais espaço no nosso dia a dia, iniciei uma ação
junto aos internautas. Durante a semana, vou receber
fotos das escolas, mostrando a situação de cada uma
delas. E, toda semana irei aqui da tribuna denunciar
os casos.
Acredito que assim podemos transformar a internet num meio eﬁcaz de ﬁscalizar também o executivo.
Cada cidadão será um ﬁscalizador. E me coloco à disposição para ser essa voz aqui no Senado Federal. E
cobrar da governadora o que todos esperam dela: que
governe. E não deixe nossas escolas, nossas crianças
e nossos paraenses no completo abandono em que
se encontram hoje.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido na forma do Regimento.
Senador Jefferson Praia, nós louvamos a paciência exercitada por V. Exª na tribuna.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado Sr. Presidente.
Quero, neste momento, destacar um manifesto.
O que diz esse manifesto Sr. Presidente?
É o seguinte:
Manifesto
Movimento Anticorrupção da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia.
A prática da corrupção compromete a economia,
a gestão pública e a privada, o desenvolvimento sustentável e a democracia. Segundo relatórios da Transparência Internacional, organização não-governamental
reconhecida pelo combate à corrupção, estão no comércio internacional de armas e nas relações entre o
setor público e a iniciativa privada, aí incluída a construção, os maiores riscos de corrupção.
Na iniciativa privada, empresas continuam tendo
papel destacado no pagamento de propina a agentes
públicos, membros de governos e partidos políticos,
seja na forma de extorsão ou oferecidas de forma espontânea. Corruptos e corruptores são lados de uma
mesma moeda.
Para corrigir essa grave distorção não basta o
denuncismo. Medidas efetivas devem ser tomadas com
urgência para estancar a sangria de recursos que são
perdidos anualmente no Brasil e que poderiam estar
sendo utilizados para redução das desigualdades sociais e na conservação do planeta. A corrupção é um
verdadeiro terremoto a devastar a vida social e a integridade das instituições.
Os proﬁssionais e as empresas da área tecnológica brasileira têm muito a contribuir no combate à
corrupção. Em que pesem iniciativas importantes na
área pública, no que tange ao assunto, a sociedade brasileira carece de um envolvimento maior dos
agentes econômicos da Engenharia, da Arquitetura e
da Agronomia na discussão, proposição e adoção de
medidas que levem ao aperfeiçoamento dos processos de contratação e ﬁscalização de obras, projetos e
serviços nessas áreas.
A corrupção ameaça a qualidade e segurança
das obras e serviços prestados, rebaixa direitos sociais, contribui para a degradação ambiental, impede
a concorrência leal, os preços justos e a eﬁciência no
mundo inteiro. Segundo o Relatório Global de Corrupção 2009, cartéis de ﬁxação de preço, por exemplo, causaram perdas diretas aos consumidores, com
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superfaturamentos superiores a US$300 bilhões no
mundo no período de 1990 a 2005.
Para diminuir os índices de corrupção, os contratantes e prestadores de serviço na área tecnológica,
públicos e privados, diante da situação de risco de
corrupção, devem buscar parcerias na sociedade civil
e no Estado por meio de organizações não-governamentais, do Ministério Público, da Controladoria Geral
da União, dos Estados e Tribunais de Contas.
A transparência nas licitações e contratos deve,
além de permitir o acesso à informação, apresentar mecanismos de controle e ﬁscalização por parte da sociedade. Da mesma forma, em suas relações comerciais,
governos e empresas devem adotar cláusulas antissuborno que impeçam a saída irregular de divisas.
Empresários e proﬁssionais liberais devem ser
encorajados a abrir mão de práticas que ensejam a
corrupção com receio de diminuírem os seus respectivos negócios. As empresas com programas de combate à corrupção e normas éticas sofrem até 50%
menos corrupção e estão menos sujeitas a perder
oportunidades de negócios do que empresas sem
esses programas.
A conduta de cada indivíduo é importante nesse processo de conscientização, mas não podemos
reduzir o problema da corrupção ao aspecto moral. É
necessário aperfeiçoar processos, introduzindo mecanismos de transparência e controle social, recompor
as estruturas técnicas de planejamento, ﬁscalização
e controle e exigir a implantação de medidas anticorrupção em cada negócio.
O aparato legal existente deve ser protegido e
aperfeiçoado, impedindo com rigor qualquer tipo de
ﬂexibilização que abra brecha para a ameaça da corrupção. Nesse sentido, a discussão do Projeto de Lei nº
6.616/2009, que considera crime hediondo a corrupção
praticada por agentes públicos, merece ser apoiada
por todos, bem como a transparência no ﬁnanciamento
público e privado de campanhas eleitorais.
Já em relação às alterações da Lei de Licitações,
em discussão na Câmara dos Deputados e no Senado, consideramos indispensável que sejam incluídas: a
obrigatoriedade da existência, previamente à licitação
do empreendimento, de projetos técnicos completos,
com nível de detalhamento necessário, orçamentos
detalhados com responsabilidade técnica claramente
identiﬁcada e punições rigorosas para casos de comprovada corrupção. Consideramos ainda que as modalidades de contratação de serviços e obras na área
tecnológica, por sua natureza técnica especializada,
não podem ter o mesmo tratamento das contratações
de compras de bens e serviços comuns. Isso enseja
graves riscos de distorções na qualidade e na relação
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custo-benefício, comprometendo desnecessariamente
recursos públicos no médio e longo prazos.
Cientes de suas responsabilidades com a sociedade brasileira, as organizações signatárias abaixo lançam o presente Manifesto, comprometendo-se
a envidar todos os esforços para apresentar ao País
os melhores caminhos para superar as práticas de
corrupção nas áreas de Engenharia, da Arquitetura
e da Agronomia, valorizando e reconhecendo relações sociais e econômicas pautadas pela ética e pela
transparência.
Esse documento, Sr. Presidente Romeu Tuma,
está com a data de 8 de abril de 2010 e é assinado
por:
Confea - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREAs - Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia
Sinaenco - Sindicato Nacional das Empresas de
Arquitetura e Engenharia Consultiva
CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção
Aneor - Associação Nacional de Empresas de
Obras Rodoviárias
Ibraop - Instituto Brasileiro de Obras Públicas
Associação Brasileira de Engenheiros em Infraestrutura de Transportes
Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa Econômica Federal
Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos do Banco do Brasil
Pini Serviços de Engenharia
Associação Brasileira de Engenheiros de Alimentos
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura
e Urbanismo
Associação Brasileira de Engenheiros Agrícolas
Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior
Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas
Associação Brasileira de Engenheiros Civis
Associação Brasileira de Ensino de Engenharia
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
e Ambiental
Associação Brasileira de Ensino Técnico Industrial
Associação Brasileira de Engenharia Química
Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho
Associação Nacional dos Tecnólogos
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Confederação dos Engenheiros Agrônomos do
Brasil
Conselho Nacional das Associações de Técnicos Industriais
Federação das Associações de Engenheiros de
Minas do Brasil
Federação Brasileira de Associações de Engenheiros
Federação Brasileira de Geólogos
Federação Nacional dos Engenheiros Agrimensores
Federação Nacional dos Técnicos Industriais
Fisenge – Federação Interestadual de Sindicatos
de Engenheiros
Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas
Federação Nacional dos Engenheiros
Instituto de Arquitetos do Brasil
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de
Engenharia
Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais
Sociedade Brasileira de Meteorologia
Sociedade Brasileira de Engenharia de Segurança
Portanto, Sr. Presidente, esse é o manifesto Movimento Anticorrupção da Engenharia, da Arquitetura
e da Agronomia.
Para concluir, Sr. Presidente, agradecendo a compreensão de V. Exª, tivemos, há algumas horas, uma
reunião importantíssima no gabinete do Senador José
Nery, com representantes do Movimento de Combate
à Corrupção Eleitoral. Tratamos do Projeto Ficha Limpa. Estiveram presentes lá conosco, é claro, o Senador
José Nery, o Senador Augusto Botelho, Pedro Simon,
Eduardo Suplicy, Antonio Carlos Valadares e a Senadora Serys Slhessarenko.
Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto Ficha Limpa por 389 votos a favor. Espero que a
Câmara hoje não aprove os destaques, pois queremos
– esta é a minha opinião – o projeto da forma como ele
foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Aqui
no Senado acredito que devemos seguir, esse, pelo
menos é o meu pensamento, a orientação do Senador
Pedro Simon: aprovarmos o projeto na forma como ele
virá da Câmara, não fazermos qualquer emenda.
Devemos avaliar e votar o Projeto Ficha Limpa
da forma mais célere possível, pois este é o comportamento que a sociedade espera desta Casa.
No mais, eu quero aqui me colocar também com
o voto favorável em relação ao que está vindo da Câmara referente aos aposentados. Tivemos o reajuste
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de 7,7% para os aposentados que ganham acima de
um salário mínimo e o ﬁm do fator previdenciário.
Há pouco, conversava com o Senador Paulo Paim,
um dos Senadores que luta bastante por esta causa –
a causa dos aposentados –, e dizia a ele que eu não
tenho como votar e esta, na minha percepção, também
é a opinião dele, de forma contrária ao reajuste que foi
aprovado na Câmara de 7,7%. Se a proposta era de
um percentual menor e foi....
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador, o percentual não é 7,71?
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Não,
é 7,7%.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB –
SP) – Eu acho que é 7,71%. Senador Paulo Paim, é
7,71%?
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Ele
não pode atender, mas é 7,7% ou 7,71%...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Não, tem uma diﬁculdade, porque se for 7,71% e nós
aprovarmos 7,7%, a matéria voltará para a Câmara.
Então, é preciso ver, com certeza, o percentual que
foi aprovado lá.
Eu quero pedir desculpas a V. Exª, porque eu
não fui à reunião do Projeto Ficha Limpa porque acho
que poucos foram avisados aqui. Queria ser solidário
à V. Exª.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – O Senador José Nery estava coordenando esse trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Quero ser solidário a V. Exª.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado. Eu acredito que V. Exª também vai se comprometer, pelo que já conheço de V. Exª, com a celeridade neste caso do Projeto Ficha Limpa.
Agora, nessa questão dos aposentados, é mantermos – este vai ser o meu comportamento – o percentual que vem aprovado da Câmara, até porque não dá
para votarmos em um percentual menor. O pouco que
a Câmara aprovou, se não me engano, 0,7%, menos
de 1%, eu não acredito que o Presidente da República
vai deixar de aprovar.
Então, eu acredito que nós sairemos vitoriosos
nessa luta pelos aposentados e devemos manter a
nossa posição de ratiﬁcar o percentual aprovado na
Câmara.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jefferson Praia,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Romeu Tuma.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado a V. Exª. Cumprimentos a V. Exª.
Eu passo a palavra, como Líder, ao Senador Mão
Santa. Em seguida, ao Senador Roberto Cavalcanti,
nosso aniversariante de hoje.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Romeu Tuma, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Portanto, aos dois aniversariantes, precisavam trazer
o bolo e a velinha.
Pela ordem, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu só quero fazer uma
pergunta à Mesa. Ontem, a Câmara acabou votando,
numa MP, o ﬁm do fator e também o reajuste de 80%
do PIB para os aposentados que ganham mais que o
mínimo. A MP já chegou à Mesa e pode ser lida, para
que a gente possa pautar sua votação na semana que
vem, já que todas as outras MPs que estão na Casa
vencem no mês de junho?
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Ele vai veriﬁcar na Secretaria, e já comunico a V. Exª
se chegou ou não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– O Presidente Michel Temer ﬁcou de mandar imediatamente após a votação.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Presidente Romeu Tuma,
parlamentares na Casa, brasileiras e brasileiros aqui
presentes e que nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado Federal, serei breve.
Primeiro, nós fomos iguais a Cristo, quando puxou o chicote e tentou botar os vendilhões para fora
da casa de Deus. Fomos duros como Cristo quando
vimos a nossa Câmara Federal protelar, postergar,
embromar o clamor dos pobres aposentados do Brasil. Foi resgatada essa injustiça pela feliz inspiração do
Senador, do PT do Rio Grande Sul, Paulo Paim. Eu
tive a maior honra de, aos meus 67 anos de idade, na
vida pública, ter sido o seu cireneu, ter sido o relator
dessa lei que revive o entusiasmo da Lei Áurea, que
vivemos no ano de 1889. Queria dar, então, os nossos
aplausos à Câmara Federal.
Nós fomos duros, como Cristo quando puxou o
chicote, quando relembramos ao País o conceito que
Luiz Inácio tinha quando passou por lá, e chegamos
mesmo a dizer, escutando a voz rouca das ruas, que
o povo brasileiro estava chamando-a de “Câmara de
gás”, pelo holocausto dos velhinhos aposentados. Mas,
ontem, ela se redimiu.
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Quis Deus estar, no plenário do Senado, Antonio
Carlos Magalhães Neto, Deputado.
V. Exª reviveu a imagem do seu avô, que fez a lei
de combate à pobreza. V. Exª tem a coragem de Antonio Carlos Magalhães, que deu grandeza a este Poder
quando mostrou ao País que a Justiça é uma inspiração
de Deus, mas não é feita por Deus, é feita por homens
fracos, e mostrou ao País os lalaus da nossa República. Então, eu via V. Exª representando a valentia do
nosso Nordeste, e V. Exª resgatou aquela tradição da
Câmara Federal brava, que nos entusiasma.
Então, eles aprovaram a Lei Paim, lei de que eu
fui o Relator aqui, em todas as Comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Assuntos
Econômicos, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Direitos Humanos, e neste plenário, quando os
Senadores, pais da Pátria, votaram, por unanimidade,
a Lei Paulo Paim, que enterra, por vez só, o fator redutor previdenciário, uma ignomínia, uma imoralidade, uma indecência contra os nossos trabalhadores
do passado.
Um aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Mão
Santa, primeiramente, quero cumprimentar V. Exª, que
foi, de fato, o relator do ﬁm do fator aqui. Ele foi para
a Câmara, que fez uma pequena alteração quanto à
fórmula de cálculo. Em vez de serem os últimos 36
meses, ﬁcarão agora as 80 maiores contribuições de
94 para cá, o que, na verdade, vai dar quase a mesma
coisa. O que quero acentuar, aproveitando o aparte
que V. Exª me concede, é que não vejo motivo nenhum
para o plenário do Senado não votar a matéria já na
semana que vem, porque o Senado já exauriu esse
debate, já debateu durante dois anos a questão do ﬁm
do fator e também do reajuste dos aposentados. Os
nossos projetos, inclusive, são mais ousados do que
o da Câmara. Fizemos um acordo na Câmara, porque
nós aprovamos aqui os 100% do PIB; lá, foram aprovados 80% do PIB. Não há motivo nenhum para não
votarmos a semana que vem. As MPs que estão na
frente dessa, da 471, expiram todas no mesmo prazo,
no início do mês de junho. Então, encaminharemos o
requerimento de preferência para que essa MP seja
votada na semana que vem, terminando, de uma vez
por todas, com esse maldito fator previdenciário e garantindo o reajuste de 80% do PIB, retroativo a 1º de
janeiro. Parabéns a V. Exª!
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Agora, eu faço
um apelo ao nosso Presidente José Sarney e relembro sua mãe, Dona Kyola. Quando ele foi Presidente,
ela rezava assim: “Meu ﬁlho, não deixe que persigam
os velhinhos aposentados”. Sabia que ele, com sua
bondade, não iria, mas às vezes há burocratas, alo-
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prados, mesquinhos, como os que rodearam Lula, o
Luiz Inácio.
Então, nós imploramos, hoje, não é à mãe, é à
santa Kyola. Relembramos para o Presidente Sarney
de, semana que vem, priorizar isso. Que aqui façamos
com urgência. Este mês, que é das mães, é da mãe
Kyola, é da santa Kyola, é de Maria. E que o Presidente
Sarney, com a sua generosidade, com a sua bondade,
com a sua ﬁneza, como Presidente desta Casa – e eu
me orgulho de secretariá-lo – faça trazer aquilo que já
demorou muito: o reajuste de 7,71%.
E eu lembraria Juscelino Kubitschek. Paulo Paim,
Juscelino Kubitschek, em um de seus livros, Romeu
Tuma, ele disse: “A velhice é uma tristeza; desamparada, é uma desgraça”. Nós estávamos permitindo serem
desgraçados os nossos velhinhos, os nossos avós.
Entendo e entendo bem, ó Luiz Inácio.
O melhor da obra de Luiz Inácio – o melhor – foi
a valorização do trabalho e do trabalhador, a ascensão do salário mínimo, que era 70 dólares e, hoje, é
mais de 250 dólares. Estávamos lá nós, do Senado,
Paim e nós todos!
Com a palavra, o nosso Mozarildo Cavalcanti, que
é do partido dos trabalhadores – e eu relembro, em
respeito ao partido trabalhador brasileiro, de Vargas,
o pai dos trabalhadores, a mensagem que Rui Barbosa, que está ali, dizia: “É a valorização do trabalho e
do trabalhador; ele vem antes, ele que faz a riqueza”.
Com a palavra, Mozarildo Cavalcanti, que revive, aqui, a imagem de Getúlio Vargas, pai dos trabalhadores.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Mão Santa, eu não poderia deixar de fazer este
aparte num tema tão importante como esse, que a
gente vem debatendo já há bastante tempo, até cansando, vamos dizer assim, a paciência dos nossos
aposentados. Eu recebi há poucos dias... Eu recebo
vários e-mails sobre esse assunto, mas recebi um que
me chamou a atenção, em que um aposentado dizia
que já estava tão cansado da discussão desse tema, e
já estava perdendo as esperanças, que não entendia,
porque ele tinha lido que o Presidente Lula iria vetar
qualquer aumento acima de seis ponto alguma coisa.
Ele disse que não conseguia compreender como é que
um Presidente que se aposentou cedo, porque cortou
um dedo, que tem um emprego já há oito anos e que,
quando sair desse emprego, vai ter uma pensão como
Presidente da República e toda uma mordomia a seu
redor, com segurança etc., como é que ele ameaça
cortar, vetar esse aumento. Eu espero que a gente vote
rapidamente aqui e que o Presidente Lula realmente
não ouse vetar esse aumento, porque será um deboche
contra os velhinhos. Pense bem: dizer que falta dinheiro
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à Previdência é brincar com a inteligência dos brasileiros de um modo geral. Como é que não falta dinheiro
para fazer propaganda? Como é que não falta dinheiro
para viagem para lá e para cá, para banquetes, para
reformar o Palácio em que o Presidente está? Então,
é preciso mudar isso. Eu espero que ele aprove essa
mudança; que nós mudemos para melhor em outubro
e espero, inclusive, que V. Exª, como um representante
do Nordeste, seja o vice do Serra, para a gente “serrar”
de vez essa questão tão ruim que está aí.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu agradeço
as suas palavras e as incorporo. Agora, eu queria dizer o seguinte: como me encantou essa valorização do
trabalho e do trabalhador brasileiro! Presidente, esta
que foi a distribuição de renda melhor, a valorização
do trabalho. Aí, nós obedecemos a Deus, que disse:
“Comerás o pão com o suor do teu rosto”; ao Apóstolo
Paulo: “Quem não trabalha não merece ganhar para
comer”; a todos que reconhecem no trabalho essa
grandeza. Então, essa aprovação da Câmara Federal,
do Senado, com a urgência que nós queremos, é uma
aprovação a quem já trabalhou. São ﬂores, é reconhecimento, é gratidão aos que trabalharam.
Então, é como diz o Apóstolo Paulo: “Perder a
esperança é um pecado”. Nós não podíamos perder.
Ernest Hemingway: “A maior estupidez é perder a esperança”. Nós não fomos estúpidos. Nós lutamos unidos e acreditamos, com a crença que temos em Deus,
que o nosso Presidente vai ser justo, correto. E ele vai
agradecer a todos nós, porque nós vamos eternizá-lo
como o Presidente que respeitou o trabalho, os trabalhadores, o resultado e a compensação do trabalho,
que é uma remuneração que dê dignidade e possa
fortalecer, com isso, a instituição mais sagrada, que é
a família brasileira, que está doente.
São as minhas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Obrigado, Senador. Parabéns pelo discurso de V. Exª!
Como eu havia anunciado, Senador Roberto
Cavalcanti, como inscrito. Em seguida, a Senadora
Rosalba Ciarlini, como Líder pelo DEM.
Senador Valter, há duas pessoas oferecendo o
lugar a V. Exª: a Serys Slhessarenko e eu. Só que a
Serys está na frente. Preﬁro que o senhor ﬁque com
o lugar dela, que está na minha frente. Agora, ele ﬁca
no meu lugar, porque o dele está mais atrás. Então,
ﬁca no meu lugar.
Então, com a palavra, V. Exª.
Eu queria lhe pedir licença só para ler, para pôr
em votação uns requerimentos bem rápido. Não é a
primeira vez que o senhor tem de ter paciência.
Em votação os Requerimentos nºs 473 a 478,
de 2010, dos Senadores Romeu Tuma, Geraldo Mes-
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quita, Sérgio Zambiasi, Marisa Serrano, Neuto De
Conto e Inácio Arruda, respectivamente, solicitando
licença dos trabalhos da Casa a ﬁm de participarem
da XXIII Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul,
a realizar-se em Montevidéu, Uruguai, nos dias 10 e
11 de maio do corrente ano.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
V. Exª está com a palavra. Desculpe-me, Senador.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– É que a Senadora Vânia, com razão, veio...
Ouviu, Senadora Rosalba? A Senadora Vânia
estava em primeiro, então, a senhora me desculpe,
ela vai usar da palavra como Líder, depois um outro
inscrito e, em seguida, V. Exª.
Assim ﬁca certo, Senadora Vânia?
Eu peço desculpa a V. Exª por ter passado
aqui.
Com a palavra, Senador.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
hoje, 5 de maio, é o Dia Nacional das Comunicações
e o dia do nascimento do Marechal Rondon.
Desejo, neste início do meu pronunciamento, fazer este registro e estender os meus cumprimentos, o
meu abraço a todos que fazem comunicação no nosso
País, ligados a rádios, televisões, jornais, portais, empresas de telefonia, correios, enﬁm, todos que atuam,
em nosso País, no segmento das comunicações, aos
jornalistas, aos funcionários das empresas de uma forma geral, aos gestores, aos acionistas, a todos que,
no Brasil, atuam na área das comunicações, segmento
importantíssimo. A democracia deste País e de qualquer outro país está fundamentalmente alicerçada nas
comunicações, na imprensa livre.
Então, o meu cumprimento aos que, em nosso
País, no nosso Brasil, atuam na área da comunicação.
Sr. Presidente, nos últimos anos, tenho acompanhado com grande satisfação o aumento signiﬁcativo
dos investimentos internacionais no Nordeste brasileiro,
especialmente no meu querido Estado da Paraíba.
Creio que falo por todos os Senadores do Nordeste quando comemoro a crescente atração que a nossa
região tem exercido sobre os investidores estrangeiros.
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O Nordeste do Brasil está cada vez mais visível no cenário internacional e, o que é mais importante, a imagem
que estamos projetando é altamente positiva.
O mercado imobiliário nordestino, por exemplo,
está atravessando uma fase talvez inédita de expansão
qualitativa e quantitativa. A Aﬁre, associação internacional que reúne investidores de 21 países e controla
uma carteira de US$1 trilhão, coloca o Brasil em segundo lugar entre os emergentes quando o assunto
é aquisição imobiliária, atrás apenas da China. Boa
parte desse interesse, pelo que podemos constatar,
se concentra nos Estados nordestinos, principalmente nas capitais.
A Paraíba, para nossa profunda felicidade, acompanha as tendências observadas no restante da região.
Nosso Estado tem atraído uma gama variada de investimentos, que de forma alguma se restringem aos
dólares e euros aplicados em nosso mercado imobiliário. As áreas da atividade econômica do Estado da
Paraíba contempladas com esse aporte de recursos
são bastante variadas e compreendem, entre outras,
o mercado imobiliário, o turismo, a indústria, a energia,
a mineração e o comércio.
Os países de origem dos investidores são igualmente diversiﬁcados, o que é muito positivo. A Paraíba
está despertando o interesse de norte-americanos,
suecos, ﬁnlandeses, espanhóis, franceses, portugueses, chineses, árabes e indianos, entre outros. Essa
diversiﬁcação de nacionalidades e de interesses é fundamental para que se crie um ambiente de investimento
consolidado e sustentável no longo prazo.
A pergunta que se faz de imediato diante desse
crescente interesse em se investir na Paraíba é bastante
natural: quais são as causas desse fenômeno? Por que
o Brasil, por que o Nordeste, por que a Paraíba?
A resposta aponta para uma série de fatores
que, analisados em conjunto, podem explicar a atenção despertada pelo Nordeste entre os investidores
estrangeiros.
Podemos começar pela crise econômica e a crise ﬁnanceira internacional. A forma com que o Brasil
lidou com a crise repercutiu de modo bastante positivo
no cenário internacional.
Tivemos hoje, no início da tarde, uma sessão
especial acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal, e
todos nós fomos testemunhas de quão importante foi
essa lei para que a economia brasileira conseguisse,
10 anos depois, superar, no cenário internacional, essa
crise que era global.
A imagem de país economicamente estabilizado, com um mercado consumidor forte e instituições
sólidas e democráticas está-se convertendo, cada vez
mais, em garantia de investimentos externos.

MAIO 2010

Maio de 2010

Gozamos, igualmente, de algumas vantagens em
relação a nossos parceiros do BRIC. Eu mencionaria,
por exemplo, uma maior proximidade cultural com os
países europeus e com os Estados Unidos. Somos, aos
olhos desses investidores, um pouco menos “exóticos”
do que a Rússia, a Índia e, principalmente, a China.
Em relação às demais regiões do Brasil, o Nordeste ainda apresenta um potencial de crescimento enorme, com excelentes oportunidades de negócio e um
povo com fome de trabalho e de desenvolvimento.
Agradeço a intenção do aparte do Senador e
primo Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Roberto Cavalcanti, quero dizer a V. Exª que me
regozijo com o pronunciamento de V. Exª, porque sou
neto de paraibanos que, junto com tantos outros paraibanos parentes nossos, foram para Roraima, lá para o
extremo norte, na época em que não tinha avião para lá.
Foram para lá como agricultores – os meus avós especiﬁcamente –, para plantar o fumo e fornecer a matéria
prima para uma indústria de fumo que naquela época
tinha sede em Manaus e que depois exportava para
São Paulo. Veja V. Exª, naquela época, era o êxodo do
Nordeste, notadamente da Paraíba. Meu pai também,
por outra razão, foi do Ceará para lá. Fico feliz de ouvir
o discurso de V. Exª. Hoje nós temos a Paraíba sendo
um centro – junto com outros Estados do Nordeste,
mas V. Exª está frisando a Paraíba – dos investimentos estrangeiros em vários setores. Fico feliz, porque,
com certeza, agora não vai mais acontecer um novo
êxodo; pelo contrário, quem sabe, o retorno de muitos
paraibanos ilustres que estão aí por esse Brasil afora
trabalhando. Então, quero parabenizar o Estado da
Paraíba, que, como disse, foi o berço dos meus avós,
do qual eu me orgulho muito. Parabéns.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
Agradeço o aparte de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Mozarildo, o senhor não o cumprimentou
pelo aniversário.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Já o
ﬁz particularmente.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Mas eu
vou fazer esse cumprimento.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
Quero dizer que a origem, o DNA do Senador Mozarildo Cavalcanti é de uma região belíssima da Paraíba, a região de Bananeiras. A cidade e a região toda
de Bananeiras, realmente, é um oásis no Nordeste, é
uma região privilegiadíssima. Tenho certeza de que
ele aceitará um convite nosso para, brevemente, passado esse momento eleitoral, nos visitar, o que coin-
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cidirá com o nosso verão, e a região de Bananeiras é
bonita o ano todo.
Acolho, com muito carinho, o aparte da Senadora Rosalba Ciarlini, do nosso vizinho Estado do Rio
Grande do Norte.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Roberto Cavalcanti, quero, primeiro, parabenizá-lo,
hoje é o seu dia, o dia de agradecer a Deus o dom
da vida. Desejamos felicidade, saúde e paz, que o
resto o senhor sabe muito bem, com competência e
inteligência, correr atrás. Mas queria parabenizá-lo,
parabenizar o Estado da Paraíba, pelo qual tenho um
carinho especial, e não é só por ser nosso vizinho, do
Rio Grande do Norte. Morei em João Pessoa durante
três anos da minha vida.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
Estudou lá, não é Senadora?
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Estudei três
anos. Comecei o curso de Medicina em João Pessoa.
Depois, consegui me transferir para a querida cidade
de Natal. Foi uma experiência muito boa. E o que mais
me marcou na Paraíba foi a receptividade do seu povo.
Como é um povo bom! Um povo que sabe realmente
nos abraçar e nos cativar! É uma terra muito forte, de
valores muito grandes. É uma terra que tem uma força
muito grande. Eu a parabenizo e torço para que continue a ter grandes avanços. Quem não conhece a Paraíba precisa ir ver o pôr-do-sol nas praias da Paraíba.
Só perde para o Rio Grande do Norte, que tem muito
mais belezas do que a Paraíba, com certeza.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
Agradeço o aparte de V. Exª. Tenho certeza de que foi
com muito carinho que a Paraíba acolheu o início da
carreira proﬁssional de V. Exª, que depois se transformou em política de sucesso.
Almejo que, em 2010, o Rio Grande do Norte
tenha a felicidade de tê-la como gestora.
Quero dizer que a Paraíba tem um pôr-do-sol
magníﬁco, que deve se assemelhar ao da região de
Touros, que é belíssima no tocante ao pôr do-sol. Mas
nós temos, lamentavelmente, o primeiro nascer do
sol. A Ponta do Seixas está um pouco ao oriente da
costa brasileira.
Convido V. Exª mais uma vez a visitar a Paraíba...
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Para rever, não é?!
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) – E
rever aquele nascer do Sol. V. Exª poderá telefonar para
o Rio Grande do Norte e dizer: “já vi o sol nascer aqui
na Paraíba. Agora, espero que vocês, do Rio Grande do
Norte, assistam ao que eu já vi de tão bonito, porque o
nosso continental é o nosso primeiro pôr-do-sol.”
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A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Não, mas
Ponta dos Seixas é algo maravilhoso, há uma vista
linda. Não é somente por ser o ponto mais oriental do
nosso Brasil, onde o sol nasce primeiro, mas também
por ter uma beleza linda. O oceano tem uma cor diferente. Estou aqui realmente dizendo que o pôr-do-sol
lá em...
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
Na Praia do Jacaré.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Na Praia
do Jacaré.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
É tradicional lá.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Ao
som...
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
Ao som do Bolero de Ravel.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Do Bolero
de Ravel. Ele só perde para o pôr-do-sol visto no Rio
Grande do Norte, nas margens do Potengi, no Iate
Clube, ao som de Praieira dos Meus Amores, que é
um hino da nossa cidade.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) –
Vamos convidar todos os brasileiros, especialmente o
Senador Romeu Tuma, para assistir a esses dois espetáculos da natureza e para desfrutá-los com igual
oportunidade e com igual clarividência.
Sr. Presidente, dando continuidade, as oportunidades de negócios são inúmeras. Falta só o investimento. E é justamente essa realidade que se encontra
em franco processo de modiﬁcação.
Uma das nossas desvantagens, a distância geográﬁca, está cada vez menor, por conta das tecnologias
de comunicação e de transporte. Três capitais nordestinas - Recife, Fortaleza e Salvador – contam com voos
diretos para destinos nos Estados Unidos. Natal, por
sua vez, tem voo direto para a Europa, Lisboa.
Talvez seja lícito aﬁrmar que essa nova tecnologia de transporte seja antes uma consequência e não
uma causa do interesse dos estrangeiros pelo Nordeste
do Brasil. Não obstante, tais conexões são marca inequívoca da necessidade que surgiu de se estabelecer
rotas mais eﬁcientes entre os aeroportos das capitais
nordestinas e os países do primeiro mundo.
Ainda não temos vôos diretos entre João Pessoa
e os Estados Unidos ou a Europa, Srªs e Srs. Senadores, mas, a depender das frequentes visitas que temos
recebido de empresários estrangeiros, uma rota dessa
natureza logo se tornará uma realidade.
De fato, segundo a Junta Comercial do Estado,
e conforme foi noticiado no jornal Correio da Paraíba
no início deste mês, o ritmo de negócios entre brasilei-
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ros e estrangeiros tem experimentado um crescimento
enorme nos últimos tempos.
No primeiro trimestre deste ano, os negócios realizados com a presença de empresários estrangeiros
já equivalem ao volume de negócios de todo o primeiro
semestre do ano passado. Vejamos alguns exemplos,
Sr. Presidente.
Uma indústria de origem indiana que fabrica
transformadores no Distrito Industrial de João Pessoa
prevê investimentos de R$5 milhões em equipamentos
para o curto prazo.
Uma unidade sueca ligada aos esportes pretende
fechar negócios no setor imobiliário que devem movimentar cerca de R$1,4 milhão.
Felizmente, os negócios não se restringem à capital. O interior está sendo tão visitado pelos investidores internacionais quanto o litoral, com cifras bastante
impressionantes.
No alto sertão paraibano, uma mineradora, constituída por capital norte-americano e chinês, investirá
quase R$120 milhões. Em Campina Grande, a implantação de uma termoelétrica está recebendo investimentos
de R$300 milhões de uma empresa ﬁnlandesa.
Tivemos notícias, por ﬁm, de que, no inicio de
março, um grupo de empresários ingleses se reuniu
com o Governador do Estado, José Maranhão. Durante
o encontro, os ingleses, representantes da companhia
Delamore & Owl, expuseram seu interesse em investir
na infraestrutura do Estado da Paraíba, especiﬁcamente
em saneamento, estradas, portos e aeroportos.
Embora ainda não haja nada concreto, o interesse
de uma empresa desse porte, que já atua em países
emergentes como a Malásia, a China e a Indonésia,
por si só já indica a crescente atração que a Paraíba
exerce no investidor internacional.
É claro, Sr. Presidente, que estamos falando de
investimentos relativamente modestos, especialmente
se comparados aos investimentos estrangeiros cujos
destinos são os Estados de São Paulo – Estado de V.
Exª –, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará e
Pernambuco. Porém, do ponto de vista dos paraibanos, são investimentos extremamente importantes, já
que nunca tivemos uma tradição forte nos negócios
internacionais.
É uma nova vocação que se abre para o Estado.
Não é nada desprezível o potencial que esses investimentos representam para a Paraíba em termos de desenvolvimento e de geração de emprego e de renda.
O inevitável e salutar intercâmbio de informações e experiência entre as empresas estrangeiras
e o empresariado local é outro ponto a se destacar
nesse ciclo de desenvolvimento que o Estado está
atravessando.
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Gostaria de registrar, Srªs e Srs. Senadores,
que estamos abraçando essa oportunidade com muito entusiasmo, na certeza de que tudo isso se reverterá em bem-estar e qualidade de vida para o povo
paraibano.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância do
tempo e agradeço os apartes dos companheiros Senadores que me honraram com suas alocuções.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Depois da descrição geográﬁca da beleza do seu
Estado, assim como o fez a Senadora Rosalba Ciarlini, provavelmente, ﬁzeram um boa campanha para
o turismo.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia, que também deve morar em um Estado muito bonito.
V. Exª fala pela Liderança da Minoria.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela Liderança.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, durante a sessão solene de hoje, em que
se comemorou os dez anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu não pude estar presente, porque tinha
compromissos na Comissão de Orçamento, representando o Senado da República. Portanto, aproveito este
momento para tecer alguns comentários sobre essa
lei que mudou a face do nosso País.
Os mais jovens podem não ter nenhum tipo de
lembrança sobre a situação caótica que se abateu sobre as ﬁnanças brasileiras exatamente no momento em
que reconstruíamos a democracia em nosso País.
Aos poucos, a credibilidade da economia brasileira
foi sendo restaurada por uma série de medidas tomadas
por governos democraticamente constituídos.
A abertura da economia brasileira ao mercado
internacional, por exemplo, evitou que retrocedêssemos e voltássemos a defender setores ineﬁcientes,
cujos benefícios artiﬁcialmente gerados traziam enorme custo à sociedade como um todo.
O controle da inﬂação, da injeção descontrolada
de moeda na economia, em razão, principalmente, do
descontrole das contas públicas, foi resolvido com o
Plano Real, atacado, equivocadamente, por partidos
então na oposição, como eleitoreiro. E o Brasil do Real,
na transição de Itamar Franco para Fernando Henrique Cardoso, descobriu-se estável, viável e sustentável, resistindo até mesmo à liberação do câmbio, que
muitos julgavam impossível.
Entretanto, ainda era necessária uma última medida de proteção à nova ordem econômica estabelecida
ao longo dos governos do PSDB e seus aliados. Esse
coroamento da nova economia brasileira veio com a
edição da Lei Complementar nº 101, assinada em 4
de maio de 2000 e publicada no dia seguinte.
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A Lei de Responsabilidade Fiscal, como veio a
ser conhecida, completa dez anos de existência, consagrada como uma lei fundamental ao fortalecimento
da cidadania. A função principal da lei não é punitiva,
como muitos acreditam, apesar de ﬁcarem inequivocamente estabelecidas penas para o não cumprimento
de seus dispositivos.
Trata-se, antes disso, de lembrar aos governantes e gestores de todas as esferas da Administração
Pública sua responsabilidade com o trato de recursos
públicos, que pertencem não a eles, mas ao cidadão
brasileiro.
Em palestra realizada ontem, terça-feira, o Ministro Mantega aﬁrmou que a Lei de Responsabilidade
Fiscal foi um marco na história do Estado brasileiro.
Acrescentou que a lei foi um passo fundamental para
colocar o Estado brasileiro na trilha da responsabilidade ﬁscal e da solidez nas contas públicas. Vindas
do Ministro da Fazenda do Governo de um partido
que se opôs à implementação da lei, essas palavras
soam como mais uma evidência da importância econômica, histórica, política e social da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Os resultados alcançados nesses dez anos têm
sido notáveis e são responsáveis pela devolução da
credibilidade internacional ao Governo e à economia
brasileira.
A Lei da Responsabilidade Fiscal leva o governante a um saudável rito de planejamento de receitas e
despesas, ao tempo em que estabelece vedações que
eliminaram a velha prática da Administração Pública
brasileira de legar ao governo seguinte compromissos
ﬁnanceiros criados de forma irresponsável, que impediam, por anos a ﬁo, o início efetivo da nova gestão.
No nível macroeconômico, a Lei de Responsabilidade Fiscal permite, ﬁnalmente, o estabelecimento
de metas ﬁscais que permitiram ao Brasil uma rápida
recuperação em meio à crise mundial. Mais do que
isso, o jornal Correio Braziliense do dia 2 de maio nos
lembra, em manchete, de que saímos da posição de
caloteiros para a de um exemplo positivo para outros
países do mundo nesses últimos dez anos.
Credibilidade internacional restabelecida signiﬁca
facilidades na atração de investimentos internacionais
e de parceiros econômicos sérios. Capital produtivo
que complementa o capital nacional. Capitais investidos em empreendimentos de médio e longo prazo,
uma vez que os parceiros têm certeza de estabilidade
das regras.
Outro grande feito da Lei de Responsabilidade
Fiscal é inculcar no cidadão brasileiro o sentimento
de que ele deve ser parte ativa de todo o processo de
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planejamento e execução orçamentária. É central aqui
a ideia de transparência no uso do recurso público.
No ano passado, acrescentamos à lei a necessidade de divulgação dos gastos públicos por meio da
Internet, cada vez mais utilizada como elemento de
fácil e rápida comunicação entre o gestor público e o
cidadão. Mais gente informada, maior controle social
sobre o gasto público.
Estamos num País onde, diz o dito popular, as
leis pegam ou não pegam. O fato de estarmos aqui, no
dia de hoje, comemorando os dez anos da entrada do
conceito de responsabilidade ﬁscal na vida cotidiana
do brasileiro é um bom indicador de que essa lei realmente foi assumida pelo imaginário do brasileiro.
Não podemos ter a pretensão de que a lei seja
perfeita e, portanto, imutável ao longo do tempo. Precisamos mantê-la atualizada não apenas em função de
mudanças conjunturais, como foi o caso de recente crise mundial, que complicou o cumprimento de algumas
metas de governos estaduais e municipais, afetados
por queda inesperada da arrecadação, mas também
em função de alguns pequenos furos e pontos frágeis
demonstrados por novas práticas ﬁnanceiras.
Da mesma forma, alguns estudos revelam a necessidade de maior investimento no desenvolvimento
da capacidade de gestão, especialmente no nível estadual e municipal.
A Lei de Responsabilidade Fiscal é um instrumento fantástico para o desenvolvimento da gestão pública,
mas boa gestão não deve ser confundida com simples
acerto nas contas públicas, que não é mais nada do
que a obrigação mínima do governante.
Da mesma forma, precisamos melhorar nossos
diplomas legais, para que práticas danosas de maquiagem dos orçamentos ou dos resultados sejam deﬁnitivamente eliminadas de nossa história.
Também lembro aqui Proposta de Emenda à
Constituição, de minha autoria, a PEC nº 29/2003, aprovada recentemente nesta Casa, que cria o conceito de
responsabilidade social, que complementa e expande o
sentido da responsabilidade ﬁscal, passando-se a ﬁxar,
também, metas de cunho social de longo prazo.
Sr. Presidente, encerro esses comentários, nesta solenidade de comemoração dos dez anos da Lei
de Responsabilidade Fiscal, conclamando o cidadão
brasileiro a ocupar, de forma cada vez mais efetiva,
essa posição central permitida pela lei.
Cobre a seriedade na gestão da coisa pública.
Não descanse na vigilância de nossas bases macroeconômicas e na defesa do equilíbrio econômico e ﬁscal. Opte por políticas sustentáveis de maior alcance
no longo prazo, como demonstraram ser a instituídas
por meu partido durante o Governo Fernando Henrique
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Cardoso e que chegaram praticamente incólumes ao
ﬁnal dos governos que nos sucederam.
Por ﬁm...
(Interrupção do som.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Por ﬁm,
cumprimento o povo brasileiro por passar a incorporar
a ideia de responsabilidade ﬁscal como parte constituída da cidadania em nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª a tolerância do tempo.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Não, desculpe-me. Eu não havia marcado o tempo. Apareceu ali. Acho que apertei algum botão sem
querer.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Mas está
bom. O tempo foi mais que suﬁciente para falar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Tem a palavra o Senador Augusto Botelho, como
inscrito, e, em seguida, a Senadora Rosalba Ciarlini,
pela Liderança do DEM.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
Depois do Senador Augusto Botelho, se V. Exª
só me permitisse fazer um voto de pesar, também, na
sequência. Mas aguardo o Senador Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Eu acho que o Senador Augusto Botelho permitiria
que V. Exª o ﬁzesse agora.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Claro, pode fazer, Senador Flávio Arns. Eu aguardo.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – V. Exª não
se importa?
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Não, senhor.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Então, é um voto de pesar.
Requeiro, nos termos regimentais, que o Senado Federal emita voto de pesar ao Diretor Nacional
da Pontifícia Obra da Infância Missionária, no Brasil,
Padre Daniel Lagni, ao Presidente da CNBB, Dom
Geraldo Lyrio Rocha, e à família do padre Edison Assunção Santos Ribeiro, Secretário Nacional da Pontifícia Obra da Infância Missionária, no Brasil, falecido
em decorrência de acidente automobilístico ocorrido
na noite do dia 3 de maio de 2010, em Barra do Garças, Mato Grosso.
Mineiro de Contagem, ﬁlho de Manoel Linhares
Ribeiro e Ilda dos Santos Ribeiro (in memoriam), Padre Edson nasceu em 15 de agosto de 1966 – jovem
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ainda –, tendo, desde a primeira infância, manifestado
a intenção de ser sacerdote.
Em 12 de dezembro de 1992 foi ordenado padre
para a Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro e,
atendendo à insistente solicitação da CNBB, foi transferido para Brasília em dezembro de 2006, passando a
exercer a função de Secretário Nacional da Pontifícia
Obra da Infância Missionária, uma das quatro obras da
Igreja Católica responsável pelo trabalho missionário
de evangelização.
No exercício dessa função, costumava viajar por
todo o Brasil, ministrando cursos de formação para Assessores da Infância e Adolescência Missionária. Na
noite da última segunda-feira, dia 3 de maio, estava na
cidade de Araguaiana, no Mato Grosso, ministrando
um desses cursos e, voltando em direção à Diocese de
Barra do Garças, sofreu o acidente, vindo a falecer.
O trabalho de evangelização desenvolvido pelo
Padre Edson era o de formar missionários, que, por
sua vez, replicam essa formação para crianças e adolescentes missionários na perspectiva de “crianças e
adolescentes que ajudam e evangelizam crianças e
adolescentes do mundo inteiro”. Assim, como fruto do
seu trabalho, Padre Edson fomentava o trabalho missionário da infância e juventude, concretizado por meio
de ajuda material e espiritual aos mais necessitados.
Sua morte precoce, aos 43 anos, conﬁgura uma
perda inestimável para a Igreja Católica, sendo que,
neste momento, estão de luto todas as arquidioceses
e dioceses do Brasil, sobretudo aquelas em que estão implantados grupos de Infância e Adolescência
Missionária.
É justo, portanto, que o Senado Federal preste
a presente homenagem póstuma a esse grande missionário brasileiro.
Agradeço, Sr. Presidente. Agradeço, particularmente, ao Senador e amigo Augusto Botelho, que também é muito ligado às questões sociais, humanas, de
participação da sociedade. Tenho certeza de que compartilha também desse momento de luto e de pesar pela
morte de Padre Edson Assunção Santos Ribeiro.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Peço que V. Exª encaminhe o requerimento à Mesa,
para ser atendido na forma regimental.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 480, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, que o Senado Federal emita Voto de Pesar ao Diretor Nacional
da Pontifícia Obra de Infância Missionária no Brasil
(POM), Padre Daniel Lagnir; ao Presidente da Con-
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ferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom
Geraldo Lyrio Rocha e à família do Padre Edson Assunção Santos Ribeiro, Secretário Nacional da Pontifícia Obra da Infância Missionária no Brasil, falecido
em decorrência de acidente automobilístico ocorrido na
noite do dia 3 de maio de 2010, em Barra do Garças,
Mato Grosso. Mineiro de Contagem, ﬁlho de Manoel
Linhares Ribeiro e Ilda dos Santos Ribeiro (in memoriam), Padre Edson nasceu em 15 de agosto de 1966
tendo, desde a primeira infância, manifestado a intenção de ser sacerdote. Em 12 de dezembro de 1992
foi ordenado padre para a arquidiocese de Niterói,
no Rio de Janeiro e, atendendo insistente solicitação
da CNBB, foi transferido para Brasília em dezembro
de 2006, passando a exercer a função de Secretário
Nacional da Pontifícia Obra da Infância Missionária,
uma das quatro obras da Igreja Católica responsável
pelo trabalho missionário de evangelização. No exercício dessa função, costumava viajar por todo o Brasil
ministrando cursos de formação para Assessores da
Infância e Adolescência Missionária. Na noite da última segunda-feira, dia 3 de maio, estava na cidade de
Araguaiana, no Mato Grosso, ministrando um desses
cursos e, voltando em direção à Diocese de Barra do
Garças, sofreu o acidente, vindo a falecer. O trabalho
de evangelização desenvolvido pelo Padre Edson era
o de formar missionários, na perspectiva de “crianças
e adolescentes que ajudam e evangelizam crianças
e adolescentes do mundo inteiro”. Assim, como fruto
de seu trabalho, o Padre Edson fomentava o trabalho
missionário da infância e juventude, concretizado por
meio de ajuda material e espiritual aos mais necessitados. Sua morte precose, aos 43 anos, conﬁgura
uma perda inestimável para a Igreja Católica sendo
que, neste momento, estão de luto todas as arquidioceses e dioceses do Brasil, sobretudo aquelas em que
estão implantadas grupos de Infância e Adolescência
Missionária.
É justo que o Senado Federal preste a presente homenagem póstuma a esse grande missionário
brasileiro.
Sala das Sessões, 5 de maio de 2010. – Senador Flávio Arns;
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Com a palavra, o Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, a
liderança do Brasil na chamada agricultura tropical,
atribuída e reconhecida mundialmente pela capacidade de inovação tecnológica demonstrada pelo País,
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muito se deve ao trabalho dos membros da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, entidade vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que comemorou 37 anos de existência
no dia 26 de abril.
O trabalho de pesquisa conduzido pela Embrapa e por instituições parceiras que formam o Sistema
Nacional de Pesquisa Agropecuária transformou a
agricultura brasileira.
Em Roraima, por exemplo, pesquisas feitas pela
Embrapa ampliaram o conhecimento sobre nosso solo
e clima, sobre recursos naturais e técnicas agrícolas,
gerando tecnologias capazes de revolucionar os padrões de produção.
Tenho destinado, todos os anos, recursos, através de emendas parlamentares, para a Embrapa de
Roraima, que tem realizado pesquisas que trouxeram
resultados importantes, como a descoberta de cultivares mais adaptados ao nosso solo e clima, de feijão,
mandioca e arroz.
Atualmente, nossos pesquisadores estão debruçados sobre a pesquisa na produção de biodiesel
a partir do inajá, uma palmeira oleaginosa típica de
nossa região, que se assemelha um pouco à palmeira
do dendê. Em Roraima, a incidência de inajá pode ser
observada em todas as épocas do ano e em praticamente todo o Estado, o que resulta em ótima fonte de
energia. Há tanto dela lá em Roraima, que ela é tratada
como praga em alguns locais.
Também consegui destinar os recursos necessários para a construção, na Embrapa de Roraima, do
Laboratório de Genética, o mais avançado laboratório
de genética da Região Norte atualmente.
Por tudo isso, nas últimas quatro décadas, observou-se o incremento acelerado da produtividade,
a redução dos preços, a melhoria da qualidade dos
produtos agrícolas e a agregação de mais valor à
produção, graças às pesquisas desenvolvidas pela
Embrapa em todo o Brasil, Senador Valter Pereira.
Novas tecnologias foram disseminadas e sistemas de
produção sustentáveis, visando ao equilíbrio econômico, social e ambiental do País, foram recomendados
pela empresa.
O sucesso da contribuição da pesquisa agropecuária para o Brasil pode ser exempliﬁcado pela expansão
da cultura da soja nos cerrados, que hoje responde por
mais de 60% da produção nacional desse grão, sendo
um dos principais produtos de exportação da agricultura
do Brasil; a adaptação de fruteiras ao clima temperado
e a regiões semiáridas; a obtenção de cultivares e de
raças de animais mais resistentes a doenças e a condições adversas de clima e solo e mais adequadas a
diferentes sistemas de produção; o desenvolvimento
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de sementes imunes a pragas e de plantas e raças
mais produtivas; a descoberta de insumos biológicos
que reduzem o uso de produtos químicos nas lavouras, produzindo economia e diminuindo a agressão
ao meio ambiente; o aproveitamento sustentável de
plantas exóticas e nativas; e a obtenção de produtos
alimentícios de maior qualidade nutricional.
A Embrapa tem pesquisas que permitem fazer
com que o leite de uma vaca seja mais rico em hormônio do crescimento humano, que é um hormônio
caro e de difícil obtenção e que pode muito bem ser
aplicado dessa forma, como pode desenvolver cultivares também de mandioca com mais vitaminas. Essas
pesquisas já estão andando e já podem ser aplicadas
em campo, mas aqui sempre temos diﬁculdade de
aplicar as pesquisas no campo prático.
Aos 37 anos, a empresa empreende esforços para
atualizar e adequar áreas estratégicas, como a de pesquisa, a de transferência de tecnologia e a de gestão
administrativa, ao próprio crescimento da importância
da instituição nos cenários nacional e internacional.
A Embrapa está ampliando sua atuação no exterior, tanto em países em desenvolvimento, como na
nossa vizinha Venezuela e no Panamá, bem como
na África, em Gana, Moçambique, Mali e Senagal. A
empresa tem também laboratórios virtuais nos Estados Unidos, na França, na Coreia, na Holanda e na
Inglaterra.
No cenário nacional, estendeu sua presença aos
Estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. No
Mato Grosso, ela está trabalhando no Sistema Agrossilvopastoril; no Tocantins, na pesca e na aquicultura.;
e, no Maranhão, nos cocos e palmeiras e nas terras
inundáveis.
Neste mês de maio, um novo centro em Brasília
será inaugurado, destinado a estudos e treinamentos
em agricultura tropical, Sr. Presidente Tuma.
Entre as prioridades para 2010, a Embrapa elegeu o fortalecimento de pesquisas na área de Recursos
Genéticos Vegetais, parte da biodiversidade que apresenta valor real ou potencial para a humanidade.
O conhecimento dos recursos genéticos exóticos
e nativos e sua associação a técnicas de melhoramento garantiram o êxito dos programas que mudaram o
desenho da agricultura brasileira.
Serão investidos R$20 milhões em ações que visem à conservação e ao uso sustentável dos recursos
genéticos, incluindo os nativos do Brasil, país que detém
um dos maiores patrimônios biológicos do mundo.
Ao completar 37 anos, a Embrapa conﬁrma seu
compromisso com a sociedade de sua capacidade de
aumentar a riqueza produtiva e tecnológica do País,
reduzir as diferenças regionais de renda e, acima de
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tudo, oferecer soluções para minimizar os ﬂagelos da
fome e da miséria do Brasil e do mundo.
Quero parabenizar todos os técnicos e servidores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
pelos 37 anos de dedicação e trabalho ao povo do Brasil e do mundo, na ﬁgura do Chefe Geral da Embrapa
de Roraima, meu caro Francisco Joaci de Freitas Luz
e também na ﬁgura de todos os nossos servidores e
pesquisadores, dos quais citarei o meu caro Machione, Antonio Carlos, Oscar, Ramaiana, Otoniel, Ozélio,
Francisco e Artelma, todas e todos que trabalham na
Embrapa da minha terra.
Sr. Presidente Romeu Tuma, muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer a respeito da nossa
querida Embrapa.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Se V. Exª me permitir, eu gostaria de me associar
a essa descrição de toda a ﬁgura de destaque que V.
Exª dá para a Embrapa. Eu só poderia cumprimentálo por esse discurso.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Muito obrigado. Sinto-me honrado com as palavras
de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– E passo a presidência a V. Exª.
Peço para a Senadora Rosalba Ciarlini que, pela
Liderança do DEM, faça uso da palavra.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente Augusto Botelho, que agora
assume a direção dos trabalhos, em substituição ao
nobre colega, excelente Senador, Romeu Tuma,
Ontem, tivemos um dia bastante movimentado
aqui, no Senado, no Congresso – na realidade, não é
novidade –, um dia movimentado, com muito trabalho,
mas de resultados.
Quero aqui me referir, porque, ﬁnalmente, Senador Paulo Paim – V. Exª não imagina com que alegria –, vimos a Câmara Federal votar a questão dos
aposentados. Há muito tempo nós, Senadores, aqui
cobrávamos que fosse colocada para apreciação e
votação, que houvesse um entendimento, um acordo
sobre essa questão do reajuste dos aposentados. E
conseguimos. Não o que desejávamos, que seriam os
8%, mas chegamos ao acordo de 7,7%.
Também a questão do fator previdenciário, que
é uma luta de 10 anos, Senador Valter Pereira. Há 10
anos que o Senador Paim vem trabalhando nesse
projeto. Quantas e quantas vezes tivemos reuniões,
audiências, vigílias a favor dos aposentados! Pois
bem, o projeto foi aprovado lá na Câmara, ﬁnalmente,
depois de uma espera de quase três anos. Vai voltar
aqui para a Casa.
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Semana que entra, Senador Augusto Botelho,
esses projetos deverão chegar aqui, depois de 10
anos.
O fator previdenciário, um fator redutor, como V.
Exª sabe muito bem, era o clamor dos aposentados
no sentido de que nós, aqui, no Congresso Nacional,
conseguíssemos retirar esse fator previdenciário, que
realmente era algo injusto para com aqueles que trabalham, que contribuem por mais de 35 anos. Isso
em função de regras, de normas criadas... criadas
depois, de certa forma, sem nenhuma consistência,
sempre com a desculpa de que a Previdência tinha
um rombo, precisava diminuir esse rombo, precisava
fazer superávit. E quem estava pagando o pato, como
sempre paga tudo, eram os trabalhadores – nesse
caso, os trabalhadores aposentados. Então, vai voltar
aqui para a Casa.
Quero aqui dizer que estou me colocando totalmente favorável a que possamos novamente aprovar,
como o ﬁzemos. Se for necessária a vigília de novo,
vamos fazer. Se for necessário movimentação, mobilização, vamos fazer. Mas o importante é que, depois
de tanto esperarmos, a gente consiga que o Senado
comprove aquilo que já ﬁzemos no passado, quando
aprovamos.
Concedo, com muito prazer, um aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Rosalba Ciarlini, eu faço questão deste aparte pelo
tema que a senhora trata, nós que cobramos tanto da
Câmara dos Deputados que aprovasse os projetos que
aqui aprovamos, que foram principalmente estes dois:
o ﬁm do fator e o reajuste dos aposentados acompanhando o crescimento do PIB. Enﬁm, a Câmara fez a
sua parte. Colocou, na verdade, os dois projetos em
uma MP, com pequenas alterações. Nesse momento,
acredito – e eu falava há pouco com a Câmara dos
Deputados, com os Deputados Paulinho e Arnaldo Faria de Sá – que a MP aprovada lá, garantindo os dois
projetos que nós aprovamos aqui, estará retornando
para esta Casa entre hoje e amanhã. Chegando aqui,
não há motivo algum para que a matéria não seja votada na próxima semana, até porque já exaurimos esse
debate. Ficamos discutindo aqui por dois anos o ﬁm
do fator e o reajuste dos aposentados acompanhando o PIB. Se o Senado já aprovou, inclusive, 100% do
PIB – mas, no acordo para viabilizar na Câmara, concordamos com 80% – não tem como agora não votar.
Com o fator, é a mesma coisa. Aprovamos, inclusive,
com a média das últimas 36. Mas lá, no acordo, passaram as 80 maiores de 94 para cá. No ﬁm, o cálculo
é semelhante. Então, por uma questão até de honrar
a palavra empenhada... Nós empenhamos a palavra

Quinta-feira 6

427

18451

no momento em que aprovamos os dois projetos por
unanimidade. Vou terminar – sei que V. Exª está concluindo o seu pronunciamento, e eu não quero pegar
todo o tempo –, dizendo que estou convicto de que o
Senado vai votar por unanimidade o ﬁm do fator e o
reajuste de 7,7%, conforme acordado com a Câmara,
para os nossos queridos aposentados e pensionistas.
Parabéns a V. Exª pela coerência, por ter votado lá,
anunciando que votará da mesma forma quando essa
MP chegar aqui!
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
Não resta dúvida de que realmente eu me sinto
de consciência tranquila. Tenho certeza, como o senhor
e como todos os Senadores que estiveram nessa luta
e que continuam nela, porque podemos voltar para os
nossos Estados, olhar o nosso cidadão olho no olho e
dizer: “Aposentado, eu estou cumprindo com a minha
palavra. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou na
luta com você”. Também podemos dizer a você, trabalhador, que daqui a alguns anos será um aposentado,
que estamos resgatando a sua dignidade, que estamos
protegendo as suas garantias e os seus direitos.
Ontem, realmente, tivemos esse avanço, como
tivemos também a aprovação da medida provisória
com relação às dívidas agrícolas. Nós, nordestinos,
tínhamos uma urgência e uma necessidade maior de
que ﬁnalmente se encontrasse uma forma de repactuar, de renegociar e, no caso, inclusive, de anistiar as
dívidas agrícolas, como ﬁcou aprovada a anistia de até
R$ 10.000,00 a todos aqueles que são devedores do
Banco do Nordeste do Brasil. Ficou ainda um questionamento, mas conseguimos arrancar do Líder do Governo, Senador Romero Jucá, o compromisso de que
todas as cobranças judiciais estarão suspensas e de
que as dívidas de até R$ 10.000,00 dos pequenos e
dos micros que não entraram, porque são do Banco do
Brasil, ou foram securitizadas, ou são da dívida ativa,
terão sua cobrança suspensa até dezembro, sendo
que, até lá, iremos encontrar, numa pactuação, uma
forma de também atender a esses devedores. Mesmo
assim, mais de 50% já serão atendidos.
Isso é muito bom, porque o nordestino, o homem
do campo, o agricultor, o pequeno agricultor, ele tem
uma disposição muito grande para o trabalho. Tudo o
que ele quer, o que ele sonha, é ver sair do chão o
produto do seu trabalho; é molhar o chão com o suor
do seu rosto; é poder produzir, gerar renda, gerar emprego, gerar o seu próprio sustento. Graças a Deus,
são homens e mulheres que têm uma dignidade muito grande, uma força muita grande; que enfrentam as
maiores adversidades; que enfrentam as intempéries
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do clima. Mesmo assim, continuam ali, resistindo, persistindo, jamais desistindo das oportunidades.
E o que o Governo está fazendo aqui é estirar
uma mão amiga para quem vai poder fazer muito mais.
Porque, quantas e quantas vezes o Governo anistiou
dívidas de países a quem o Brasil tinha feito empréstimos, em situação difícil? Muito mais importante é anistiar as dívidas dos nossos agricultores, porque quando
você anistiava lá fora você não tinha nada para receber. Agora, quando você anistia o pequeno agricultor,
o médio, você está dando a oportunidade de ele voltar
a produzir, de gerar renda e de gerar emprego.
Então, isso foi algo muito positivo nas nossas
discussões e na votação de ontem. Foi aprovado, esperamos que entre, e tudo passe logo a funcionar de
forma a dar mais tranquilidade aos nossos agricultores,
aos nossos produtores rurais.
Mas eu queria, para ﬁnalizar, lembrar que também ontem, lá na Câmara – e está vindo para cá –,
foi apreciado o Projeto Ficha Limpa. Da ﬁcha limpa,
sim. Política tem que ser feita com seriedade. Política
tem que ser feita com dignidade e com ética. É muito
bom, realmente, nós que participamos – e eu vou participar mais uma vez, como sei que muitos aqui irão,
como candidatos na próxima eleição – de eleição, que
possamos apresentar aos nossos eleitores a nossa
história, a comprovação. Quando alguém vai assumir
qualquer cargo – faz um concurso público e precisa
assumir determinado cargo –, pedem-lhe a sua ﬁcha.
Por que não na vida pública, para se assumir um cargo
público, escolhido pelo povo, para ser esse trabalhador
do povo? Porque, quando você é escolhido pelo povo,
você vai trabalhar para o povo com recursos que são
do povo, e precisa mostrar a sua ﬁcha para dizer: “Eu
trabalho com seriedade e com honestidade. A minha
história é esta. Você pode conﬁar em mim”.
Então, o Ficha Limpa é algo que vem para mostrar
que no Brasil é possível, sim, reerguermos a credibilidade dos políticos, reerguemos a esperança do povo
de uma política séria, de uma política para, realmente,
servir a população, e não para ser servido.
Então, vai também chegar aqui, no Senado. Desde já, eu quero externar o meu posicionamento em
defesa do Ficha Limpa e tenho certeza de que esse é
o pensamento de todos que aqui estão.
Agora, eu ﬁnalizo, Sr. Presidente. Mas não poderia deixar de falar do trabalho importante a que hoje
à tarde, na Câmara, nós demos início, com a instalação da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Crack. O Presidente é o Deputado Fábio Faria, e eu fui
escolhida como Vice-Presidente, entre tantos outros
que compõem a coordenação dos trabalhos, como o
Deputado Luiz Carlos Hauly, Afonso Hamm, Sandes
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Júnior, Eduardo da Fonte, Sérgio Petecão e muitos
outros que estão participando.
Foi uma reunião com a presença do Ministro Temporão, com a presença de mais de 50 Deputados, de
jornalistas, de pessoas envolvidas com esse trabalho
de prevenção, de conscientização, de luta, porque o
crack hoje, Senador, é uma epidemia; é uma questão
de saúde pública. Meu Deus do céu!
Nós ouvimos lá o depoimento, a história, de uma
médica pediatra do Rio Grande do Sul, de nome Gabrielle da Cunha. O que ela contou – ela que é neonatologista, intensivista de UTI neonatal – nos deixou
estarrecidos, mostrando fatos reais de crianças recémnascidas. Não é uma, nem duas, não! Está aumentando a cada dia! É um número preocupante de crianças
que nascem com a síndrome da abstinência do crack,
com problemas neurológicos, com problemas graves.
O crack é uma droga que mata, e mata rapidamente, e está chegando para os nossos jovens, para
as nossas crianças! A idade média em que as crianças
começam... Eu digo criança porque 13 anos para mim
é uma criança, ainda é um jovem, um adolescente. É
essa a idade média, às vezes menos, às vezes mais.
A grande maioria começa a usar droga nessa idade,
na idade da curiosidade.
Pelo amor de Deus, meu jovem, não tenha essa
curiosidade! Contenha a sua curiosidade! O crack,
basta prová-lo, e você pode ﬁcar viciado. E esse vício
pode levá-lo a ter os maiores problemas, a ter problemas graves de saúde. E até à morte. Cria uma dependência muito grande.
Há um levantamento apresentado por Murilo, um
norte-rio-grandense, ex-dependente, que tem um trabalho de recuperação de viciados no Rio Grande do
Norte, em Natal, na comunidade Aliança. Ele mostrou
que 40% – olha que número – daqueles que estão em
recuperação – isso é uma amostragem de que esses
40% são dos dependentes – já cometeram algum tipo
de crime em busca da satisfação do seu vício. Então,
a violência está aumentando.
Em Brasília, nós temos dados do aumento, em
um ano, de 177% de aumento de apreensão de crack
em apenas um ano. Então, é isso que deixa... Com a
violência, que está crescendo, tudo isso faz com que
todos nós ﬁquemos muito preocupados. É preciso que
o Governo Federal entenda que essa ação, que já está
acontecendo pela boa vontade, pela solidariedade, pela
responsabilidade e consciência de muitos no Brasil.
Na Paraíba, por intermédio do Senador Roberto Cavalcanti, que não está aqui, por meio de um órgão de
comunicação – Correio da Paraíba – que pertence a
S. Exª, e da sociedade já se está fazendo um trabalho
informativo bem maior.
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No Rio Grande do Sul também há um trabalho
maravilhoso.
A Jovem Pan tem uma jornalista, cujo nome é
Rialda, que há anos faz nas escolas um trabalho de
prevenção contra as drogas.
Enﬁm, são pessoas, cidadãos e cidadãs, que
estão se movimentando na luta para levar aos jovens
um pouco mais de informação, de conscientização,
de prevenção.
O crack é tão rápido! Tudo o que acontece com o
crack... Enquanto se está levando informações à criancinha, aos pequenininhos na escola, conscientizando,
prevenindo, é preciso também ter condições de tratar
os dependentes. E onde tratar hoje esses doentes vítimas do crack no Brasil?
No Rio Grande do Norte não existe uma única
clínica que o Governo do Estado tenha colocado à disposição dos mais pobres, dos mais carentes. Os ricos
podem pagar clínicas particulares, mas o crack está em
todas as faixas. E na faixa mais pobre ainda é pior, por
ser uma droga, infelizmente, de custo mais baixo.
Então, precisamos, como representantes do povo
nesta Casa, Senado Federal, cobrar do Governo Federal mais investimentos nessa área, assim como
pedir ao Ministro da Saúde que amplie e intensiﬁque
as ações. Há 1.500 Centros de Apoio Psicossocial no
Brasil, mas há 5.640, quase 5.700, Municípios. Não
dá nem um Caps, que é Centro de Apoio Psicossocial
para atendimento ambulatorial de problema psíquicos
– a droga causa problemas psíquicos, mentais –, para
cada cidade. Imagine a nossa carência, as nossas diﬁculdades!
Para ﬁnalizar, venho perguntar, mais uma vez:
por que não se regulamenta a Emenda nº 29? Por que
o Governo Federal não coloca mais recursos para a
saúde? Está faltando recurso, sim, para que a gente
possa ter mais ações preventivas, curativas e salvar
os nossos jovens.
É pensando nos jovens, nos ﬁlhos das mulheres
brasileiras, que quero aproveitar e dizer: mãe brasileira, estou aqui e pode ﬁcar certa de que também sou
mãe, sou avó e vou estar na luta por tudo o que for em
defesa dos nossos ﬁlhos, na saúde, na educação e no
cuidado da saúde da mulher. As mães merecem que
façamos isso pelos seus ﬁlhos, mas precisam também
ser bem cuidadas para poder cuidar ainda melhor dos
seus ﬁlhos.
Muito obrigada e feliz Dia das Mães!
Durante o discurso da Sra. Rosalba Ciarlini, o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelos Srs. Augusto
Botelho e Acir Gurgacz, sucessivamente.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Muito bem, Senadora Rosalba. Realmente, é um
problema sério que se enfrenta no País, principalmente com os dependentes químicos, que precisam
de atendimento médico e não de cadeia. Realmente,
é um grande problema. Cumprimento a senhora pelas
suas ponderações. Que tenhamos um grande sucesso
nesta nossa batalha contra este mal que é o crack, a
pedra da morte, chamada por muita gente, e que realmente tem afetado a família de muitas pessoas no
Brasil inteiro.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Primeiro, V. Exª ﬁca muito
bem nessa cadeira.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Muito obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – E representa muito bem o meu Estado, Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– É com prazer que eu o faço, Senador.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Eu queria
que V. Exª me informasse em que ordem estou inscrito
pela Liderança da Maioria. Eu falarei agora, ou depois
do Senador Valter, ou depois de outros oradores?
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PSDB – RO)
– Agora, pela ordem de inscrição, é o Senador Flávio
Arns. O próximo será um inscrito pela liderança. É um
pela ordem de inscrição e outro pela liderança. V. Exª
é o próximo que falará pela liderança.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, estou aguardando desde às 14horas.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PSDB –
RO) – Pois não, Senador. Depois do Senador Raupp
falará o Senador Paulo Paim, no lugar do Senador
Flexa Ribeiro. Acontece que o Senador Flávio Arns
vai falar no lugar no Senador Cícero Lucena, que é o
quinto da lista.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Então
não estou inscrito?
(Intervenção fora do microfone)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PSDB – RO)
– O Senador Valter Pereira está no lugar da Senadora
Serys, que é a nona.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Permutei com o Senador Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PSDB – RO)
– O Senador Tuma é o décimo quarto. Ele pediu que V.
Exª falasse no lugar da Senadora Serys, que é a nona
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colocada. Vamos ouvir agora o quinto Senador inscrito
para a Ordem do Dia de hoje, Senador.
Com a palavra, agora, o Senador Flávio Arns,
do Paraná.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Quero
lembrar que no mês de abril, no dia 7, comemorou-se
o Dia Mundial da Saúde. Embora tenha decorrido há
quase um mês, considero válida uma reﬂexão, pois são
sempre muito presentes no Senado brasileiro temas
que nos remetem ao Direito Constitucional e à saúde
integral aos nossos cidadãos.
Muitos são nossos debates cujo tema é a saúde, bem como os projetos relativos a essa área que
tramitam nesta Casa e que reputo como de essencial
importância para o País. É uma discussão ampla,
que tem contado com a participação do setor público,
como também da sociedade que, aliás, tem sido muito bem representada – enfatizando – pelos próprios
pacientes.
Nesta semana, na terça-feira, audiência pública
na Comissão de Assuntos Sociais tratou da Saúde
da Mulher, especiﬁcamente. Houve um debate sobre
a redução da taxa de mortalidade materna, ou seja, a
mãe que morre durante a gestão, no nascimento, ou
até 42 dias depois do nascimento da criança. E foi dito
nesta semana, até pela proximidade do Dia das Mães,
que um dos melhores presentes que se poderia dar
às mães seria assegurar-lhes o direito à saúde, particularmente, num momento bonito e importante, como
é o nascimento da criança, não permitindo que a mãe
morra por doenças que podem ser evitadas.
Diminuir a mortalidade materna é a quinta meta
de desenvolvimento do milênio, da ONU. O objetivo era
reduzir em três quartos, no período de 1990 a 2015,
a razão de mortalidade materna. O que os números
nos mostraram na audiência? Que não conseguimos
atingir a meta. Em vinte anos, em algumas regiões
brasileiras ta taxa aumentou.
Analisando a questão e perguntando qual foi o
problema, se o problema foi apenas lançado, mas não
efetivamente cobrado, por exemplo, chegou-se a alguns dados interessantes e conhecidos. Constatou-se
que a taxa de mortalidade materna está intimamente
relacionada com a assistência médica durante o prénatal, o parto e o pós-parto e com o nível de desenvolvimento do País.
Quer dizer, se a população tem um salário melhor, se tem acesso à educação formal, escolar, isso
faz com que a taxa caia. E, ao mesmo tempo, nas comunidades da Pastoral da Criança, se viu que, apesar
de serem comunidades pobres, carentes, com diﬁ-
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culdades, mas bem orientadas e organizadas, a taxa
também cai signiﬁcativamente.
E então, muito interessante ﬁcou, como eu disse,
a presença da Pastoral da Criança, que nos conﬁrmou
que, com conhecimento básico e acompanhamento
efetivo, pode-se mudar o retrato da realidade. Creio
ﬁrmemente que o Brasil pode mudar os seus índices,
com organização das comunidades, monitoramento e
assistência do Poder Público.
A Pastoral da Criança apresentou dados de atendimento, bem como as estratégias para se conseguir
bons resultados. Destacando e valorizando o trabalho
das líderes na comunidade e a necessidade de muita
fraternidade no diálogo com as gestantes, mostrou-se,
de uma forma simples, a importância dos cuidados
com a saúde da mãe e da criança.
Então, isso é muito importante, até incentivo todas as pessoas que nos acompanham, para que esse
trabalho da Pastoral da Criança, de atendimento da
gestante, de diminuição, também por conseqüência,
da mortalidade materna seja enfatizado em todos os
Municípios do Brasil.
Já é de domínio público a luta que se tem travado
em defesa dos pacientes de doenças crônicas que recebem medicações e produtos médicos do SUS, muitos deles de alto custo. Uma luta difícil, muitas vezes
perdida no emaranhado burocrático.
Com o intuito de contribuir com o aperfeiçoamento
da legislação vigente, apresentamos, inclusive, projeto
de lei que atualiza o procedimento administrativo do
Ministério da Saúde, para incorporação de remédios e
tecnologias médicas, de forma a agilizar a atualização
das listas oﬁciais de fornecimento.
Então, é um projeto em tramitação, já aprovado
na Comissão de Constituição e Justiça, sendo aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, e que eu penso,
se aprovado depois pela Câmara dos Deputados também, vai fazer com que se diminua signiﬁcativamente
a judicialização na obtenção de medicamentos, não
só excepcionais, porque a lista de medicamentos do
dia a dia também precisa ser aprimorada. Não se trata
de produtos experimentais, são itens aprovados pela
Anvisa, devidamente registrados, encontrados nas
farmácias, à disposição de quem deles possa pagar;
agora para a população de uma maneira geral.
Mantendo-me nesta temática da saúde, agrego
a esta fala a lembrança de que há praticamente um
ano – 12 de maio de 2009, para ser exato – tivemos
uma reunião na Comissão de Assuntos Sociais conjunta com a Subcomissão Permanente de Promoção,
Acompanhamento e Defesa da Saúde, com a presença do Sr. Ministro da Saúde, Dr. José Gomes Temporão. Nessa audiência pública, discutimos a Portaria
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nº 1.635, de 2002, ainda da época do Ministro José
Serra como Ministro da Saúde, que representou um
avanço extraordinário para área da pessoa com deﬁciência intelectual, com autismo e com doença mental.
V. Exª mencionou, há pouco, dependentes químicos.
A área da dependência química, álcool e drogas, está
relacionada à doença mental, tanto que nós temos os
CAPS AD – Centros de Atenção Psicossocial Álcool
e Drogas.
Já existem pesquisas, inclusive pela Escola Paulista de Medicina da USP, mostrando que o consumo
do crack leva à doença mental, à psicose. Há muitas
pessoas com quadros de psicose decorrentes do uso
do crack. Então, se não ﬁzermos nada no combate a
isso, vai ser assim um problemão.
Há um ano, discutimos a Portaria nº 1.635. O
Ministro José Serra tinha, naquela época, considerado fundamental que o Município recebesse o recurso
como extrateto para o atendimento da pessoa com deﬁciência intelectual, autismo e doença mental. E houve
uma mudança, não se sabe por qual razão, por parte
do Ministério da Saúde, incluindo esse valor no teto
do Município e do Estado.
A gente pode imaginar que, diante de tantas diﬁculdades pelas quais os Municípios e Estados passam na área da saúde, que a área da doença mental,
da deﬁciência deixasse de ser prioritária. O apelo que
foi feito ao Ministro é que voltasse à situação anterior
para se criar uma cultura de atendimento, porque o
pessoal ainda não sabe como atender, como fazer,
como consolidar serviços nessas áreas da doença
mental, da dependência química, da deﬁciência mental, do autismo.
E o Ministro disse que voltaria à situação anterior.
Porém até hoje, um ano depois, nada aconteceu,
apesar de o Ministro já ter assegurado por três ou quatro vezes que mudaria.
Então, quero até fazer esse apelo em nome das
Apaes, das Pestalozzis, dos CAPS, centros de atendimento psicossocial na área mental. Os pacientes dependentes do SUS sofreram consideráveis prejuízos
a seu atendimento. Apelo novamente ao Sr. Ministro
Temporão para resolver esse assunto de saúde pública
que é da maior necessidade da população brasileira.
Pedimos o cumprimento da expectativa.
Com isso concluo, Sr. Presidente, dizendo que
prossegue a necessidade de todos nos empenharmos pela garantia de melhores condições de saúde
para todas a gestante. Inclusive dizendo, é a semana
do Dia das Mães e nada melhor para a família, para
a mãe do que a mãe ter saúde. O que a mãe mais
deseja é que o ﬁlho tenha saúde. Mas para o ﬁlho ter
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saúde, em primeiro lugar, a mãe precisa ter saúde,
ser bem acompanhada. Incentivar o trabalho com a
Pastoral da Criança, um trabalho tão bonito, tão bom,
tão solidário e, lamentavelmente, falta-nos estabelecer a cultura de darmos o espaço devido na área da
saúde à pessoa com deﬁciência intelectual, doença
mental e autismo.
Eu quero dizer que é um grande desaﬁo para todas as famílias fazer o atendimento do ﬁlho ou da ﬁlha
que tem deﬁciência ou doença mental. E, na área da
doença mental, a gente precisa também ter um atendimento adequado.
Teremos progredido muito como nação quando
atendermos nossa Constituição, que garante saúde
para todos.
Então, Sr. Presidente, não li o texto todo, gostaria de dá-lo como lido na sua integralidade. Ao mesmo
tempo, aproveito a ocasião para desejar a todas as
mulheres, às mães um feliz Dia das Mães.
E que a gente possa também pelo Dia das Mães
trabalhar, como foi discutido esta semana, para que
a gestante tenha mais condições de saúde durante o
pré-natal, no parto, depois do parto, e que essa dedicação, esse sentimento....
(Interrupção do som.)
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Só mais
um minuto, Sr. Presidente.
Obrigado. Só mais um minuto.
E que essa dedicação que nós queremos que a
mulher tenha, para que ela tenha saúde, tenha vida,
tenha condições de gerar o ﬁlho com segurança. Em
Curitiba, por exemplo, os índices de mortalidade materna são comparáveis aos índices do Canadá, Estados
Unidos, Europa. Basta ter uma decisão política, dizer:
é importante, é fundamental trabalharmos para que as
mães, os ﬁlhos, a população em geral...
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador Flávio...
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – ... tenha
também mais cidadania através do atendimento em
saúde.
Pois não, Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Desculpe-me interrompê-lo rapidamente. É só para convidar... Está aqui conosco o Presidente do Senado do
México, Carlos Navarrete, acompanhado de mais oito
Senadores, Senadoras, Deputados e Deputadas que
participaram, durante todo o dia, do 2º Encontro Parlamentar Brasil/México. Quero convidá-los para que
compareçam até o centro do nosso plenário, enquanto
V. Exª completa o seu discurso.
Muito obrigado.
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O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Agradeço,
Senador Eduardo Azeredo.
Quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs
mexicanos e mexicanas, dar as boas-vindas ao Brasil
e ao Congresso brasileiro, e que as relações de amizade, de fraternidade entre os dois países e, particularmente, entre os dois povos, que continue sempre
a crescer.
Sejam muito bem-vindos.
Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SENADOR FLÁVIO ARNS.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores,no mês de abril – dia 07 – comemorou-se
o Dia Mundial da Saúde e, embora tenha decorrido
quase um mês, considero válida uma reﬂexão, pois é
sempre muito presente no Senado brasileiro temas que
nos remetem ao direito constitucional à saúde integral
para nossos cidadãos.
Muitos são nossos debates cujo tema é a saúde,
bem como os projetos que tramitam para a área nesta
Casa, que reputo como de essencial importância para
o País. É uma discussão ampla, que tem contado com
a participação do setor público, como também da sociedade, que tem sido muito bem representada pelos
próprios pacientes.
Nesta semana, audiência pública na Comissão
de Assuntos Sociais tratou sobre Saúde da Mulher.
Especiﬁcamente, um debate sobre a redução da taxa
de Mortalidade Materna, que é a 5ª meta de desenvolvimento do Milênio da ONU, que era a de reduzir
em ¾, no período de 1990 e 2015, a razão de mortalidade materna. O que os números nos mostraram:
que não conseguimos atingir a meta. Em vinte anos,
algumas regiões brasileiras tiveram a taxa, inclusive,
aumentada!
Analisando a questão – e perguntando qual foi
o problema: se o programa foi apenas lançado, mas
não efetivamente cobrado, por exemplo – chegouse em alguns dados interessantes e já conhecidos.
Constatou-se que a taxa de mortalidade materna está
intimamente relacionada à qualidade da assistência
médica durante o pré-natal, o parto e o pós-parto, e
ao nível de desenvolvimento do país.
E então, muito interessante ﬁcou a presença da
Pastoral da Criança, que nos conﬁrmou que, com conhecimento básico e acompanhamento efetivo, pode-se
mudar o retrato da realidade! Creio ﬁrmemente que o
Brasil pode mudar os seus índices, com organização
das comunidades, monitoramento e assistência do
Poder Público.
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A pastoral da Criança apresentou dados de atendimento, bem como as estratégias para se conseguir
bons resultados. Destacando e valorizando o trabalho
das líderes na comunidade e a necessidade de muita
fraternidade no diálogo com as gestantes, mostrou-se
de uma forma simples a importância dos cuidados com
a saúde da mãe e da criança.
As diﬁculdades que temos encontrado nessa
caminhada, a despeito da melhor intenção de todos,
demonstra o quanto ainda temos pela frente, até que
o direito à saúde seja uma realidade para os brasileiros.
É já de domínio público a luta que se tem travado em defesa dos pacientes de doenças crônicas que
recebem medicações e produtos médicos do SUS,
muitos deles de alto custo.
Uma luta muitas vezes perdida no emaranhado
burocrático, que acaba deixando as pessoas à mercê
da própria sorte, sem os remédios de que necessitam,
muitas vezes com risco de morte. Para essas pessoas
o caminho continua sendo a justiça que, por liminar,
determina o fornecimento do que é necessário.
Com o intuito de contribuir com o aperfeiçoamento
da legislação vigente apresentamos, inclusive, projeto
de lei (PLS 338/07) que atualiza o procedimento administrativo do ministério da saúde para incorporação de
remédios e tecnologias médicas, de forma a agilizar a
atualização das listas oﬁciais de fornecimento.
A proposta estabelece prazos para a avaliação
e inclusão, não apenas de novos medicamentos, mas
também de órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. O projeto cria, ainda, a Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, com
representante do Conselho Nacional de Saúde e de
especialista da área, indicado pelo Conselho Federal
de Medicina.
Pretende-se que assim seja garantida uma maior
transparência e segurança na incorporação, pelo SUS,
de tecnologias que evoluem diariamente. Não é cabível
que se demore dois, três anos para a atualização das
listas do SUS, o que considero que seja desrespeito
ao cidadão.
Destaco que não se trata de produtos experimentais. São itens aprovados pela ANVISA, devidamente
registrados no País, encontrados nas farmácias, à disposição de quem por eles possa pagar.
Mantendo-me nessa temática da saúde, agrego a
esta fala a lembrança de que há praticamente um ano
– 12 de maio de 2009, para ser exato – tivemos uma
Reunião na Comissão de Assuntos Sociais, conjunta
com a Subcomissão Permanente de Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde, com a presença do
Sr. Ministro da Saúde, José Gomes Temporão.
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Destinava a abordar as políticas, programas e
projetos a serem implementados pelo Ministério da
Saúde ao longo de 2009 e isso incluía discutir a situação atual do SUS. A audiência subsequente seria
exatamente sobre saúde mental e, para tanto – tendo conhecimento da vinda do senhor ministro – eu já
havia encaminhado previamente temas de prioridade
dentro desse assunto.
Naquela ocasião tivemos do Sr. Ministro a certeza de que providências seriam tomadas o mais rapidamente possível. Logo após a reunião, encaminhei
ainda ofício em que dizia estar dando prosseguimento
aos entendimentos tão bem iniciados e destacava dois
dos assuntos tratados.
Um daqueles temas – que passa a ser o meu
foco nesse momento – foi a substituição da Portaria
1635, de 2002, pela Portaria 2867, de 2008. Retomo
para os senhores o efeito que teve tal
substituição: pela Portaria 1635 estava assegurado – dentro dos programas do SUS – o tratamento
de ﬁsioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psiquiatria,
terapia ocupacional – para citar alguns – às pessoas
com deﬁciência intelectual e com doença mental. Por
essa Portaria, as entidades de atendimento às pessoas
com deﬁciência eram credenciadas, segundo critérios
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e isso vinha
tendo um resultado extremamente positivo.
Pela Portaria 1635, as pessoas com deﬁciência
eram atendidas em um sistema extrateto, ou seja, os
Estados e Municípios recebiam um valor adicional.
Tratava-se de uma política nacional de atendimento
da pessoa com deﬁciência e da pessoa com doença
mental.
Em 2008, porém, uma nova Portaria, de número
28671, retirou o repasse do extrateto, de forma que esses atendimentos passaram a ser compreendidos dentro do teto de repasses para Estados e Municípios.
Esses pacientes dependentes do SUS sofreram
consideráveis prejuízos em seu atendimento. Retomo
a urgência de o Ministério da Saúde resolver esse assunto de saúde pública que é da maior necessidade
para a população brasileira. Pedimos o cumprimento
da expectativa que se criou em nós naquela audiência pública, quando o Sr. Ministro aﬁrmou que essa
situação teria uma pronta resolução e que se podia
considerar um problema superado. Lembro que 2009
acabou e vamos para meados de 2010!
Com isso concluo, Sr. Presidente, dizendo que
prossegue a necessidade de todos nos empenharmos
na garantia de melhores condições de saúde para a
gestante, para os brasileiros em geral, e lamentavelmente falta-nos estabelecermos a cultura de darmos
1-Portaria GM/MS 2867, de 27 de novembro de 2008
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o espaço devido – na área da saúde – à pessoa com
deﬁciência intelectual, doença mental e autismo. Teremos progredido muito como nação quando atendermos
nossa Constituição que garante saúde para todos!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul,
por favor, pela ordem de inscrição.
Damos as boas-vindas ao Presidente do Senado
mexicano e a toda a comitiva. Sejam todos bem-vindos
ao nosso Congresso. É um país que tem uma parceria
econômica muito importante junto com o Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao Congresso brasileiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria, se me
permitir o Senador Paulo Paim...
Acaba de ser aprovada, após inúmeras reuniões
que aconteceram desde hoje de manhã, a Declaração
Conjunta da II Reunião Interparlamentar Brasil-México,
realizada no dia de hoje, em Brasília.
Esse documento informa das diversas iniciativas que passarão a caracterizar as nossas relações
a partir do Bicentenário da Independência do México,
do Centenário da Revolução Mexicana, do Cinquentenário da Fundação de Brasília: intensiﬁcar o diálogo interparlamentar entre Brasil e México; promover
o processo de integração econômica; explorar outros
mecanismos de cooperação na área de biocombustíveis e hidrocarbonetos; avaliar os mecanismos para
facilitar intercâmbio em matéria de ciência, tecnologia
e telecomunicações; manter o intercâmbio de informações sobre os programas de combate à pobreza nos
dois países e reaﬁrmar a importância da perspectiva
de gênero em sua aplicação; promover os esforços
de unidade latino-americana e a aproximação com o
Caribe, incluindo a criação da Comunidades de Estados Latino-Americanos e do Caribe; conclamar a
manutenção de esforços para a reconstrução do Haiti, reconhecendo o trabalho das tropas brasileiras no
Minustah e o papel da Grupo de Amigos do Haiti, do
qual participa nosso País.
[...] contrários à associação indevida entre a migração irregular e a criminalidade. Rechaçamos especialmente a Lei do Estado do
Arizona [...] [nos Estados Unidos] e a condenamos por considerá-la uma violação aos direitos humanos dos migrantes e requeremos
sua derrogação.
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Apelamos aos titulares dos Executivos dos dois
países a eliminarem a necessidade de visto entre
Brasil e México [...] [para haver] a livre circulação dos
nossos cidadãos.
E outras proposições que peço que sejam transcritas na íntegra.
Então, em nome de ambas as delegações e cumprimentando o Senador Eduardo Azeredo, que presidiu os trabalhos, o Senador Navarrete e a Deputada
Beatriz Paredes, que é Presidente do grupo, vamos
agora acompanhá-los até o plenário da Câmara dos
Deputados.
Assim, Sr. Presidente, peço que seja transcrita na
íntegra o documento aprovado por todos na conclusão
de nossa reunião.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
II Reunião Interparlamentar Brasil-México
Brasília, Brasil
5 de maio de 2010
A Segunda Reunião Interparlamentar Brasil-México foi realizada em 5 de maio de 2010, na Cidade
de Brasília, Brasil. As delegações dos dois países
concordaram em tornar públicos os resultados desta
reunião:
DECLARAÇÃO CONJUNTA
A segunda edição da Reunião Interparlamentar
Brasil e México se realiza em cumprimento ao acordo
de nossos Congressos aﬁm de estreitar os vínculos de
amizade e cooperação no âmbito de uma diplomacia
parlamentar, que pretende fortalecer e contribuir para
a política de nossos governos, o fomento de nossas
relações e sua contínua expansão.
Reaﬁrmamos nosso compromisso de trabalhar
pelo desenvolvimento das relações bilaterais e da integração da América Latina e do Caribe.
Celebramos a amizade e profunda admiração
recíproca entre os nossos povos é o principal valor
para dar continuidade à relação estratégica entre nossos países.
Reconhecemos que a relação histórica entre o
Brasil e o México tem-se constituído num diálogo permanente desde o restabelecimento do regime democrático brasileiro em 1985 e que, portanto, é fundamental
que se aprofunde a relação entre os parlamentares de
ambos os países, além dos vínculos entre os Poderes
Executivos.
Congratulamo-nos com o fato de que o espaço
democrático ampliou-se na vida interna dos dois países
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e proporcionou meios para elaborar, implementar e executar as diversas políticas públicas que tenham como
objetivo o desenvolvimento integral dos cidadãos.
Reiteramos nosso compromisso de contribuir
para a solução dos desaﬁos comuns e regionais como
a luta contra pobreza e a desigualdade e o crime organizado.
No marco do Bicentenário da Independência do
México, do Centenário da Revolução Mexicana e do
Cinquentenário da Fundação de Brasília, consideramos necessário:
Intensiﬁcar o diálogo interparlamentar entre Brasil
e México para compartilhar experiências no trabalho
legislativo.
Promover o processo de integração econômica
entre Brasil e México, salvaguardando os setores vulneráveis dos dois países.
Explorar outros mecanismos de cooperação na
área de biocombustíveis e hidrocarbonetos que contribuam para fortalecer as economias de ambos a partir
de uma perspectiva do desenvolvimento sustentável
e proteção ao meio ambiente.
Avaliar os mecanismos para facilitar o intercâmbio
em matéria de ciência, tecnologia e telecomunicação e
acompanhar os acordos bilaterais sobre o assunto.
Manter o intercâmbio de informações sobre os
programas de combate à pobreza nos dois países e
reaﬁrmar a importância da perspectiva de gênero em
sua aplicação.
Promover os esforços de unidade latino-americana e aproximação com o Caribe, incluindo a criação
da Comunidade de Estados Latino-americanos e do
Caribe (CELAC).
Conclamar a manutenção do esforço para a reconstrução do Haiti, reconhecendo o trabalho das tropas
brasileiras junto à Missão de Estabilização da ONU,
no Haiti (MINUSTAH) e o papel do Grupo de Amigos
do Haiti, do qual participam nossos países.
Declaramo-nos ﬁrmemente contrários à associação indevida entre a migração irregular e a criminalidade. Rechaçamos especialmente a Lei do Estado do
Arizona nº SB1070 e a condenamos por considerá-la
uma violação dos direitos humanos dos migrados e
requeremos sua derrogação.
Apelamos aos titulares dos Executivos dos dois
países a eliminarem a necessidade de visto entre Brasil
e México, que constitui um entrave à livre circulação
dos nossos cidadãos.
Acompanharemos as posições a serem adotadas
na próxima Conferência sobre Mudanças Climáticas
(COP-16), a realizar-se em Cancun, no México, em
novembro próximo, enfatizando a necessidade que
se chegue a um acordo que combine o direito ao de-
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senvolvimento das nações em processo de industrialização com a proteção dos recursos naturais de seus
respectivos países.
Instamos os países responsáveis por emissões
históricas de gases de efeito estufa a assumir a sua
devida responsabilidade, por meio de programas de
mitigação.
Continuaremos atentos aos avanços em matéria
de mudanças climáticas com vista à Cúpula do Rio +
20, a ser realizada em 2012, no Rio de Janeiro.
Comprometemo-nos a defender a presença dos
dois países nos foros parlamentares regionais e internacionais, destacando a crescente importância
da diplomacia parlamentar nos principais temas da
agenda global.
Recomendamos aos órgãos dirigentes do nosso
Congresso que estabeleçam delegações permanentes
para garantir e facilitar o diálogo e posições conjuntas
nos foros parlamentares internacionais, com a União
Interparlamentar, o Parlatino, FIPA, COPA, Parlacen,
entre outros.
Promover o intercâmbio de experiências e ﬂuxos
de informação entre as emissoras de rádio e televisão
de ambos os Congressos, assim como destacar a importância da transparência e divulgação dos trabalhos
legislativos.
Os legisladores participantes estamos cientes da
importância de reuniões periódicas entre os parlamentares para discutir as principais questões da agenda
bilateral e internacional e reconhecemos a liderança
exercida por Brasil e México na América Latina e no
Caribe, bem como as contribuições que podem advir
desta posição. Ante o exposto, concordamos em realizar reuniões interparlamentares anuais, alternando
a sede entre os dois países.
Por último, a delegação mexicana agradeceu
a seus anﬁtriões por sua hospitalidade, e convidou
gentilmente sua contraparte a assistir a III Reunião
Interparlamentar Brasil-México, que se realizará em
território mexicano.
Assinado em Brasília, Brasil, no quinto dia de
maio de 2010.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PSDB – RO)
– Sem dúvida; V. Exª será atendido na forma da lei.
Com a palavra o Exmº Senador Paulo Paim, do
PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Presidente Acir. Meus cumprimentos à delegação do México que nos visita.
Sr. Presidente, agradeço imensamente ao Senador Valdir Raupp, que permitiu essa permuta.
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Sr. Presidente, como essa semana eu ﬁquei muito lá na Câmara, tratando das negociações do ﬁm do
fator e também do reajuste dos aposentados, acabei
não fazendo uma série de pronunciamentos a que me
havia comprometido.
Então, queria que V. Exª considerasse como lido
esse primeiro, onde falo da importância do dia 1º de
Maio e da luta dos trabalhadores. O palco do 1º de
Maio foi exatamente o ﬁm do fator, o debate sobre o
reajuste dos aposentados e também políticas de emprego, entre elas a redução de jornada.
Falo, também, Sr. Presidente, num outro pronunciamento, sobre a criação da Ferrosul, pela sua
importância para a Região Sul.
Falo, também, Sr. Presidente, da importância de
termos lançado aqui, hoje, na Biblioteca do Senado,
o jornal Página 64, que é um informativo que visa a
aprofundar o debate sobre a história do Brasil. A discussão é centrada principalmente em cima da história
do Jango, tanto que o Conselho Editorial do Página
64 é composto por Alípio Freire, Beto Almeida, Carlos
Chagas, Cristofer Goulart , Deraldo Goulart, Denise
Goulart e tantos outros.
Quero, ainda, Sr. Presidente, que V. Exª considere, na íntegra, um pronunciamento que faço sobre
a violência que é cometida contra os trabalhadores
ainda no nosso País.
E o último é um artigo que, no meu entendimento,
foi muito bem elaborado. Ele fala sobre incentivo às exportações aqui no Brasil. É do jornal Valor Econômico,
tem a participação da Ministra Dilma e foi escrito pela
jornalista Claudia Safatle.
Mas eu quero mesmo, Sr. Presidente, e não poderia ser diferente, que V. Exª, primeiro, considere na
íntegra esse pronunciamento. E, agora, quero falar
rapidamente da importância da decisão tomada ontem na Câmara dos Deputados. Eu venho perseguindo esse famigerado fator há mais de 10 anos. Há 10
anos, Sr. Presidente, tento liquidar com o fator antes
que ele me liquide ou liquide a vida de milhões de brasileiros. Nós aprovamos aqui no Senado há dois anos,
encaminhamos para a Câmara e, felizmente, amanhã,
aproveitando uma medida provisória, foi introduzido
grande parte do nosso projeto, que garante o ﬁm do
fator previdenciário.
A única mudança que existe é que no nosso
projeto eu fazia a média das últimas 36 contribuições.
A Câmara introduziu a média das 80 maiores contribuições de 94 para cá, um pedido que o próprio Governo fazia.
Então, Senador Valter, ﬁcou mais ﬂexível do que
o projeto que nós aprovamos. Consequentemente, não
tem sentido o Senado não aprovar por unanimidade.

436

18460

Quinta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Nós aprovamos um projeto mais robusto, eu diria, mais
forte, acabando com o fator de forma deﬁnitiva e resgatando a média das últimas 36.
Fizemos o acordo na Câmara para que esse projeto fosse aprovado. Uma vez feito isso, tenho certeza
de que, na próxima semana, o Senado há de votar, por
unanimidade, o ﬁm do fator. Embora o Senado, há dois
anos, tenha aprovado um projeto de nossa autoria que
garantia para os aposentados a inﬂação mais 100%
do PIB, nós acordamos com a Câmara para aprovar
os 7,7%, que é 80% do PIB, bem mais ﬂexível que a
proposta original.
Por isso, para mim, é uma questão de honra, é
uma questão de palavra empenhada. Quem já votou
aqui por unanimidade o ﬁm do fator e esse reajuste
retroativo a 1º de janeiro não pode ter agora uma posição diferente. Senão, vai se dar impressão para a
sociedade de que estávamos brincando de fazer política, achando que a Câmara dos Deputados não nos
acompanharia.
Quero cumprimentar todos os Deputados da
Câmara dos Deputados, aqui, do nosso Congresso,
por terem votado por ampla maioria. Foram 323, na
questão do fator, contra 82. Na questão do reajuste
dos aposentados, foi unânime: o voto não foi nominal
e não teve nenhum Parlamentar que votou contra o
reajuste na Câmara dos Deputados.
Por isso, Sr. Presidente, já que as duas MPs que
estão aqui e que antecedem essa que vem da Câmara dos Deputados vencem no início de junho, faremos
um requerimento para inversão de pauta, para que, na
próxima terça, no mais tardar na quarta-feira, enﬁm,
façamos justiça a esses milhões de aposentados que
estão esperando, há tanto tempo, para ter direito a um
reajuste real, acompanhando o crescimento do PIB. A
expectativa é enorme, Sr. Presidente, tanto pelo reajuste de 80% do PIB, retroativo a janeiro, como também
pelo ﬁm do fator previdenciário.
Quando perguntado pela imprensa hoje, Senador
Raupp, Senador Valter Pereira e Senador Acir, tive a
liberdade de dizer que, aqui, no Senado, será aprovado por unanimidade, que respeitaremos a palavra que
empenhamos há dois anos. Os projetos voltaram mais
ﬂexíveis da Câmara dos Deputados e seria um absurdo
agora nós não aprovarmos, dando a impressão de que
queremos aprovar algo menor ainda, quando aprovamos muito maior num passado presente.
Eu estou muito tranquilo, conﬁo em todos os Senados, de todos os Partidos, e tudo foi fruto de acordo,
aqui e lá. Mesmo no acordo feito lá na Câmara, Senador Valter, os Líderes foram consultados: do PMDB,
do PSDB, do PFL. Eu estava lá, representando esse
bloco, como autor dos projetos. Oito Senadores me
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acompanharam lá, inclusive, nas negociações e acordamos que nós não votaríamos nada que não fosse
exatamente o que a Câmara dos Deputados aprovou
no dia de ontem.
A MP deve chegar aqui hoje, o mais tardar amanhã. A nossa intenção – com a presença, tenho certeza,
na semana que vem, aqui, de centenas e centenas de
lideranças de todas as centrais, confederações e de
aposentados e pensionistas – é votarmos a matéria e
terminarmos com essa polêmica.
Senador Valter Pereira, V. Exª quer um aparte. Eu
me comprometi em falar por cinco minutos e já falei por
seis. Com certeza, para mim, é uma alegria receber um
aparte de V. Exª, que, como o Senador Valdir Raupp,
nos ajudou muito, tanto na questão do fator, como na
questão do reajuste dos aposentados. Inclusive, de um
dos projetos V. Exª foi Relator.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador
Paim, a votação de ontem, na Câmara dos Deputados,
foi o corolário de toda uma luta que foi encetada por V.
Exª há vários anos, há mais de cinco, que contagiou
todos os Srs. Senadores, que votaram aqui, anteriormente, e mandaram para a Câmara uma proposta de
sua autoria. Embora tenha sido substituída por outra,
não foi substituída pelo espírito daquela que V. Exª
formulou e carregou como bandeira, que teve o apoio,
basicamente, integral desta Casa, o apoio quase unânime desta Casa. Portanto, a Câmara dos Deputados
deu a resposta que se tinha de dar a todos os aposentados do Brasil. Eu ﬁz um cálculo, Senador Paulo
Paim, de quanto isso implicaria, por exemplo, para
aquele aposentado que ganha cerca de três salários
mínimos. Veja V. Exª: a despeito de uma tempestade
que se fez contra esse aumento, que seria um aumento
extraordinário, três salários mínimos, quem ganha três
salários mínimos vai ter um acréscimo de R$107,00.
Senador Paulo Paim, eu vou fazer esse cálculo. Se V.
Exª prestar atenção nas medicações que são utilizadas
para as patologias que aparecem na terceira idade, que
aparecem nessa faixa etária dos aposentados, eu vou
dizer, sinceramente, que será possível comprar poucos
remédios. Uma caixa de um produto só consumiria, seguramente, mais de R$107,00. Então, Senador Paulo
Paim, acho que a Câmara dos Deputados resgatou
uma dívida que tinha com os aposentados. Nós temos
de aplaudi-la por isso e aplaudir V. Exª, também, que
pilotou a luta aqui, no Senado da República.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Valter Pereira.
Senador Valdir Raupp, muito obrigado.
Senador Delcídio Amaral, muito obrigado.
Senador Acir, muito obrigado.
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Foram 10 anos, Senador Valdir Raupp, e aí eu
termino. Há 10 anos eu estou perseguindo o ﬁm do
fator e o reajuste para os aposentados, com um aumento real para aqueles que ganham acima do salário mínimo.
Eu estou feliz pela decisão da Câmara, mas vou
ﬁcar muito mais feliz, ainda, se nós aprovarmos os projetos, por unanimidade, na semana que vem.
Muito obrigado, Senador Valdir Raupp.
Considere na íntegra, Sr. Presidente, os meus
pronunciamentos.
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, quero registrar aqui um tema que estamos
discutindo na região Sul e que pretende fomentar o desenvolvimento local. Trata-se da Ferrosul S/A.
A idéia é, partindo da Ferroeste (iniciada no Paraná), que seria transformada em empresa com a participação dos estados, utilizar a malha férrea existente
nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do sul e também Mato Grosso do Sul.
O objetivo é ampliá-las em pontos que se fazem
necessários e, assim, melhorar o sistema de transporte
de cargas e pessoas e a integração com o Paraguai
e o Codesul.
A chegada da ferrovia na fronteira será muito
importante para toda a região.
Com a Ferrosul será possível planejar, construir
e operar ferrovias e sistemas logísticos do Rio Grande
do Sul ao Mato Grosso do Sul.
A ação reduzirá os gastos com logística e promoverá o desenvolvimento econômico, social e ambiental por meio de atendimento diverso aos agentes
econômicos.
Pretende-se, até o ﬁm do ano, apresentar um
estudo de cenário de macro logística para 5, 10 e 15
anos ao Codesul.
Esse estudo identiﬁcará as necessidades, os
desaﬁos e as oportunidades de desenvolvimento para
a região e as regiões limítrofes dos países vizinhos
a partir da construção e operação de novos trechos
ferroviários.
Apesar de melhorar o sistema do transporte de
cargas, a idéia da Ferrosul é fazer também o transporte
de passageiros pelas regiões atendidas.
Por tudo isso é que pedimos especial atenção
ao tema.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
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Senadores, há oito anos, após as comemorações do
dia 1º. de maio lembro-me bem, que o presidente Lula
iniciava a sua caminhada para a sua primeira eleição
como presidente da republica e eu lá no meu Rio Grande para o Senado Federal
Enﬁm, nós elegemos o presidente Lula e hoje ele
é reconhecido pelo seu poder de articulação e gestão
como um líder mundial por Jornais como Le Monde,
na França, e El País, na Espanha. Barack Obama disse que “Lula é o cara”. No Fórum Econômico Mundial,
em Copenhage, ele conseguiu o título de estadista do
ano. A Revista Time, na semana que passou elegeu
as 100 personalidades de destaque e colocou o Presidente Lula encabeçando a lista.
Sei que também ﬁz um bom trabalho aqui no
Senado. Em comum, nós dois sabemos que precisamos dar continuidade ao nosso projeto de melhoria da
qualidade de vida do nosso povo.
Em uma agenda muito corrida, pude abraçar velhos amigos e grandes companheiros que me acompanham por toda a caminhada, por que eu nunca me
desliguei das minhas origens, das minhas raízes, do
chão da fabrica que me faz ter contato com o mundo
real.
Por onde passei, ouvi dos trabalhadores elogios
ao aumento do número de carteiras assinadas e postos de trabalho, das políticas sociais do nosso governo,
do aumento das escolas técnicas, mas também senti
a energia do movimento para aprovar as suas pautas
que beneﬁciam toda a sociedade, como a redução da
jornada de trabalho, o ﬁm do fator previdenciário e o
aumento dos aposentados.
Iniciei as comemorações do primeiro de maio
em um almoço no mercado público com o presidente
da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande
do Sul, Celso e o ex Ministro Tarso Genro, que aliás
foi um dos grandes alicerces do governo Lula, seja no
Ministério da Educação, no fortalecimento do Partido
dos Trabalhadores em nível nacional ou no Ministério
da Justiça, ele é o pai do Prouni, que me permitiu dizer que ﬁlho de trabalhador também pode ser doutor
Além de Bancários, Servidores Estaduais e Municipais, Metalúrgicos, Sapateiros, o Cpers, professores e
funcionários das escolas privadas, Aeroviários, Gráﬁcos, trabalhadores da Saúde, das Telecomunicações,
Aposentados e pensionistas, escrivães, inspetores e
investigadores da policia civil, eletricitários, carteiros,
vigilantes, oﬁciais de justiça, trabalhadores do setor da
alimentação, trabalhadores da construção civil, motoristas proﬁssionais (caminhão, táxi, ônibus...).
O papo foi muito gostoso, lembrei-me da época
que fui o secretário geral da CUT nacional, mas a refeição ﬁcou para depois, porque segui para uma entrevista
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ao vivo no programa Esfera Pública na Rádio Guaíba
com o Juremir Machado e a Taline Oppz Um programa
que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 13h10 às
14h, na Radio Guaíba e traz temas da atualidade. No
meu caso fui falar do reajuste dos aposentados e do
ﬁm do fator previdenciário.
Recebi de presente do Juremir Machado o Romance Getulio. Vou ler, o meu assessor começou a
folhear o livro no carro e não me devolveu mais. Disse
que o livro é envolvente. Pediu por favor, para terminar
de ler. Dei o prazo de uma semana para ele porque o
livro é meu.
Getulio foi pai dos trabalhadores brasileiros. Meu
pai tinha uma grande admiração e carinho por Getulio,
lembro-me emocionado da importância do salário mínimo para sustentar a minha família de nove irmãos. Ele
é um dos meus espelhos, na luta pelo salário mínimo
acima de 100 dólares que todos achavam que iriam
quebrar o país, mais uma vez eles estavam enganados, e nós acertamos, o salário mínimo trouxe maior
poder de compra para a população, qualidade de vida
de fortalecimento econômico, hoje o salário mínimo
já chega a ... dólares. Nós relatamos e ajudamos a
construir a política permanente de reajuste do salário
mínimo no país.
Getulio Vargas, as palavras são inesquecíveis:
TRABALHADORES DO BRASIL.
Aproveitei a oportunidade para fazer uma visita
de cortesia para o presidente do grupo Record-RS, Dr.
Natal Furucho, ele é de Brasília e vive no Rio Grande
e eu sou do Rio Grande e trabalho em Brasília há 24
anos, adoro esta cidade, a sua arquitetura, as ruas largas e arborizadas. Fui muito bem acolhido por aqui e ele
também está sendo bem acolhido pelo nosso povo.
Ele me conﬁdenciou que admira o nosso trabalho
no Congresso Nacional, que como professor universitário gosta de políticos com os mesmos ideais.
Em seguida fui para Sapucaia, na terra do meu
amigo Balin, prefeito do município que lançou o programa integral de atenção aos Idosos
No ﬁnal da tarde, início da noite participei de
uma solenidade na Universidade LaSalle, na qual fui
escolhido para ser o patrono da Universidade Aberta
da Terceira Idade da instituição.
No dia 30 de maio, tomei um belo café da manhã com gestores da Saúde de Canoas, lá eles me
apresentaram um pleito de extrema importância para
o país, que é a necessidade de investirmos mais recursos em saúde preventiva. A secretaria de Saúde do
Município e vice prefeita que é do PP, Beth Colombo
declarou apoio ao nosso trabalho.
Em seguida, participei de um encontro com o
Deputado Federal Marco Maia e o Deputado Estadual
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Adão Vilaverde, com presidente da Adesesul José Martim Leão, que nós apresentou uma proposta de criação
do Programa em Nome da Vida que criará farmácias
para aposentados em 60 municípios gaúcho para garantir medicamentos a baixo custo para a população
Estima-se que 700 mil pessoas e 240 mil aposentados
e pensionistas serão beneﬁciados.
-Criação do Fórum Permanente Regional da Entidade de Aposentados, Pensionistas e Idosos.
- Em Guaporé participei da cerimônia de lançamento do trem turístico DOS VALES E MONTANHAS
DA SERRA GAUCHADO Vale do Taquari. São 85 Km
que ligam Estrela a Guaporé. Essa rota será fundamental para o desenvolvimento da região. Estiveram
presentes o deputado federal, Vilson Covatti, o Deputado Odair, o prefeito de Guaporé, Antonio Spiller, de
Estrela, Celso Bronstrup, de Colinas, Gilberto Keller, de
Muçum, Ivanor Moras, de Roca Sales, Marcos Deves,
de Dois Lajeados, Lair Grando, de Vespaziano Correa,
Aurio Coser, o diretor geral do DNIT, Antonio Pagot, o
diretor ferroviário Geraldo Lourenço Neto.
Devido a uma forte neblina, não consegui chegar a tempo do debate para a redução da jornada de
trabalho na Ulbra Gravataí, conversei com os organizadores e me comprometi a ir ao município tratar do
tema em outra oportunidade.
Mesmo com o atraso, pude ainda participar da
inauguração da nova Sede do Sindicato dos Comerciários de Canoas, lá encontrei o presidente da entidade,
Antonio Feline, o prefeito de Canoas Jairo Jorge, o ex
prefeito Dick, o ex deputado Jorge Uequed, e ainda o
ex prefeito de Sapucaia do Sul, Barbosinha. O presidente da Força Sindical RS, Cláudio Janta, também
estava presente.
Na manhã do dia primeiro de maio, amanheci
dando várias entrevistas, para rádios de Passo Fundo, Porto Alegre, Canoas enquanto subíamos para
a Caxias, sempre que passo por lá não tem como
esquecer que tive que empenhar o meu relógio para
por gasolina no meu Fusca Amarelo Em Caxias fui
recepcionado por uma comitiva do partido dos trabalhadores comandada pelo Deputado Pepe Vargas e a
Deputada Mariza Formolo na entrada dos pavilhões
da festa da uva, até o local do debate sobre a redução da jornada de trabalho em um salão lotado com
mais de 500 pessoas. Sob a coordenação da CTB, o
presidente Guiomar Vidor, o vereador e presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos Assis Melo, o presidente do
Sindicato dos Aposentados Jorge Flexa, a representante Nacional das Mulheres da CTB Abigail Pereira,
o vice presidente da CTB e Fetag Sergio De Miranda
e Airton Amaral, assessor do Ministério do Trabalho,
do nosso grande Ministro Carlos Lupi.
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Em seguida, participei do Primeiro de Maio da
CUT em São Leopoldo, com aposentados e trabalhadores. Lá fundamos o SINDAPI – Sindicato dos Aposentados e Pensionistas da CUT. Minha assessoria também
participou de um belo ato da CUT na redenção.
Na correria, almocei na festa do Primeiro de
Maio da Nova Central Sindical na Casa do Gaucho,
lá fui recebido pelo presidente Walter, e pelo vice presidente do Sindicato da Construção Civil, Jeferson, e
pelo Gaúcho da Fronteira. A festa estava muito bonita, mais de 1500 pessoas cantando e dançando após
terem manifestado o seu apoio pelo ﬁm da jornada de
trabalho, o ﬁm do fator previdenciário e a recomposição das aposentadorias. Deixo aqui, publicamente,
os meus agradecimentos ao Valter e ao Jefferson que
acreditam no meu trabalho aqui no Congresso.
Também bati um bom papo com a Mari Perusso,
do Partido Pátria Livre, eu assinei a lista de apoio ao
registro do Partido Pátria Livre –PPL.
Em Butiá, cerca de 400 pessoas, em um ginásio
lotado, após uma caminha pela cidade reunindo trabalhadores, aposentados, pensionistas e cavaleiros
reuniram-se para debater a redução da Jornada de
Trabalho, o ﬁm do Fator Previdenciário e o reajuste dos
aposentados Lá recebemos o apoio do Moacir Meirelles, Secretário Geral da Cobap Moacir Meirelles, Onir
Camilo, Presidente do Sindicato dos Mineiros, Pedro
Dornelles, assessor jurídico da Fetapergs, Telmo Camargo, Presidente do Sindicato da Madeira e Lenha,
Pedro da UMOSIC, o meu amigo Chuleta, Presidente
do SIMBU, Paulo Machado, Prefeito Municipal, Sergio
Fernandes, Presidente da ONG Cidade da Paz, IOL
–Vice-Presidente da FETAPERGS, Valter Presidente
do Sindicato da Construção Civil, Edilson Vice presidente da Associação Medianeira, Oliveira Pena Branca, Presidente da Câmara de Vereadores, Pedro, da
União Sindical de Butiá.
A atividade terminou com a apresentação cultural da escola Mauá. Foi incrível ver como aqueles
jovens são talentosos, tenho certeza que de lá sairão
proﬁssionais de reconhecimento internacional. Pode
escrever gurizada.
Por ﬁm, a minha jornada pelo primeiro de maio
terminou em Canoas, em uma festa com milhares de
pessoas, a energia da juventude predominava no parque, a juventude do Prouni, do Projovem, das Escolas
Técnicas, do FUNDEP que trará um investimento de
9 bilhões para a Educação Técnica, a juventude que
quer ver, ainda este ano a PEC da Juventude aprovada, já existe o consenso A juventude que trabalha,
sonha e tem a ousadia e rebeldia para transformar.
Foi esta mesma juventude que aplaudiu e ovacionou
o Prefeito Jairo Jorge, o Deputado Marco Maia, o Ve-
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reador Nelsinho Metalúrgico e o Presidente da Força
Sindical Claudio Janta.
No dia 2 de maio, pela manhã, participei da Festa do Trabalhador, na redenção organizada pela Força
Sindical para comemorar a data e os cem anos da arquidiocese de Porto Alegre. A celebração foi feita por
Dom Dadeus, lá estávamos o Presidente da Força Sindical, Claudio Janta, o Prefeito de Porto Alegre, José
Fortunati, e o Presidente da Assembléia Legislativa,
deputado Cherini.
A tarde, fui com meus ﬁlhos Jean e Junior assistir
ao ﬁnal do Gauchão, as gurias que são coloradas ﬁcaram em casa, eu como sou Caxias me contentei com
o meu time vencendo a ﬁnal do interior O inter jogou
bem, ganhou de 1 X 0, o jogo foi muito disputado. No
ﬁnal o Grêmio levou a melhor e foi campeão, porque
já tinha ganho de 2 X 0 no jogo anterior. Parabéns as
torcidas porque não ﬁquei sabendo de nenhum caso
de violência. Paz nós estádiosAh! Já que estamos
falando de futebol, não tem como não parabenizar o
Santos. Sou do tempo do Pepe, do Pelé, do Clodoaldo
e do Coutinho. O Mercadante e o Suplicy são santistas. Parabéns a todos os campeões regionais. Agora
é com nosso gaúcho Dunga.
Na segunda pela manhã participei de uma reunião no Sicepot (Sindicato da Indústria da Construção
de Estradas, Pavimentação no RS). Fui muito bem recebido pelo seu presidente, Athos Roberto Cordeiro,
e pelo diretor Pedro Antonio Affatato.
Também gravei programa para a Ulbra TV. Fui
entrevistado pelo jornalista Guilherme, pelo professor
César e pelo advogado Portanova.
No meu escritório, em Canoas, tive duas importante agendas: a primeira com o prefeito de Candiota,
Luiz Carlos Folador. Pauta: transformação de um estrada regional em federal.
Recebi também representantes dos transportadores escolares que querem a volta de incentivos ﬁscais
para compra de veículos.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, registro que recebi convite do Instituto
Presidente João Goulart , para o lançamento do Jornal “Página 64” de forma impressa e virtualque acontecerá hoje, dia 5 de maio, às 18h 30min, nas dependências do Senado Federal, na biblioteca Acadêmico
Luiz Vianna Filho.
Desde já agradeço o convite que me foi entregue
pelo João Vicente e pelo João Alexandre, respectivamente ﬁlho e neto do saudoso Jango Goulart.
Vale salientar, Sr. Presidente, O Página 64 é um
veículo de comunicação do Instituto Presidente João

440

18464

Quinta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Goulart com o objetivo de proporcionar aos seus leitores
uma maior abrangência intelectual através de notícias,
entrevistas e artigos que possibilitem um profunda reﬂexão no processo político nacional e internacional.
Trata-se, portanto, de um importante instrumento
norteador e formador de opinião, ao alcance dos parlamentares do Brasil e do povo.
O Página 64 terá entre seus articulistas renomados historiadores, cientistas políticos, antropólogos e
sociólogos. Esses personagens, transcreverão ao leitor
o antagonismo de idéias entre colaboradores, senadores, deputados, ex colaboradores do governo Jango,
poetas e sonhadores de uma pátria justa.
O conselho editorial do Página 64 será composto
pelos seguintes membros: Alípio Freire, Beto Almeida,
Carlos Chagas, Cristofer Goulart, Deraldo Goulart, Denise Goulart Ernesto Viana, Flávio Tavares, Gilberto
Souza, João Vicente Goulart, Leite Chaves, Luciano
Klockner, Maria Luiza Franco Busse, Mário Jacobiskind,
Orfeu dos Santos Salles e Sérgio Caldieri.
Feito o registro.
Era o que tinha a dizer.
O SR.PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o pronunciamento que vou fazer diz respeito
a alguns acontecimentos sobre a violência que alguns
trabalhadores estão sofrendo no Rio Grande do Sul.
Vou falar em primeiro lugar das agressões sofridas por trabalhadores metalúrgicos praticadas pela
Brigada Militar, ocorridas no dia 12 de fevereiro.
O vereador, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul (RS) e membro do Comitê
Central do PCdoB, Assis Melo, foi preso durante manifestação de trabalhadores. Além dele, também foram
presos Nercildes do Carmo e Sálvio Fontes, ambos
do sindicato.
De acordo com trabalhadores que participaram
do protesto, a polícia - que usou bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral - deixou cerca de 20 feridos.
Ao todo, havia cerca de 4 mil manifestantes. Assis Melo
é o vereador mais votado da história de Caxias.
No dia 15 de abril a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados realizou Audiência
Pública com o tema abuso de autoridade, por parte da
polícia, em Caxias do Sul.
O Vereador Assis Melo destacou que a vinda da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para Caxias do Sul não foi apenas um acontecimento histórico.
Ele aﬁrmou: “Não se trata apenas de fazer uma
denúncia. Nós queremos que fatos como esses da
violência da Brigada Militar não se repitam e que os
agressores sejam punidos”
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O que aconteceu em Caxias do Sul foi lamentável. As imagens do vídeo e fotos exibidos mostrando
a agressão da Brigada Militar contra os trabalhadores,
foram chocantes.
Abuso de autoridade é o mínimo que se pode
chamar aquilo.
Em outra cidade gaúcha, Panambi, também está
acontecendo um caso muito sério de repressão ao
movimento social.
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Panambi e Condor, Valdir Godois da Costa, relatou à Comissão de Direitos Humanos do Rio
Grande do Sul, que em virtude de uma greve bem organizada e pacíﬁca, ele e outros companheiros estão
sendo alvo de perseguições. Por uma série de acontecimentos mal resolvidos, já foram condenados a
realizar trabalhos comunitários e estão sendo alvo de
notícias maledicentes.
Estou tentando agendar uma reunião com a Brigada Militar para que esse impasse possa ser resolvido. Isso tudo é muito sério e precisa ser solucionado
de uma vez por todas.
O Presidente do Sindicato exerce esse cargo há
catorze anos e sua história sindical merece respeito.
Outra situação constrangedora está acontecendo com o Quilombo Palmas, na cidade de Bagé. Face
à gravidade dos constrangimentos impostos à comunidade quilombola, ela quer garantir o direito de que
os técnicos do INCRA –iniciem o levantamento fundiário necessário para elaboração do RTID – Relatório
Técnico de Identiﬁcação e Delimitação do território da
comunidade quilombola de Palmas.
A comunidade das Palmas habita a região há 200
anos. Em 2005, abriu processo no Incra para a regularização do seu território. Já possui laudo sócio-históricoantropológico feito por pesquisadores da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, e o Incra/RS precisa
iniciar os demais estudos necessários para deﬁnir o
território a ser titulado em nome da comunidade.
Outra questão importante que quero trazer aqui
é o caso de um grande número de trabalhadores que
estão sofrendo, vítimas de acidentes de trabalho, na
cidade gaúcha de Candiota.
Lá foi implantada a Usina Termelétrica Presidente
Médici, fase C. Com isso, a cidade recebeu um grande
número de trabalhadores, oriundos de várias partes
do país e inclusive do exterior e não estava preparada para isso.
O Centro Estadual de Referência em Saúde do
Trabalhador Estadual do RS – CEREST, está acompanhando os fatos ocorridos no canteiro de obras, como
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o grande número de acidentes de trabalho que culminaram em três óbitos.
Os trabalhadores estão expostos aos mais diversos fatores como: os ônibus que transportam os trabalhadores estão em estado precário; há trabalho infantil,
escravo, prostituição e preocupação com o HIV.
Fator que agrava a situação é que a Regional de
Saúde conta com um número reduzido de proﬁssionais
e o órgão federal, a DRT está sem coordenador.
A enfermeira do Hospital Beneﬁcente de Candiota
informou que chegam a atender 50 trabalhadores por
dia com problemas diversos, como corpos estranhos
nos olhos ou cortes, em função da obra.
Estão sendo aguardadas providências junto ao
Ministério Público.
Minha intenção é de que seja realizada audiência
pública no Rio Grande do Sul onde serão chamados
representantes do SUS, órgãos de ﬁscalização, segurança e saúde,saúde do trabalhador e ambiental, pois
temos que considerar o momento de grande desenvolvimento do país e da implantação de canteiros de
obras em todas as regiões do Brasil.
Quero enfatizar que todos os temas que tratei
aqui serão debatidos nessa audiência pública.
Para ﬁnalizar quero dizer que o dia 28 de abril,
foi o Dia Internacional em memória das vítimas de
acidentes de trabalho. Naquela manhã falei na praça,
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para mais de 500 líderes sindicais sobre o fator previdenciário.
Fui convidado a palestrar pelo Fórum Sindical de
Saúde do Trabalhador, organizador desse evento que
congregou várias lideranças.
Senhor Presidente,
Todos sabemos que a violência contra os trabalhadores é um mal que aﬂige a nossa sociedade. Minha intenção é levar esse tema ao debate e enfrentálo com coragem e ﬁrmeza, buscando soluções para
crises recorrentes que precisam ser superadas. Uma
nova relação, entre os Poderes Públicos e o movimento social deve ser construída, em respeito aos nossos
trabalhadores.
E é isso que nós vamos buscar!
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do inciso I, §2º, art.
210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Sem dúvida, na forma da lei, será atendido V. Exª.
Cumprimento-o pelo seu belo trabalho com relação
aos aposentados.
Em especial, tem um recado de uma pessoa que
me pediu para lhe transmitir um abraço, o Sr. Adelar
Dalfovo, o “Misturinha”, lá do Rio Grande do Sul, que
é muito seu fã.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Pela ordem de inscrição, pela Liderança, Senador Valdir
Raupp, do PMDB do nosso Estado de Rondônia.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Acir Gurgacz, do meu Estado, o Estado de
Rondônia, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores
ouvintes da Rádio e telespectadores da TV Senado,
faço uso da palavra, nesta Casa de leis, para homenagear, neste dia, um grande brasileiro e desbravador,
o Marechal Rondon. O Estado de Rondônia, antigo
Território Federal de Rondônia, guarda em seu nome
a homenagem ao pioneirismo de um brasileiro como
o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que,
com a coragem inerente aos desbravadores, adentrou
o solo rondoniense para aprofundar sua integração ao
território nacional.
Filho de índios Terena, Borôro e Guaná, o indigenista Rondon também se destacou, no início do século
XX, na proteção aos ameríndios brasileiros. Em 1906,
conduziu o ex-Presidente Theodore Roosevelt em expedição no interior da Amazônia, tendo recebido inúmeras homenagens e condecorações de instituições
cientíﬁcas brasileiras e estrangeiras. Theodore Roosevelt esteve também no nosso Estado, o Estado de
Rondônia, onde há um rio que leva o seu nome.
Srªs e Srs. Senadores, hoje, dia 5 de maio, é o
natalício, o dia do aniversário de Cândido Mariano da
Silva Rondon. Prestamos a ele, neste dia tão signiﬁcativo para todos nós, tudo que podemos desejar aos
rondonienses. Que os admiráveis valores de Rondon,
brasileiro exemplar, instalem-se, deﬁnitivamente, em
nossos corações e mentes, de modo a fazermos de
nossa terra – do rincão maravilhoso que escolhemos
para viver – um modelo de solidariedade humana e
de acolhimento.
Srªs e Srs. Parlamentares, o parlamentar que
lhes fala traz, na sua trajetória pessoal, a marca da
generosidade do maravilhoso Estado de Rondônia,
Estado que escolhi para morar há 33 anos.
A exemplo de tantos dos meus companheiros,
amigas, amigos, eleitores, nasci no Sul do Brasil, na
cidade catarinense de São João do Sul, porém – sem
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jamais olvidar do amor que nutro pela minha terra natal – o destino me levou, há 33 anos, com ânimo deﬁnitivo, à Região Norte do Brasil.
Localizado no Oeste brasileiro, o Estado de Rondônia faz fronteira com a Bolívia. Internamente, Rondônia representa, para milhares de famílias brasileiras,
a benfazeja fronteira de oportunidades, por vezes de
horizonte longínquo, porém tangível, de ascensão econômica e melhores condições de vida para as gerações
presentes e futuras.
Estamos falando do Brasil interior, do Brasil desconhecido por alguns, em que mulheres e homens com
capacidade de luta e de amor à Pátria se esforçam,
diariamente, para engrandecer o seu Estado natal e
o seu País. Deixam sua terra natal em busca de mudança, de progresso, de oportunidades para si e para
seus ﬁlhos.
O Senador Acir Gurgacz, que preside neste momento a sessão do Senado Federal, sabe muito bem
do que estou falando, porque foi, também, um pioneiro,
um desbravador, assim como seu pai, o nosso querido
amigo Assis Gurgacz, que há 40 anos deixou o Estado do Paraná e adentrou, também, o ex-Território de
Rondônia, desbravado, é claro, primeiramente, pelo
Marechal Cândido Rondon. Nós fomos no rastro do
Marechal Cândido Rondon. Eu fui um pouco depois,
há 33 anos.
O Senador Valter Pereira é também de um Estado desbravado por Marechal Rondon, o Mato Grosso
do Sul, que, na época, era um só, o Estado de Mato
Grosso, posteriormente desmembrado. Depois do seu
desmembramento, muitos diziam que o Estado de Mato
Grosso ia ﬁcar isolado. Foi totalmente o contrário: os
dois Estados cresceram e, hoje, são dois grandes Estados que orgulham o nosso País, o Estado de Mato
Grosso do Sul e o Estado de Mato Grosso.
Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre
Senador Valter Pereira.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador
Valdir Raupp, V. Exª está fazendo uma homenagem a
uma das ﬁguras mais respeitáveis da história do Brasil, um desbravador que abriu todo o Oeste brasileiro,
que rompeu o atraso, que rompeu o isolamento de
toda uma região. No momento em que V. Exª faz este
pronunciamento, eu começo a imaginar a diﬁculdade
que enfrentara aquele extraordinário engenheiro militar
quando se propunha a fazer demarcações. Praticamente
todas as áreas indígenas de Mato Grosso do Sul foram
demarcadas pelo Marechal Rondon. Até hoje, os traços
que ele deﬁniu são aqueles que balizam as reservas
indígenas, que balizam a geograﬁa de Mato Grosso
do Sul e de Mato Grosso também. Então, V. Exª está
de parabéns pela homenagem. Mato Grosso do Sul
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não se cansa de homenageá-lo, de festejá-lo, porque
conhece a sua história, a sua bravura. V. Exª faz uma
homenagem das mais justas, das mais apropriadas
que se poderia fazer a esse grande brasileiro.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado a V. Exª pela contribuição. V. Exª foi Deputado
Estadual, creio, quando os dois Estados eram um só,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Hoje representa
muito bem o Estado de Mato Grosso do Sul no Senado Federal.
Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre
Senador Delcídio Amaral, de Mato Grosso do Sul.
O Sr. Delcidio Amaral (Bloco/PT – MS) – Quero
só cumprimentá-lo, Senador Raupp. V. Exª representa com muita dignidade o Estado de Rondônia, que
leva o nome do nosso Marechal Rondon. Nós matogrossenses – porque quando nós nascemos era Mato
Grosso, não é Valter? – também estamos muito orgulhosos. Hoje, inclusive, é o Dia das Comunicações,
exatamente em homenagem ao Marechal Rondon.
Hoje, quando acordei, fui consultar se 5 de maio era
dia de alguma coisa. Fui checar e descobri que é o Dia
das Comunicações. Até conversei com meu assessor,
Eduardo Marzagão, que está aqui presente... Em homenagem a quem?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Ao Marechal Rondon.
O Sr. Delcidio Amaral (Bloco/PT – MS) – Ao
Marechal Rondon. Fiz questão de registrar no Twitter
que, primeiro, o Marechal Rondon era um positivista
e, ao mesmo tempo, um humanista. A história do Marechal Rondon é uma das mais belas entre aquelas de
que nós do Centro-Oeste nos orgulhamos – e o Brasil também. O papel do Marechal Rondon na região
Centro-Oeste, no trato com as etnias indígenas, nas
comunicações... Senador Raupp, as terras que foram
dos meus bisavós, dos meus avós e da minha família
hoje, em uma das propriedades da minha família, passa o antigo telégrafo do Marechal Rondon. Os postes,
Senador Raupp, a própria linha de transmissão acompanhou a topograﬁa que o Marechal Rondon deﬁniu
lá nos idos tempos.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Há cento
e tantos anos.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco PT – MS) – Há
cento e tantos anos. E esses postes estão lá, ainda,
presentes, como que lembrando a todos nós, no nosso
dia a dia, a presença dele. Esse sinal do telégrafo ia
até Forte Coimbra. E hoje a gente vê o telégrafo que
ele instalou. Quer dizer, o Patrono das Comunicações,
o orgulho da nossa terra, da nossa gente. E eu não
poderia deixar de registrar o que o Marechal Rondon
representou para todos nós: uma grande referência, um
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militar íntegro, que, sem dúvida nenhuma, vai servir e
tem servido de referência para todas aquelas gerações
que vieram depois dele. Parabéns, Senador Raupp,
pelo discurso, porque o seu Estado, que é também o
do Presidente Acir, leva o nome do Marechal Rondon.
Nós ﬁcamos muito felizes de ter um Estado com o nome
de um conterrâneo nosso que honrou o nosso Estado.
Então, quero parabenizar V.Exª pela lembrança. Nós
todos estamos muito orgulhosos pelo que o Marechal
Rondon, conterrâneo nosso, representou para o Brasil
e para o Estado de V. Exªs.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado, nobre Senador Delcídio Amaral, pela contribuição.
Peço à Mesa que incorpore os apartes do Senador
Valter Pereira e do Senador Delcídio Amaral ao meu
pronunciamento.
E ainda hoje, Srªs e Srs. Senadores, milhares de
pessoas deixam seus Estados, suas cidades natais
para ir para Rondônia, em busca de emprego e novas oportunidades. Tudo indica que, entre três e cinco
anos, mais de 50 mil pessoas vão deixar seus Estados,
suas cidades, para ir para Rondônia, em busca de novas oportunidades. Principalmente depois do início da
construção das usinas do rio Madeira, que estão empregando mais de 20 mil trabalhadores diretos, talvez
chegando a 50, 60 mil empregos indiretos. Grandes
redes de supermercados estão chegando a Porto Velho,
a Rondônia: Makro, Carrefour, shopping centers. Fábricas, metalúrgicas como a Alstom, a Bardella, fábricas
de cimento da Votorantim e outras empresas de grande
porte estão indo para Rondônia, porque Rondônia foi,
e ainda é, uma terra de oportunidades.
Então, agradeço ao Marechal Cândido Rondon,
in memoriam, que há mais de cem anos interiorizou
o Brasil, levando a comunicação, a linha de telégrafo.
Ainda hoje se vêem postes de ferro, em Rondônia, da
antiga linha de telégrafo, da comunicação chegando
a Rondônia.
Neste dia de homenagem a Rondon, nada mais
justo do que Rondônia também receber um presente,
uma homenagem, que foi a aprovação, ontem, nesta
Casa, Senador Acir, que preside esta sessão, da transposição dos servidores do ex-Território de Rondônia,
que já foi um dia Território do Guaporé, depois Território de Rondônia e, agora, Estado de Rondônia. Era
um projeto, um direito que Rondônia tinha já há mais
de 15 anos, qual seja, o de transpor dos quadros do
Estado para a União mais de 20 mil trabalhadores que
foram contratados entre 1981 e 1991. A Constituição
Federal de 1988 determina que, por dez anos, a União
tinha que tutelar, tinha que pagar os servidores dos
ex-Territórios de Roraima, Amapá e Rondônia. E tardiamente nós estamos aprovando aqui, no Congresso
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Nacional, no Senado e na Câmara, esta lei, a Emenda
Constitucional nº 60, que transpõe para os quadros
da União esses mais de 20 mil servidores, dando um
alívio aos cofres do Estado de Rondônia de mais de
R$40 milhões, que vão servir para investimento em
educação, saúde, segurança pública e infraestrutura
no Estado.
Agradeço, nobre Senador Acir Gurgacz, a generosidade do tempo.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes
da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado que
nos assistem neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Meus cumprimentos, Senador Valdir Raupp, pela
homenagem.
Na semana passada, ﬁz um pedido para que o
Museu de Rondon se transﬁra para Porto Velho. E, na
impossibilidade, que se faça uma réplica do Museu de
Rondon – que está no Rio de Janeiro – em Porto Velho,
para que as pessoas do nosso Estado possam acompanhar essa maravilha que é a história de Rondon.
Pela ordem, agora, o Senador Valter Pereira, por
cessão do Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, há dias, Senador Delcídio,
que esta tribuna é ocupada para promover as mais
implacáveis lutas políticas. Hoje não. Hoje são homenagens das mais justas.
Nós assistimos aqui à homenagem à Lei de Responsabilidade Fiscal, indiscutivelmente, um marco na
legislação brasileira para o aprimoramento das administrações públicas, que ganharam bastante eﬁciência
e racionalidade com esse diploma legal; à homenagem
à Câmara dos Deputados, em razão do reajuste de 7%
aprovado ontem, em memorável sessão, que mereceu
todo o reconhecimento dos Senadores que falaram
sobre o assunto; e, ﬁnalmente, à homenagem signiﬁcativa prestada pelo eminente Senador Valdir Raupp
a esse grande brasileiro chamando Cândido Mariano
da Silva Rondon, meu conterrâneo do Mato Grosso,
que deixou suas pegadas no sertão oeste do Brasil,
desbravando, promovendo a expansão das comunicações, demarcando áreas indígenas e lutando pela
defesa dos direitos dos nossos irmãos de várias etnias
do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul etc.
E hoje, Sr. Presidente, eu quero também prestar uma homenagem. E quero prestá-la na condição
de Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária desta Casa, à Embrapa (Empresa Brasileira
de Pesquisas Agropecuárias). No topo dos avanços
cientíﬁcos e tecnológicos da agropecuária brasileira,
a Embrapa tem sido a parceira certa nas incertezas
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da produção e dos produtores. A sua história de dedicação e conquistas chega aos 37 anos, garantindo
ao Brasil inquestionável liderança internacional na
chamada agricultura tropical.
Na verdade, seu nascimento é de 7 de dezembro
de 1972, quando o Presidente Emílio Garrastazu Médici, por inspiração de seu então Ministro da Agricultura,
Cirne Lima, sancionou a Lei nº 5.881, que autorizava o
Poder Público a criar a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária. No entanto, seu efetivo funcionamento
só começou no ano seguinte, no ﬁnal de abril, quando
foi empossada sua primeira diretoria, comandada por
José Irineu Cabral.
No ﬁnal de 1973, a Embrapa herdou toda a estrutura do Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação, extinto naquele ano pelo Governo Federal.
Assumiu, então, dois centros nacionais de pesquisa,
nove institutos regionais e setenta estações experimentais que pertenciam àquele extinto órgão. Iniciava-se
aí sua fase operativa.
Em 1974, foram criados seus primeiros centros
nacionais de produção: o de trigo, em Passo Fundo, no
Rio Grande do Sul; o de arroz, em Goiânia, no nosso
vizinho Estado de Goiás; o de gado de corte, na minha cidade, a minha capital, Campo Grande, no Mato
Grosso do Sul; e o de seringueira, em Manaus, capital
do Estado do Amazonas.
Hoje, essa empresa pública conta com dezesseis dessas unidades por produtos. A elas somamse quinze Unidades Ecorregionais, dez Unidades de
Temas Básicos, como Agrobiologia e Agroenergia, e
três Unidades de Serviço, todas descentralizadas e
altamente especializadas.
A Embrapa também compõe o Sistema Nacional
de Pesquisa Agropecuária, instituído na sua forma atual
em 1992. Fazem parte do sistema, além da própria empresa, as Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária, universidades, institutos de pesquisa etc.
Ao longo dos seus 37 anos de existência, a Embrapa, em colaboração com o Sistema Nacional de
Pesquisa Agropecuária, foi fundamental para modernizar a agricultura e a pecuária brasileiras.Daí o acelerado incremento da produtividade, a redução de
preços e a melhoria da qualidade dos produtos. Sem
falar nas facilidades criadas para alimentar a população brasileira.
Outro resultado foi tornar maior e mais competitiva a exportação de grãos e de proteínas animais, que
vem agregando fabulosas riquezas à economia brasileira. A agropecuária é, hoje, reconhecidamente, uma
das alavancas da prosperidade nacional, em grande
parte pela contribuição que foi e que está sendo prestada pela Embrapa.
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Entre as muitas realizações dessa empresa pública, cabe ressaltar: a expansão da agricultura, especialmente da soja, na região do cerrado, responsável, hoje, por mais de 60% da produção nacional do
grão; a adaptação de fruteiras de clima temperado a
regiões semiáridas; o desenvolvimento de cultivares e
raças animais mais resistentes a doenças e a condições adversas do clima e do solo; o desenvolvimento
de sementes imunes a pragas, de plantas e de raças
mais produtivas; a descoberta de insumos biológicos
que reduziram o uso de produtos químicos nas lavouras; o aproveitamento sustentável de plantas exóticas
e nativas; e a obtenção de produtos alimentícios de
maior qualidade nutricional.
Um dado, Sr. Presidente, permite compreender
o valor agregado pelo conhecimento à atividade agropecuária graças à ação da Embrapa. De acordo com o
seu Balanço Social de 2009, para cada real investido
em pesquisa pela Embrapa, foi gerado um ganho de
R$10,37 para a sociedade brasileira. Esse resultado
está alicerçado no lucro social de R$18,84 bilhões,
apurado com base nos impactos de uma amostra de
104 tecnologias e 140 cultivares desenvolvidas pela
Embrapa e seus parceiros e posteriormente transferidas para a sociedade brasileira. Essas tecnologias e
cultivares foram igualmente responsáveis pela geração
de 85.725 empregos.
Esses postos de trabalho não teriam sido criados se os produtores estivessem adotando outras soluções tecnológicas que não aquelas oferecidas por
essa extraordinária companhia chamada Embrapa. O
Balanço Social de 2009 traz ainda informações sobre
outras tecnologias importantes desenvolvidas por essa
empresa. Destacam-se o clone de uma vaca nelore
premiada, que obteve registro na Associação Brasileira de Criadores de Zebu; a cultivar de cenoura, que
acabou com a sazonalidade dessa nutritiva hortaliça e
garantiu sua oferta o ano inteiro; as bactérias, fungos
e plantas capazes de recuperar áreas degradadas e
formar ﬂorestas em apenas três anos; e as barragens
subterrâneas, para armazenar água da chuva debaixo
da terra e garantir colheitas no semiárido.
Além de ser a maior empresa de pesquisa agropecuária do Brasil, a Embrapa também está presente
no exterior. Para tanto, conta com laboratórios virtuais
nos Estados Unidos, na França, na Holanda, na Inglaterra e na Coreia do Sul. Desenvolve ainda projetos em
Moçambique, Gana, Mali, Senegal, Venezuela e está
iniciando também um novo projeto no Panamá.
Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos diante de uma dessas iniciativas brasileiras de
absoluto sucesso. Trata-se de uma ideia simples, mas
de grande alcance: agregar conhecimento às ativida-
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des agrícolas e pecuárias do País, para fazê-las cada
vez melhores.
O êxito de sua empreitada é facilmente observável
nos números que exibe. Na contabilidade, uma receita
líquida de cerca de US$1 bilhão, apurada em 2009,
Senador Delcídio, número que temos de respeitar, pois
é excepcional aqui e alhures, aqui e em qualquer parte
do mundo. No reconhecimento cientíﬁco, seus empregados e centros de pesquisas receberam, só no ano
passado, 50 prêmios de expressão. Foram três prêmios
internacionais, 13 nacionais, 22 prêmios cientíﬁcos e 12
prêmios regionais. Esses são os motivos que têm feito
com que todos nós que compusemos a Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária do Senado proclamemos
abertamente que somos “embrapianos”.
Honra-me, Senador Delcídio.
O Sr. Delcídio Amaral (Bloco/PT – MS) – Senador Valter, como vim de áreas de tecnologia, não
poderia deixar, primeiro, de registrar a importância do
discurso de V. Exª. A Embrapa é uma referência mundial; os avanços que ela promoveu, especialmente
no agronegócio, são absolutamente incontestáveis. A
Embrapa hoje é uma empresa de excelência, e todos
os países que se desenvolveram investiram muito em
tecnologia, em pesquisa. Quero registrar a V. Exª que
o orçamento da Embrapa tem crescido, mas não de
uma maneira compatível com aquilo que efetivamente ela representa para o futuro do Brasil e em função
das suas atividades, também importantíssimas, em
outros países. A Embrapa tem uma atuação, hoje,
que vai expandir-se não só aqui no Brasil. Ela levará
a nossa tecnologia para outros países, dentro de uma
política, inclusive, de aproximação, cada vez maior, do
Governo do Presidente Lula com outros continentes,
levando na bagagem toda a tecnologia que acumulou ao longo dos anos. A minha única preocupação,
meu caro Senador Valter Pereira, é que, primeiro, há
na Embrapa técnicos extraordinários. Não podemos
perdê-los, porque a qualiﬁcação proﬁssional, a experiência acumulada de um técnico da Embrapa, de um
pesquisador da Embrapa, são fundamentais para o
desenvolvimento do País. Mas, ao mesmo tempo em
que são fundamentais, importantes, são almejadas e
cobiçadas por muitas empresas ligadas ao agronegócio. Então, fui muito questionado a respeito disso,
mas defendo a ideia e volto a repeti-la, porque entendo
que é por aí o caminho da Embrapa. Sem que perca
a autonomia e, mais do que nunca, essa expertise e
a propriedade intelectual daquilo que desenvolveu,
sou favorável à abertura de capital da Embrapa, mas
mantendo-se o controle do Governo, porque ela tem
muito a fazer – infelizmente, o Orçamento da União
não lhe proporciona alçar voos muito maiores do que
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efetivamente o Brasil necessita –, e ao mesmo tempo, uma política de recursos humanos extremamente
agressiva, porque os pesquisadores da Embrapa têm
de permanecer na Embrapa, e, com a qualidade que
têm, corremos um risco muito grande de perdê-los.
Portanto, independentemente dessas questões de
abertura de capital e dessa minha preocupação com
a mão de obra altamente qualiﬁcada da Embrapa, eu
quero saudar o discurso de V. Exª, porque V. Exª faz
uma abordagem clara, uma abordagem direta e, mais
do que nunca, falando talvez de uma das instituições
mais importantes do Brasil que é a Embrapa, só comparável ao Cenpes (Centro de Pesquisas da Petrobras),
na Ilha do Fundão, e ao Cepel, que é o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, do Sistema Eletrobrás. São
algumas das principais joias dessa coroa, ao lado das
universidades brasileiras, que, mais do que nunca, são
os maiores representantes da pesquisa, do desenvolvimento e do futuro do nosso País.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito
obrigado, Senador Delcídio Amaral. O reconhecimento
de V. Exª é muito justo e oportuno, e aqui eu ﬁco até
pensando no enfoque que V. Exª dá: o que seria se a
Embrapa, que teve uma receita líquida de US$1 bilhão
em 2009, tivesse suﬁciente mobilidade para reinvestir e aplicar ainda mais em pesquisa, autonomia esta
que ela não tem? O que seria do avanço tecnológico
a ser acumulado?
Então, efetivamente, é uma instituição que deu
certo, é uma empresa que é orgulho de todos nós, e
lá na Comissão de Agricultura não tenho escondido a
minha simpatia, não tenho escondido o meu engajamento e tenho proclamado, sim, que sou “embrapiano”
e tenho certeza de que todos os componentes daquela
Comissão têm o mesmo sentimento.
Ainda na discussão do Orçamento, tive oportunidade de promover lá, junto com os colegas – entre
os quais se inclui V. Exª –, recursos generosos para
a Embrapa. Nós conseguimos a aprovação de uma
emenda de R$40,172 milhões, que foi o que foi possível, foi o aproveitamento parcial de um valor maior
ainda que tínhamos aprovado para reforçar os investimentos públicos na Embrapa.
Portanto, por todo esse merecimento e pelo orgulho que essa empresa proporciona, não só a nós
Parlamentares, mas a todo o povo brasileiro, quero
deixar consignado aqui, nesta oportunidade em que
ela comemora o seu aniversário, as mais efusivas homenagens, não só em meu nome, mas em nome de
todos os componentes da Comissão de Agricultura, especialmente aos funcionários, aos técnicos, aos pesquisadores, aos cientistas e também à sua administração
por mais este aniversário. Porque se há uma instituição
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bem administrada, se há uma empresa pública bem
administrada neste País, ela se chama Embrapa.
E faço essa homenagem especialmente na pessoa do seu Diretor-Presidente, Dr. Pedro Antonio Arraes
Pereira – que não é meu parente –, que conduz essa
empresa com extraordinário desvelo e com grande
competência. Felicito a todos, como disse, não em meu
nome próprio, mas em nome de todos os componentes da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do
Senado da República.
Quero também – e não poderia deixar de fazêlo – lembrar aqui as demais administrações que por lá
passaram, porque um traço muito importante na história dessa empresa é o da continuidade. Não houve
interrupção no desenvolvimento dessa empresa. Ela
foi acrescentando, a cada ano, a cada administração,
novos ingredientes, novos avanços e, graças ao somatório do trabalho produzido por antigos administrados
e ao prosseguimento dessa luta pela atual administração, a empresa continua sendo um orgulho para
todos os brasileiros.
É essa a homenagem que nós gostaríamos de
prestar à Embrapa, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Ouvimos o Exmº Senador Valter Pereira, em brilhante
homenagem à Embrapa, empresa que realmente ajudou muito o desenvolvimento do Brasil, principalmente
na agroindústria.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não, Senador.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não
pude participar do período da sessão que homenageou
os dez anos da promulgação da Lei Complementar nº
101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e quero que
meu pronunciamento seja incluído nos Anais .
Entrego, então, o pronunciamento à Mesa para
que seja incluído, exatamente lembrando o que foi lembrado aqui por todos os que puderam se pronunciar:
a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal para
a consolidação da estabilidade econômica do Brasil.
Realmente, se não fosse a Lei de Responsabilidade
Fiscal, se não fosse a negociação da dívida dos Estados e Municípios, se não fosse o Proer, diﬁcilmente
nós teríamos o Brasil no caminho que está hoje, um
caminho de estabilidade econômica e democrática.
Ainda, Presidente, estivemos aqui com a delegação mexicana e quero lembrar que foi da maior importância essa reunião, ocorrida durante todo o dia de
hoje, nessa relação crescente entre Brasil e México.
O México tem 110 milhões de habitantes, e o Brasil,
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190 milhões, mas ainda com comércio e intercâmbio
muito aquém do que os dois maiores países da América Latina podem ter.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR EDUARDO AZEREDO.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, não poderia deixar de juntar-me hoje aos
que vêm prestar homenagem aos 10 anos de promulgação da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E isso, Senhor
Presidente, a vários títulos: como cidadão, como político, como membro do partido que pode se orgulhar de
ter conduzido o processo que resultou na aprovação
da Lei cuja importância capital hoje lembramos.
Não é sempre, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
que celebramos o aniversário de uma lei. A Lei de
Responsabilidade Fiscal merece essa celebração por
várias razões. Muitos hoje já evocaram ou evocarão
desta tribuna os benefícios que trouxe essa lei em termos da garantia da estabilidade econômica e política
que conquistamos nos últimos 15 anos.
Minha intenção nesta breve contribuição à homenagem que hoje prestamos é chamar a atenção para
dois dos valores que a Lei de Responsabilidade Fiscal
encarna e exempliﬁca.
Antes de mais nada, Sr. Presidente, o valor da
responsabilidade. Ser responsável é ser capaz de apresentar uma resposta às demandas que legitimamente
nos são dirigidas, em função de nosso ofício. Os governantes têm um ofício e têm a obrigação de ser capazes de responder às demandas que os cidadãos – ou
seja, aqueles que lhes concederam o ofício que ocupam – lhes dirigem. Particularmente relevantes, como
é natural, são as demandas relativas ao uso que esses
governantes fazem dos recursos que a sociedade põe
à sua disposição para administrar as necessidades da
cooperação social. A Lei de Responsabilidade Fiscal,
ao criar parâmetros aplicáveis a toda a administração
pública, tornou mais fácil e clara essa prestação de
contas e, por extensão, o controle dos cidadãos sobre
os administradores públicos.
Que os governantes sejam efetivamente responsáveis e facilmente responsabilizáveis, por sua vez, é
um ingrediente fundamental da conﬁança que deve
se estabelecer entre governantes e governados. E
sem essa conﬁança, os laços sociais e políticos que
nos unem perdem boa parte de seu conteúdo e de
seu valor.
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O outro valor que, assim me parece, está exemplarmente encarnado na Lei de Responsabilidade Fiscal é o da eﬁciência. Como sabem as Senhoras Senadoras e os Senhores Senadores, juntamente com os
valores da legalidade, da moralidade, da publicidade,
da impessoalidade, o valor da eﬁciência deve orientar,
segundo nossa Constituição, a atuação da administração pública. A Lei cujo aniversário hoje comemoramos
é, na minha opinião, um exemplo especialmente bem
sucedido da tentativa de traduzir, em termos normativos, em forma legal, um valor que prezamos e que
queremos ver promovido em nossa vida coletiva.
Sr. Presidente, Srs. Senadoras e Srs. Senadores, como membro do PSDB, sinto-me especialmente feliz e orgulhoso de participar desta homenagem à
Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi sob o governo do
PSDB e graças ao esforço parlamentar do meu partido – mesmo contra uma oposição irracional e, como
ﬁcou evidente depois, em grande medida hipócrita –
que essa lei foi aprovada e pôde tornar-se, como é em
geral reconhecido, uma das bases mais importantes
da estabilidade institucional – tanto política como econômica – que vivemos hoje.
Por ﬁm, Sr. Presidente, quero concluir fazendo
votos de que pudéssemos sempre emular, em nossa
atividade legislativa, o sucesso que tivemos com a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Seu pedido será atendido, na forma regimental, Senador Eduardo Azeredo.
Chamamos o Senador Delcídio Amaral, pela Liderança do Governo.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pela
Liderança do Governo. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, era para eu fazer
este discurso mais cedo, só que hoje foi um dia muito
agitado, um dia de muitas reuniões, um dia de muitas
audiências ministeriais. Recebemos muitos prefeitos do
meu Estado, Mato Grosso do Sul, com suas legítimas
reivindicações. Então, só pude falar agora. Gostaria de
ter falado mais cedo, até para fazer um debate mais
intenso sobre este tema, que eu não poderia deixar
de destacar.
O tema que me traz à tribuna, Sr. Presidente, é o
pré-sal, os quatro projetos do pré-sal. Eu queria fazer
algumas observações que, no meu ponto de vista, são
importantes para esse debate que o Senado vai travar
nas próximas semanas, ao que tudo indica.
Sr. Presidente, venho também da área de petróleo e gás. Tive a honra de trabalhar na Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. Acompanhei a evolução da
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exploração e da produção de petróleo e gás natural,
o desenvolvimento do parque de reﬁno da companhia,
dos oleodutos, dos gasodutos, o trabalho intenso da
Petrobras na distribuição. Portanto, sou uma testemunha dos avanços que ocorreram no setor de petróleo
e gás nos últimos anos, com a participação de muitas empresas, com investimentos importantes e tudo
aquilo que foi pesquisado ao longo dos anos, estudos
esses que nos levaram a esta posição absolutamente
privilegiada na indústria de petróleo e gás.
E é em cima desses temas que eu ocupo aqui a
tribuna. Primeiro, Sr. Presidente, para falar um pouquinho sobre o modelo que está sendo proposto, o marco
regulatório para a indústria de petróleo e gás que está
sendo proposto.
O modelo que está sendo proposto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é o modelo da partilha. Em
relação a essa mudança do atual modelo, que é o modelo de concessão ou de concessões, muita gente diz
que o modelo da partilha pode trazer problemas para o
País, pode atrasar os investimentos na área de petróleo
e gás do Brasil. Mas isso não é verdade. A partilha, Sr.
Presidente, ela existe em vários países. A partilha, ou
prestação de serviço, é utilizada nos países do Oriente
Médio. É utilizada na Arábia Saudita, no Irã, no próprio
Iraque e aqui, na nossa vizinha Venezuela.
Os regimes de concessão e partilha – o que efetivamente acontecerá no Brasil, porque nós temos várias áreas já concedidas dentro do atual modelo – são
praticados na Rússia, no Cazaquistão. E nós temos o
modelo de concessão, que é o modelo que está vigendo hoje, adotado nos Estados Unidos, no Canadá, no
Alasca, – e no próprio Brasil hoje, antes da aprovação
do projeto da partilha –, na Austrália, na Noruega.
Sr. Presidente, eu não tenho dúvidas de que o
sistema de partilha funciona. Eu gostaria aqui de destacar, dentro de estudos que desenvolvi junto com
minha assessoria e com especialistas da área, que é
importante responder: por que esse novo marco regulatório? Qual é a razão? Se a concessão é um processo transparente, se a concessão trará resultados
para o País...
É importante salientar, Sr. Presidente, que todo
esse avanço na produção de petróleo e gás do Brasil
vem lá de trás, não só nas pesquisas, mas no aumento da produção.
Eu gostaria de registrar, Sr. Presidente, que, de
1998 a 2002, nós acrescentamos mais 500 mil barris,
provenientes do Campo de Marlim e provenientes do
Campo de Marlim Sul, portanto campos que nós já vínhamos trazendo lá de trás, antes ainda vigência do
atual modelo, modelo de concessão que, sem duvida
nenhuma, trará resultados para o País.
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Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, de 2002 a 2008,
nós acrescentamos 355 mil barris adicionais. Através
de que campos? Albacora Leste, Golﬁnho, Jubarte,
Roncador – que é da minha época –, Barracuda, Caratinga. Vários desses campos representam descobertas
anteriores à Rodada Zero, que, na vigência do atual
modelo, foi realizada; e foram dadas as concessões
à Petrobras sem leilão, ou sem os leilões habituais.
E alguns desses campos, como Golﬁnho e Jubarte,
descobertas já existentes em 1997.
Portanto, esse esforço de exploração e produção
no Brasil vem lá de trás. Agora, não tenho duvida alguma de que, evidentemente, o regime de concessões
vai trazer benefícios ao País.
Mas é importante registrar isto: não é porque a
concessão foi adotada que o Brasil começou a produzir mais; esses campos são da Rodada Zero, em que
não houve licitação, e a Petrobras recebeu essa concessão. E outros campos já vêm lá de trás, como eu
falei – Marlim, Marlim Sul. É importante para esclarecer
e pautar, de certa maneira essa discussão, porque a
gente não pode brigar com os dados. Não podemos
brigar com a realidade.
Mas, voltando, Sr. Presidente – e aí para explicar o porquê da escolha de um novo modelo –, qual o
cenário que tínhamos em 1997, Sr. Presidente? Nós
tínhamos blocos exploratórios de baixa rentabilidade
e risco elevado. Havia um risco. Éramos importadores
de petróleo, Srªs e Srs. Senadores, e faltavam recursos para investimentos. No caso da Petrobras, havia
insuﬁciência de capital para realizar esses investimentos, diﬁculdade de captação externa – eu convivi com
isso, já numa outra etapa, mas vivenciei parte desse
problema –, elevados custos de captação. E, naquela
época, Sr. Presidente, o barril estava a US$19,00.
Lembro-me de que, quando fazíamos o planejamento estratégico da Petrobras nos idos de 1999, 2000
e 2001, o nosso planejamento estratégico era com o
barril a US$25,00, e nós achávamos ótimo!
O que acontece hoje?
Naquela época, pelos riscos, pelas diﬁculdades
de captação, cabia muito bem o modelo de concessões, na ocasião, o mais adequado à realidade que
vivíamos em 1997, pelos motivos que acabei aqui de
descrever.
Em 2009, qual a realidade do País?
Descoberta de uma das maiores províncias petrolíferas do mundo; um parque industrial diversiﬁcado,
pois nós temos uma indústria competente e com, mais
do que nunca, tecnologia; perspectivas de aumento
de capacidade de exportação – antes nós estávamos
importando; a Petrobras com capacidade tecnológica
maior ainda; captação de recursos – está muito mais
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fácil para a Petrobras buscar dinheiro, inclusive lá fora;
uma carteira de investimentos extremamente robusta;
e, importante, Sr. Presidente, o preço do petróleo oscilando em torno de US$65,00 o barril.
Portanto, Sr. Presidente, essa decisão de se mudar o modelo de concessão – que vai continuar vigendo, já que vários leilões foram realizados – para,agora,
o modelo de partilha parte de um pressuposto claro
diante de realidades muito diferentes: em 1997, quando veio a Lei de Concessões; e em 2009, em função
das grandes descobertas que o pré-sal efetivamente
representa para o nosso País.
Então, é por isso que foi escolhido o sistema de
partilha. Há menos risco, a facilidade de captação é
maior, a remuneração dos investimentos é muito mais
favorecida, porque, enquanto o barril antes estava a
US$19,00, agora está a US$65,00.
Portanto, essa foi a razão. E esse modelo...
Muita gente reclama, muita gente questiona,
mas todas as empresas de petróleo estão acostumadas, operando no Oriente Médio, operando na África,
operando no Golfo do México; estão acostumadas
com partilha, estão acostumadas com prestação de
serviço, estão acostumadas com concessão. Todas
conhecem muito bem esse negócio. E virão. Virão, Sr.
Presidente. Virão porque as jazidas do pré-sal, as reservas do pré-sal são absolutamente importantes para
essas companhias, que detêm hoje poucas reservas.
As grandes petroleiras, pelo menos as privadas, têm
uma atuação ampla, mas os grandes detentores das
reservas são os maiores Estados produtores, especialmente empresas petrolíferas do Oriente Médio ou
mesmo da Venezuela,enﬁm, de outros países.
Nós temos que aproveitar essa oportunidade. E
por que, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores? Nós
precisamos aproveitar essa oportunidade para que o
pré-sal seja uma riqueza que proporcione às futuras
gerações uma vida melhor, um país mais justo, um
país mais digno, um país de todos.
Sr. Presidente, é dentro desse espírito que nós
precisamos fazer com que o pré-sal traga efetivamente
riquezas sólidas ao nosso País.
O mapa da produção de petróleo no mundo é
um mapa bastante interessante: os países que têm
tecnologia e têm mercado não têm petróleo suﬁciente
para atender as suas necessidades; aqueles países
que têm muito petróleo não têm tanta tecnologia, não
têm mercado e a sua população, apesar da riqueza
do petróleo, não usufrui desse benefício.
Portanto, nós estamos diante de um desaﬁo espetacular no sentido de construir uma grande nação,
uma nação cidadã. Daí os cuidados, Sr. Presidente,
com os recursos advindos do pré-sal.
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O projeto propõe o estabelecimento de um fundo
que vai ser utilizado em investimentos na educação,
na saúde, em tecnologia. Investimentos vão ser feitos
para que, pela remuneração deles, nós venhamos
garantir investimentos importantes, futuros, no País,
investimentos na infraestrutura, mas com cuidado especial, Sr. Presidente, para não repetir no Brasil a tal
doença holandesa.
A Holanda descobriu muito gás e começou a
vender aquele gás para toda a Europa. Entrou uma
enxurrada de moedas, principalmente moedas estrangeiras na Holanda. Houve uma valoração do ﬂorim. O
que aconteceu? A indústria da Holanda quebrou.
Os empresários holandeses perderam competitividade. Por isso, esse modelo de um fundo para aplicar
esses recursos fora é de vital importância. Não podemos
tornar nossa moeda muito forte porque vamos perder
competitividade. Portanto, esses recursos têm que ser
muito bem aplicados para garantir as futuras gerações,
inclusive quando a riqueza do pré-sal for embora.
Esse é o modelo da Noruega, que tem uma empresa chamada Petoro, que é, de certa maneira, equivalente à nossa Petrosal. Por que a Petrosal? A Petrosal está sendo criada, para que efetivamente participe
dos consórcios, para que acompanhe os custos de
produção, para que acompanhe a curva de produção
daquele reservatório. A Petrosal representa os olhos
do Governo nos consórcios do pré-sal. Por isso ela foi
criada e efetivamente por isso é que ela, mais do que
nunca, terá um papel importante dentro dessa nova
construção.
A Petoro, entre outras atividades, gerencia os
recursos obtidos no Mar do Norte pela Noruega, que
tem também a sua empresa estatal chamada Statoil,
que inclusive opera no Brasil.
Então, estou fazendo esses registros para tentar
não criar debates ou, eventualmente, levar as pessoas a fazerem um juízo diferenciado de uma realidade
absolutamente conhecida e que não vai ser diferente
aqui no Brasil. Estamos discutindo um projeto de futuro, um projeto por um Brasil melhor.
Pessoalmente, tenho alguns questionamentos
com relação à Petrosal. Acho que o poder de veto da
Petrosal não pode ser um poder arbitrário e ilimitado.
Mas isso pode ser estabelecido nos próprios consórcios ou na própria regulamentação dos leilões que
virão em função do novo modelo.
Sr. Presidente, outro ponto que entendo como
importante a registrar no dia de hoje é a questão da
Petrobras como operadora exclusiva. Sinceramente,
tenho dúvidas com relação à operação exclusiva da
Petrobras.
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Tive acesso a alguns estudos que foram realizados. Primeiro, não sei se a Petrobras vai ter condição
de entrar em tudo. Conhecendo a Petrobras como eu
conheço, acho que ela vai investir naqueles campos
que lhe proporcionam uma rentabilidade maior. A partir
do momento em que ela se tornar operadora exclusiva,
e números existem que, de certa maneira, fundamentam a decisão do Governo, porque, normalmente, todo
operador, o Golfo do México, a costa da África, aqui
no Brasil mesmo, tem, no mínimo, 30%, que é o que
está no projeto. A Petrobras chega a costa brasileira
a 42, na média.
Tem razoabilidade o argumento, mas não sei se
é necessária a operação exclusiva da Petrobrás. Não
sei se isso ajuda. Penso que seria muito mais razoável
abrir essa questão da operação exclusiva, permitir que
outras empresas também participem. Isso é bom para
a indústria, é bom para a inovação tecnológica.
Tenho alguns dados aqui: um ano de atraso na
produção leva a uma redução, a uma perda de arrecadação de 53 bilhões de reais trazidos para valores
presentes. Esse é um estudo da Fundação Getúlio
Vargas. Cada um bilhão de reais em investimentos
gera mais de 33 mil empregos diretos.
Então, eu pergunto a V. Exª: será necessário que
a Petrobrás entre em todos os projetos? Será que ela
terá dinheiro para fazer tudo isso, se ela tem uma ação
muito focada e vai priorizar aqueles campos de maior
rentabilidade?
Esse é um tema que vamos discutir, acredito, nas
próximas semanas. Amanhã, ao que me consta, o Dr.
Grabrielli estará aqui assim como o Ministro Márcio
Zimmermann também. Então, teremos uma oportunidade muito boa para fazer essa discussão.
Sr. Presidente, eu queria também entrar em um
tema, porque eu acho que a construção do modelo
é muito clara. Ela tem toda uma lógica complemente
aderente à realidade que estamos vivendo. Portanto,
estou absolutamente convencido de que é um modelo
adequado, mas que merece um debate qualiﬁcado aqui
no Senado Federal. Sem dúvida nenhuma, a nossa
Casa assim o fará, dentro de um programação toda,
hoje discutida pelo Líder Romero Jucá e pelas demais
Lideranças partidárias.
Quero me ater aqui, Sr. Presidente, a alguns
pontos de caráter jurídico, porque têm ocorrido muitos
questionamentos que se referem à constitucionalidade
do sistema de partilha.
Sr. Presidente, o projeto de lei que estabelece o
sistema de partilha, mais do que nunca, é aderente à
regulamentação estabelecida pelo art. 177 da Constituição Federal. Enquanto o art. 176 cuida de recursos
minerais e de potenciais de energia hidráulica, a indús-
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tria do petróleo é regida pelo art. 177 da Constituição.
Esse artigo, além de ser especíﬁco para a indústria do
petróleo, estabelece no seu §1º, inciso I:
“§ 1º A União poderá contratar com empresas
estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos inciso I a IV deste artigo, observadas as
condições estabelecidas em lei”.
Refere-se à Lei da Partilha. Portanto, isso foi muito bem estudado pelo Governo.
O segundo ponto, Sr. Presidente, ainda no art.
177, § 1º, eu falei: “Observadas as condições estabelecidas em lei”, que é o projeto da partilha. Estabelece, então, o § 2º:
“§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:
II - as condições de contratação.”
Portanto, se, lá atrás, nós aprovamos o projeto
de concessões, nós podemos agora aprovar também a
partilha. Respaldo absoluto da Constituição Federal.
E eu quero aqui, porque alguém pode questionar
no STF isso, só lembrar um parecer sobre uma Adin do
ex-senador Requião, que foi julgada pelo STF, com voto
do Ministro Eros Grau. Só um dos textos do voto:
“A opção pelo tipo de contrato a ser celebrado
com as empresas que vierem a atuar no mercado petrolífero não pertence ao Poder Judiciário. Este não
pode se imiscuir em decisões de caráter político. Opção pelo tipo de contrato a ser celebrado pela União e
as empresas é, sem dúvida, opção política.”
Portanto, respaldo claro na interpretação que,
inclusive, levou o Governo a apresentar esse projeto
de lei.
E respaldo do Ministro Eros Grau do STF.
Sr. Presidente, nós temos também outros pareceres, inclusive do Ministro Sepúlveda Pertence, na
mesma linha com relação a essa Adin.
Tendo em vista essas considerações e os pareceres dos Ministros do STF, eu não tenho dúvida nenhuma de que, à luz do art. 177 da Constituição, o sistema
de partilha é absolutamente constitucional, respaldado,
inclusive, por pareceres de Ministros do STF, quando
votaram Adins associadas a essa preocupação ou a
essa questão da inconstitucionalidade ou não.
Sr. Presidente, uma vez observada a constitucionalidade do sistema de partilha, até admito que
existam divergências com relação a isso, mas, sob o
ponto de vista legal e dos pareceres, eu não tenho nenhum tipo de dúvida. Portanto, a partir do momento em
que é constitucional o sistema de partilha, os desdobramentos do sistema de partilha são absolutamente
previsíveis e absolutamente legítimos.
É o Fundo, é a Petrosal, tudo isso associado a
esse regime, que tem a sua constitucionalidade garan-
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tida por pareceres de Ministros do STF e pelo próprio
art. 177 da Constituição Federal.
Agora, Sr. Presidente, eu vou entrar no caso especíﬁco da capitalização, que é um dos quatro projetos fundamentais para a Petrobras. A Petrobras precisa desses recursos; o projeto de lei apresenta uma
cessão onerosa com a contratação da Petrobras. E é
sobre esse projeto de capitalização que eu quero fazer
algumas observações.
Primeiro, o porquê da dispensa de licitação para
contratar a Petrobras. Eu vou aproveitar para ler até o
relatório que eu preparei pelo fato de ser o Relator na
Comissão de Assuntos Econômicos.
Diz o seguinte o meu parecer:
O próprio texto da Constituição, no seu
art. 37, inciso XXI, prevê a possibilidade de a
lei estipular situações em que não se exigirá
licitação, sendo certo que há muitas leis ordinárias que preveem a dispensa de licitação.
Sem prejuízo dessa possibilidade, é sabido
que a lei que dispensar a licitação terá que
se pautar pelos princípios de legitimidade e
de razoabilidade para que se revista de constitucionalidade [o que é o caso].
Nesse sentido, é inquestionavelmente
legítima e razoável a decisão política da União
em utilizar entes da sua Administração Pública
– no caso, a contratação direta da Petrobras –
para realizar atividade que considera estratégica e relevante para o interesse coletivo.
Aí, alguém vai falar do princípio da isonomia, alguém vai falar de competição. E, aí, Sr. Presidente, eu
continuo no meu relatório:
A dispensa de licitação em favor da Petrobras também não viola o princípio da isonomia,
extraído do art. 173, §1º, inciso II. Isso porque o
art. 173 da Constituição Federal (regime das empresas privadas) – é bom lembrar – reconhece a
possibilidade de relativização desta regra “ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.
Assim, de forma expressa, o art. 177 da
Constituição Federal, ao estabelecer que as
atividades de pesquisa e lavra de petróleo são
monopólio da União [que a gente citou lá atrás
para o sistema de partilha], permite afastar de
forma absoluta a atuação privada, facultando
o exercício das atividades monopolizadas de
forma exclusiva pela União, através dos entes
de sua Administração Pública.
Igualmente, a dispensa de licitação, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, em favor da Petrobras não afronta os princípios da livre iniciativa
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e da livre concorrência previstos no art. 170
da Constituição Federal. Isso porque a própria
Constituição Federal, ao estabelecer os monopólios públicos, expressamente excepciona a
livre iniciativa e a livre concorrência nas atividades econômicas estabelecidas originalmente
como monopólio estatal.
É importante isso: art. 37, art. 173 e art. 170.
O monopólio, exclusividade no exercício
de determinada atividade econômica, é a antítese da livre iniciativa e da livre concorrência.
Assim, se a União houver por bem exercer as
atividades monopolizadas por meio de um dos
seus entes, afastando a livre iniciativa e a livre
competição, não há que se falar na aplicação
dos ditames dos arts. 170 e 173 da Constituição Federal.
Também estou insistindo nisso, Sr. Presidente,
para eliminar essas dúvidas e mostrar que a proposta da cessão onerosa é absolutamente constitucional
pelos motivos que acabei de registrar: art. 37, art. 170,
art. 173, todos eles respaldados pelo art. 177, um artigo
voltado especiﬁcamente para a indústria do petróleo
na Constituição Federal.
Até para aproveitar esta oportunidade, Sr. Presidente, temos mais um voto aqui, do ex-Ministro-Relator
Carlos Velloso, do STF, na Adin nº 1.552, que vem ao
encontro ao que falei agora do art. 37, do art. 170, do
art. 173, conjugados ou sendo avaliados conjuntamente com o art. 177.
Diz o ex-Ministro Carlos Velloso:
Se não houver concorrência, existindo
o monopólio (Constituição Federal, art. 177),
não haverá aplicação do disposto no §1º do
mencionado art. 173. É que, conforme linhas
atrás registrado, o que quer a Constituição é
que o empresário não tenha privilégio em relação aos particulares. Se houver monopólio,
não há concorrência. Não havendo concorrência, desaparece a ﬁnalidade do disposto
no §1º do art. 173.
Sr. Presidente, eu queria fazer este discurso antes, mas hoje tive uma agenda muito comprida, muita
dinâmica, como sempre. Eu queria fazê-lo mais cedo,
até para me antecipar aos debates que, necessariamente, virão nas próximas semanas. Mas quero dizer
a V. Exª que, como alguém que é da área e que veio
da área, eu estou convencido quanto à constitucionalidade e estou convencido também, Sr. Presidente,
quanto à pertinência dos projetos aprovados. Por isso,
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Sr. Presidente, tomei a liberdade de, às 21 horas e 33
minutos de hoje, ocupar a tribuna.
Com relação aos projetos que foram aprovados,
só tenho algumas preocupações – e o disse aqui – com
relação a um veto ilimitado da Petrosal. Acho que merece uma discussão mais ampla a questão da Petrobras
como operador exclusivo. Acho que seria bom abrir para
outras companhias. Se a Petrobras for operador exclusivo
da maioria dos campos, é melhor... Não precisa que ela
seja de direito. Ela está se transformando quase em um
operador exclusivo não pelo direito, mas de fato.
São essas, Sr. Presidente, as únicas ponderações
que eu gostaria de apresentar nesta noite.
Confesso que estudei bastante e me aprofundei
nesse tema. Tinha minhas dúvidas, inicialmente, quando
o sistema de partilha veio para cá, vis-à-vis com o sistema de concessões, com o qual convivi na Petrobras.
Estou convencido de que, para o momento, é a decisão
mais razoável e é a decisão que o Brasil espera.
Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade.
Desculpe se me alonguei demais, mas eu não poderia
deixar de falar esta semana sobre esses projetos.
Quero dizer a V. Exª que vou colocar, a partir de
sexta-feira, o meu relatório sobre a capitalização, vou
chamar no Twitter e colocar no meu site, para que todos
acessem e, inclusive, avaliem minhas posições com
relação especiﬁcamente ao projeto de capitalização.
No meu ponto de vista, é o projeto mais importante
dos quatro porque a Petrobras precisa ter tempo para
fazer essa capitalização.
Há roadshows, há várias viagens, ela precisa
se organizar, e nós precisamos desses recursos para
atender ao planejamento estratégico da companhia,
que é um planejamento estratégico ousado, até 2014,
de US$220 bilhões.
E, Sr. Presidente, para encerrar, eu só gostaria de
registrar a presença aqui do Prefeito Nelson Cintra, o Prefeito de Porto Murtinho, que nos honra e que sempre se
faz presente aqui, em Brasília, trabalhando por recursos
para a sua querida cidade de Porto Murtinho. O Prefeito
Nelson Cintra é pantaneiro como nós. Porto Murtinho é
uma cidade por nós todos respeitada, pelo seu povo, pela
sua gente, pela sua história. Banhada, como a minha cidade, Corumbá, pelo rio Paraguai. E também quero saudar a Vereadora Carmen Ruiz, que aqui se faz presente,
acompanhando o Prefeito Nelson Cintra.
Sr. Presidente, gostaria que essa minha fala ﬁcasse registrada nos Anais do Senado Federal.
Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Ouvimos o Senador Delcídio Amaral com um tema de
suma importância para nosso País e que, com certeza,
vai tomar conta desta Casa nos próximos dias.

MAIO 2010

Maio de 2010

Dizem que o Brasil é um país abençoado por Deus
pelas riquezas que tem. Mais abençoados ainda somos
nós, os brasileiros, por estarmos neste País.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Sobre a mesa, aviso de Ministro de Estado da Fazenda que passo a ler.
É lido o seguinte:
AVISO DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
- Nº 137, de 26 de abril último, comunicando que
as informações solicitadas pelo Requerimento nº 1.545,
de 2009, de autoria do Senador Antonio Carlos Júnior,
são da competência do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O aviso que acaba de ser lido foi encaminhado, em
cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, aviso do Presidente do Tribunal
de Contas da União que passo a ler.
É lido o seguinte:
Aviso nº 372 – GP/TCU
Brasília, 30 de abril de 2010
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício nº 708/SF, de 28-4-2010, por
meio do qual o Senador Mão Santa – no exercício da
Presidência da Sessão de 20-4-2010 – encaminha a
este Tribunal, para as providências cabíveis, cópia de
excerto do Diário do Senado Federal em que consta
o pronunciamento feito pelo Senador Heráclito Fortes
na aludida Sessão, em que requer a realização de investigação acerca de diversas obras inacabadas.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-011.416/2010-6, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O aviso que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, aviso Presidente do Tribunal de
Contas da União que passo a ler.
É lido o seguinte:
AVISO Nº 377, GP/TCU
Brasília, 3 de abril de 2010
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 721(SF), de 29-4-2010, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal
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autógrafo da Resolução nº 11, de 2010 (SF), que “Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de US$19.759.050,00
(dezenove milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil
e cinqüenta dólares norte-americanos), de principal,
destinado ao ﬁnanciamento parcial do Programa de
Modernização da Gestão Fazendária do Estado do
Rio de Janeiro (PROFAZ) e a recomendação para que
o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da
operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-011.457/2010-4, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providência pertinentes.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O aviso que acaba de ser lido será juntado ao processado do Projeto de Resolução nº 13, de 2010.
Sobre a mesa, aviso Presidente do Tribunal de
Contas da União que passo a ler.
É lido o seguinte:
AVISO Nº 378-GP/TCU
Brasília, 3 de abril de 2010
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 724(SF), de 29-4-2010, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal
autógrafo da Resolução nº 12, de 2010 (SF), que “Autoriza o Estado de Pernambuco a contratar operação
de crédito externo com o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), com garantia da União, no valor
de até US$15.000.000,00 (quinze milhões de dólares
norte americanos), de principal destinado ao ﬁnanciamento parcial de Pernambuco (PROFISCO-PE), e a
recomendação para que o Tribunal de Contas da União
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada,”
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-011.45/2010-1, foi remetido à Secretaria-Geral
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de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O aviso que acaba de ser lido será juntado ao processado do Projeto de Resolução nº 14, de 2010.
Sobre a mesa, aviso Presidente do Tribunal de
Contas da União que passo a ler.
É lido o seguinte:
Aviso nº 379-GP/TCU
Brasília, 3 de abril de 2010.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 727(SF), de 29-4-2010, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal
autógrafo da Resolução nº 13, de 2010(SF), que “Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até US$137.000.000,00 (cento e trinta e sete milhões
de dólares norte-americano), e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizado”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-011.458/2010-0, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O aviso que acaba de ser lido será juntado ao processado do Projeto de Resolução nº 16, de 2010.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados,
o seguinte Projeto de Decreto Legislativo nº 327, de
2010 (nº 1.676/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Colômbia sobre Facilitação para o Ingresso e Trânsito
de seus Nacionais em seus Territórios, assinado em
Brasília, em 21 de agosto de 2007.
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O Projeto vai à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez
ﬁndo o prazo ﬁxado no parágrafo único do art. 254 do
Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento deﬁnitivo do Projeto
de Lei da Câmara nº 129, de 2007 (nº 913/2007, na
Casa de origem, do Deputado Carlos Alberto Leréia),
que dá nova redação ao art. 585 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo
Civil (inclui entre os títulos executivos extrajudiciais os
honorários do árbitro quando ﬁxados pelas partes no
compromisso arbitral).
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Sobre a mesa, ofícios de Ministro de Estado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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OFÍCIOS DE MINISTROS DE ESTADO
- Nº 37, de 2010, de 20 de abril do corrente, do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 131, de 2009, do Senador Arthur
Virgílio;
- Nº 41, de 2010, de 27 de abril do corrente, do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário,
encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 371, de 2009, do Senador Gilberto
Goellner; e
- Nº 699, de 2010, de 29 de abril do corrente, do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 1.230, de 2009, do Senador Marconi
Perillo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– As informações e as comunicações relativas aos
Requerimentos nºs 131, 371 e 1.230, de 2009, foram encaminhadas, em cópia, aos Requerentes. Os
Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 121, DE 2010
Dispõe sobre a retenção de tributos
federais e a redução a zero da alíquota da
COFINS e do PIS/PASEP nas aquisições,
pelas Forças Armadas e Órgãos de Segurança Pública, de bens e serviços necessários às atividades de defesa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 64. ................................................
..............................................................
§ 9º Excetuam-se da incidência na fonte,
prevista no caput deste artigo, os pagamentos
efetuados pelas Forças Armadas e Órgãos
de Segurança Pública na aquisição de bens
e serviços, especiﬁcados em lei, estritamente
necessários às atividades de defesa e segurança pública.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de
2002, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 5º-B. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização de bens e serviços,
especiﬁcados em lei, estritamente necessários
às atividades de defesa e segurança pública,
quando adquiridos pelas Forças Armadas e
Órgãos de Segurança Pública.”
Art. 3º São bens e serviços necessários às atividades de defesa, para efeitos do § 9º do art. 64 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do art. 5º-B
da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, os produtos, insumos e serviços usados para:
I – obtenção, fabricação, construção, manutenção
e reparação de produtos de defesa;
II – construção e manutenção da infraestrutura
de defesa;
III – logística, pesquisa, desenvolvimento e gerenciamento de projetos de interesse das Forças Armadas
e dos Órgãos de Segurança Pública; e
IV – obtenção, manutenção, proteção ou expansão dos conhecimentos essenciais para o cumprimento dos objetivos estratégicos para a defesa nacional e
para as exigências de mobilização do País.
Parágrafo único. Ato do Poder Executivo especiﬁcará os produtos, insumos e serviços sobre os quais
recairão os benefícios a que se refere o caput deste
artigo.
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Art. 4º O Poder Executivo, para o cumprimento do
disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante
da renúncia ﬁscal decorrente do disposto nesta Lei e
o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do
art. 165 da Constituição, o qual acompanhará o projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der após
sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. Os benefícios ﬁscais de que trata
esta Lei só produzirão efeitos a partir do primeiro dia
do exercício ﬁnanceiro imediatamente posterior àquele
em que for implementado o disposto no art. 4º.
Justiﬁcação
Há alguns anos, a indústria nacional de defesa vem enfrentando séria crise, que quase a levou à
falência. A principal razão para o sucateamento e o
quase desaparecimento desse segmento estratégico,
que, num passado recente, já foi orgulho nacional,
não é difícil de entender: a demanda foi reduzida a
quase zero, pois o seu principal e, virtualmente, único cliente, a União, quase não compra mais. Diante
desse quadro, urge sejam adotadas medidas para o
soerguimento do setor.
Não é por outro motivo que a Política Nacional da
Indústria de Defesa (PNID), recentemente lançada por
ato do Poder Executivo, tem entre os seus objetivos
estratégicos, para alcançar o fortalecimento da base
industrial da defesa, a conscientização da sociedade
brasileira quanto à sua importância, às suas características, coerentes com os desaﬁos da manutenção da
soberania e do desenvolvimento nacional, e à diminuição progressiva da dependência externa em produtos
estratégicos de defesa. Para atingir tais objetivos, entre
outras metas, a PNID estabelece a necessidade da redução da carga tributária, com a adoção de tratamento
tributário especial para o setor.
Sabendo-se da difícil situação de caixa por que
passam indústrias como a Indústria de Material Bélico
do Brasil (IMBEL) – empresa pública formada por capital integralmente subscrito pela União, que tem suas
receitas descontadas na fonte, pelos órgãos públicos
contratantes, a alíquotas de 5,85% e de 9,45% sobre
o valor dos bens ou serviços prestados – a presente
iniciativa tem por escopo reduzir essa distorção, ao excetuar dessa retenção os bens e serviços necessários
à atividade de defesa.
Com isso, não se quer isentar as empresas beneﬁciárias do pagamento de Imposto de Renda ou da
Contribuição sobre Lucro Líquido, mas apenas desonerá-las durante o seu processo de produção, tendo
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em vista que o desconto na fonte produz sensível diminuição do caixa das empresas, que, muitas vezes nos
anos recentes, por terem sido deﬁcitárias, nada têm
a pagar quando do ajuste trimestral. Evidentemente,
com o esperado soerguimento do setor e com a volta
dos lucros, é justo e correto que essas empresas continuem a sofrer a tributação correspondente, sem que
para isso seja necessária a retenção na fonte.
Além disso, com o ﬁto de reduzir efetivamente a
carga tributária sobre esse segmento estratégico da
nossa indústria, bem como os preços ﬁnais de bens e
serviços adquiridos quase exclusivamente por União
e estados, propomos a redução a zero das alíquotas
de PIS/Pasep e Coﬁns incidentes sobre os referidos
bens e serviços.
Ao fazê-lo, entendemos estar contribuindo decisivamente para fomentar a base industrial de defesa brasileira, essencial na manutenção da soberania nacional
e na proteção dos interesses e bens nacionais.
Adicionalmente, o êxito da iniciativa, ao incentivar
segmento industrial com alto grau de necessidades
tecnológicas, certamente resultará em ganhos cientíﬁcos, com o desejado efeito colateral da criação de
empregos de excelente qualidade.
Convicto da efetividade e utilidade das medidas
propostas no enfrentamento da séria crise por que passa o segmento, contamos com o apoio das senhoras e
senhores Senadores para a aprovação deste projeto.
– Senador Fernando Collor.
LEGISLAÇÃO CITADA
I – LEI Nº 9.430, DE 1996
Seção V
Arrecadação de Tributos e Contribuições
Retenção de Tributos e Contribuições
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos,
autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens
ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência,
na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição
social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP.
§ 1º A obrigação pela retenção é do órgão ou
entidade que efetuar o pagamento.
§ 2º O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito da respectiva
conta de receita da União.
§ 3º O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como antecipação do
que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo
imposto e às mesmas contribuições.
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§ 4º O valor retido correspondente ao imposto
de renda e a cada contribuição social somente poderá
ser compensado com o que for devido em relação à
mesma espécie de imposto ou contribuição.
§ 5º O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota de quinze
por cento sobre o resultado da multiplicação do valor
a ser pago pelo percentual de que trata o art. 15 da
Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável
à espécie de receita correspondente ao tipo de bem
fornecido ou de serviço prestado.
§ 6º O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado mediante a
aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§ 7º O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o
montante a ser pago.
§ 8º O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a
ser retido, será determinado mediante a aplicação da
alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
II – LEI Nº 10.637, de 2002
CAPÍTULO I
DA COBRANÇA NÃO-CUMULATIVA DO
PIS E DO PASEP
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou
jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em
moeda conversível;
II - prestação de serviços para pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação
dada pela Lei nº 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora
com o ﬁm especíﬁco de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica
vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma
do art. 3o para ﬁns de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação especíﬁca aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o ﬁnal de cada
trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito
por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá so-

MAIO 2010

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

licitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação especíﬁca aplicável à matéria.
Art. 5º -A – Ficam isentas da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS as receitas decorrentes da
comercialização de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, produzidos na
Zona Franca de Manaus para emprego em processo
de industrialização por estabelecimentos industriais ali
instalados e consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona
Franca de Manaus – SUFRAMA.(Incluído pela Lei nº
10.684, de 30.5.2003)
Art. 5º-A Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, produzidos na Zona Franca
de Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais ali instalados
e consoante projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca
de Manaus – SUFRAMA. (Redação dada pela Lei nº
10.865, de 2004) (Vide Lei nº 10.925, de 2004)
III – LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 2000
Seção III
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas
desta Lei Complementar:
I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os
objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1o do art. 4o;
II - será acompanhado do documento a que se
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;
III - conterá reserva de contingência, cuja forma
de utilização e montante, deﬁnido com base na receita
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos ﬁscais imprevistos.
§ 1o Todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
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§ 2o O reﬁnanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.
§ 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária reﬁnanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes
orçamentárias, ou em legislação especíﬁca.
§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária
crédito com ﬁnalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação
para investimento com duração superior a um exercício
ﬁnanceiro que não esteja previsto no plano plurianual
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1o do art. 167 da Constituição.
§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 7o (VETADO)
CAPÍTULO III
DA RECEITA PÚBLICA
Seção I
Da Previsão e da Arrecadação
Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão ﬁscal a instituição, previsão
e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.
Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o
disposto no caput, no que se refere aos impostos.
Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.
§ 2o O montante previsto para as receitas de
operações de crédito não poderá ser superior ao das
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo ﬁnal para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias,
os estudos e as estimativas das receitas para o exer-
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cício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.
Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas
previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo,
em metas bimestrais de arrecadação, com a especiﬁcação, em separado, quando cabível, das medidas
de combate à evasão e à sonegação, da quantidade
e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida
ativa, bem como da evolução do montante dos créditos
tributários passíveis de cobrança administrativa.
Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados ﬁscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modiﬁcação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos
previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
IV – CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Seção II
DOS ORÇAMENTOS
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
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I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos
e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício ﬁnanceiro subseqüente, orientará a elaboração da
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências ﬁnanceiras oﬁciais de fomento.
§ 3º - O Poder Executivo publicará, até trinta dias
após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4º - Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão
elaborados em consonância com o plano plurianual e
apreciados pelo Congresso Nacional.
§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento ﬁscal referente aos Poderes da
União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indireta, bem como os fundos e
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
§ 6º - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
ﬁnanceira, tributária e creditícia.
§ 7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste
artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão
entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional.
§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à ﬁxação da
despesa, não se incluindo na proibição a autorização
para abertura de créditos suplementares e contratação
de operações de crédito, ainda que por antecipação
de receita, nos termos da lei.
§ 9º - Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício ﬁnanceiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano
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plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual;
II - estabelecer normas de gestão ﬁnanceira e
patrimonial da administração direta e indireta bem
como condições para a instituição e funcionamento
de fundos.
(Às Comissões Relações Exteriores e Defesa
Nacional; de Constituição, Justiça e Cidadania; e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão
terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados
e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
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Ofício nº 30/2010 – GLDBAG
Brasília, 5 de maio de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Alfredo
Nascimento como membro Titular na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
– CCT, em substituição ao Senador Magno Malta, em
vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, protestos de estima e consideração. –
Senador Aloizio Mercadante, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 26, de 2010, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comunicando a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de
Lei do Senado nº 247, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 26/2010/CE
Brasília, 2 de março de 2010
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2009, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Tasso Jereissati,
que “Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004,
que cria o Programa Bolsa-Família e dá outras providências, para instituir benefício adicional vinculado a
desempenho escolar no âmbito do Programa,” com as
emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente Eventual da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Com referência ao expediente lido, ﬁca aberto o prazo
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno,
por um décimo da composição da Casa, para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 473,
474 e 475, de 2010, das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, sobre
as seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2007 (nº
3.615/2000, na Casa de origem, do Deputado João
Herrmann Neto), que dispõe sobre as operações de
fomento mercantil - factoring, e dá outras providências; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2007 (nº
4.723/2004, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que inclui Seção XIII-A no Capí-
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tulo II da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que
dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
relativa à uniformização de jurisprudência.
As matérias ﬁcarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receberem emendas, nos termos
do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 49, de 2010, da
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto
de Lei do Senado nº 56, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 49/10-PRES/CAS
Brasília, 14 de abril de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa,
o Projeto de Lei do Senado nº 56, de 2009, com as
Emendas nº 1-CAS a nº 6-CAS, que “Altera o § 4º do
art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para
dispor sobre as contribuições previdenciárias do aposentado que estiver executando ou que volta a exercer
atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência
Social – RGPS e dá outras providências”, de autoria
do Senador Raimundo Colombo.
Atenciosamente, Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Com referência ao expediente lido, ﬁca aberto o prazo
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno,
por um décimo da composição da Casa, para que a
matéria seja apreciada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2010 (nº
6.834/2006, na Casa de origem, do Deputado Betinho
Rosado), que acrescenta parágrafo único ao art. 13 da
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, estabelecendo
que o fornecimento e a instalação dos equipamentos
de medição associados à tarifação do serviço prestado
correrão a expensas da concessionária.
É o seguinte o Projeto:

MAIO 2010

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

619

18643

620

18644

Quinta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2010

Maio de 2010

MAIO 2010

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

621

18645

622

18646

Quinta-feira 6

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2010

Maio de 2010

MAIO 2010

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, o
Projeto será apreciado pelas Comissões de Serviços
de Infraestrutura; de Constituição, Justiça e Cidadania;
e, nos termos do art. 49, I, da referida Norma Interna,
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, podendo receber emendas perante a
primeira comissão pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, c, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2010 (nº
2.357/2007, na Casa de origem, do Deputado Ayrton
Xerez), que dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência, nas dependências da escola, do aluno da
educação básica durante todo o turno em que esteja
matriculado, mesmo sem aula no período, no caso de
falta de professores.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, o Projeto será apreciado terminativamente pela Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, onde poderá receber
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos
do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – TO)
– Os Srs. Senadores Gerson Camata, Papaléo Paes,
Antonio Carlos Valadares e Alvaro Dias enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso I e o § 2º
do art. 210, ambos do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, não dá para acreditar, mas é verdade.
Quem compra uma lancha ou diamantes está pagando
menos impostos do que o cidadão que vai à farmácia e
adquire um remédio essencial à sua saúde. Remédios
são gênero de primeira necessidade, assim como os
alimentos, mas, no Brasil, recebem o tratamento de
supérﬂuos. Pagamos 3 reais e 3 centavos em impostos
para cada 10 reais que gastamos em medicamentos.
É uma carga tributária média de 33 por cento, mais
que o dobro
da incidente sobre medicamentos veterinários,
de 14,5 por cento, segundo um estudo divulgado em
abril pelo IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário.
Alguns exemplos de alta tributação: muletas pagam 39,59 por cento, termômetros 38,93 por cento, e
xaropes contra a tosse, 34,80 por cento. Um dos principais responsáveis é o ICMS, Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços, que chega a representar
23,45 por cento do preço ﬁnal, de acordo com outro
estudo, o “Resumo dos Tributos
Incidentes sobre o Setor Farmacêutico”, realizado na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 2007.
Os medicamentos de uso veterinário são isentos
de ICMS, mas a incidência do imposto nos remédios
para consumo humano é mais alta que nos produtos
da cesta básica. O PIS e o Coﬁns incidem em três alíquotas diferentes – isentos, 12 por cento e 9,25 por
cento –, e o imposto de importação tem alíquotas que
variam de zero a 18 por cento.
O resultado é que, em matéria de carga tributária sobre remédios, somos recordistas mundiais. Um
levantamento feito em 23 países mostra que na Argentina ela é de 21 por cento. Na Alemanha, de 16 por
cento. Colômbia, Inglaterra, México e Estados Unidos
não cobram impostos de medicamentos. Considerado
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o setor de saúde como um todo, também ﬁcamos no
ranking das maiores cargas tributárias. Ela é superior
à dos Estados Unidos, Japão, Canadá e México, entre outros.
Uma comparação feita pela Anvisa, com nove
outros países, comprovou que estamos atrás apenas
dos Estados Unidos
em matéria de preços de remédios – e isto porque os genéricos entraram no mercado. Caso contrário,
teríamos a duvidosa honra de empatar com os preços
cobrados no mercado norte-americano.
A pesquisa constatou que um remédio utilizado
para combater a hepatite C, uma doença que afeta 3
milhões de brasileiros, custa o equivalente a 526 reais
e 21 centavos na Austrália. No Brasil, ele é vendido a
1 mil 135 reais e 40 centavos. Uma pomada para doenças inﬂamatórias na pele custa o equivalente a 7
reais e 58 centavos na Espanha. Aqui, 18 reais e 45
centavos.
Na comparação com os preços cobrados em Portugal, as diferenças também são gritantes. A alíquota
do IVA, um imposto único, sobre remédios naquele
país é de 5 por cento. Assim, uma caixa de um remédio com o princípio ativo captopril, para quem sofre
de pressão alta, custa até 44 reais e 29 centavos no
Brasil. Em Portugal, convertido para nossa moeda, o
preço é de 12 reais e 80 centavos.
Empregado contra dores, o diclofenaco custa
até 22 reais e 20 centavos no Brasil. Em Portugal, 13
reais e 7 centavos. Mas o fato é que 95 por cento dos
portugueses nem chega a pagar tais preços, pois um
sistema chamado de comparticipação faz com que o
governo arque com a maior parte do valor. Por esse
sistema, uma caixa de comprimidos para diabetes, que
tem o preço de tabela de 2 reais e 48 centavos, custa
ao consumidor apenas 12 centavos.
Nos países europeus, quem compra um refrigerante está pagando menos impostos do que quem
adquire um remédio no Brasil. Nosso perverso sistema tributário gera muito mais conseqüências negativas do que se imagina. Ele incentiva a sonegação e
a entrada de medicamentos falsiﬁcados no mercado,
que por sinal é cada vez maior, e causa prejuízos à
saúde da população.
Calcula-se que metade dos brasileiros diagnosticados com hipertensão no País deixam de comprar
o remédio receitado pelo médico por falta de dinheiro.
O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, acaba
de lançar uma campanha nacional
de combate à doença, que já afeta quase um
quarto da população do País. No Espírito Santo, ela
é a quarta causa de mortes – no ano passado, 791
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pessoas morreram no Estado em decorrência de doenças hipertensivas.
A iniciativa é louvável, mas, além de prevenir novos casos, é preciso facilitar o tratamento daqueles que
sofrem do mal. Como fazê-lo, se os preços dos medicamentos que combatem a hipertensão estão fora do
alcance do bolso da maioria? A hipertensão é a maior
causa de internações por problemas
cardiovasculares, causa derrames e insuﬁciência
renal, reduz a produtividade no trabalho – em resumo,
gera custos imensuráveis para o sistema de saúde e
para a economia.
Remédio, assim como ovos, farinha, feijão e pão,
que pagam impostos inferiores a 7 por cento, não pode
ser tributado do mesmo modo que iates e jatos executivos. Precisamos acabar com esse absurdo, com alíquotas que equiparam os medicamentos a supérﬂuos
e que penalizam a população, contribuindo para que
um número incalculável de brasileiros, portadores de
doenças, continuem sem tratamento.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, no seu oitavo ano de governo, o Presidente
Lula não mais esconde sua lacônica indiferença com a
Região Amazônica. Como se não bastasse o desdém
com que tratou a questão ambientalista, resultando
na saída da Senadora Marina Silva do PT, a Administração Federal não dispõe sequer de uma política de
aproveitamento econômico do tamanho da biodiversidade e dos recursos minerais lá reservados. Nesses
oitos anos, tudo que lá se fez, se fez de modo menor,
minúsculo, bem aquém do que a região merece.
Embora o mundo inteiro tenha pela Amazônia
quase que uma adoração ecológica, o Brasil ainda a
percebe como um gigante atrapalhado, que mais prejudica que contribui para o desenvolvimento do País. No
imaginário dos estrangeiros, é inconcebível representar a larga biodiversidade ambiental como um santuário da devastação e do desmatamento criminoso. Na
verdade, a ninguém ocorre que nossa mais rica região
carece de um mínimo de atenção política e econômica
por parte das autoridades competentes.
No entanto, a falta de uma política federal integrada para a Amazônia nos últimos anos tem provocado
prejuízos de sérias proporções. Por não ser considerada
prioridade para o Governo atual, sua exploração tem
sido implementada de maneira sazonal, inconsistente,
evasiva, improdutiva e ambientalmente desarmônica.
Isso sem levar em conta seu abandono do ponto de
vista de estratégias para a conﬁguração de uma defesa nacional conﬁável e robusta.
Diante disso, sobram-nos dúvidas das reais intenções políticas do Governo Lula quando acena para a
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platéia nacional o lançamento do Plano Amazônia Sustentável (PAS). Parece-nos muito mais uma jogada de
marketing, desprovida de qualquer compromisso mais
ﬁrme e profundo com as metas de desenvolvimento
da região. Nesse sentido, guardadas as devidas proporções, as perspectivas de sucesso do PAS mais se
assemelham com os resultados já desabonadores do
PAC – siglas muito próximas na fonética do fracasso,
da falência e da fraude no Governo.
Originalmente, Senhor Presidente, o PAS resultou
de um pacto formalizado, em 2003, em reunião entre
o Presidente da República e os governadores dos Estados situados na Amazônia Legal. Naquela ocasião,
articulou-se a contemplação de cinco eixos temáticos
envolvendo gestão ambiental e ordenamento territorial,
produção sustentável, inclusão social e cidadania, infraestrutura e desenvolvimento e, por ﬁm, novo padrão
de ﬁnanciamento.
Pois bem, àquela altura, muitos analistas já detectavam alguns gargalos na proposta do PAS. Em
primeiro lugar, tratava-se mais de um diagnóstico genérico destituído da deﬁnição indispensável de medidas concretas, de metas projetadas e de volume de
recursos a serem aplicados. Ao mesmo tempo, alguns
dos eixos propostos se sobrepunham a ações já em
andamento na região, como são os casos do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), do programa Áreas
Protegidas da Amazônia (ARPA) e do Programa Nacional de Florestas (PNF).
Isso ocorre sem se levar em consideração o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável da Área
de Inﬂuência da Rodovia BR-163, pelo qual se arquitetava um enquadramento ecologicamente mais correto
a uma das estradas mais simbólicas da Amazônia, a
Cuiabá-Santarém. Ao atravessar pontos signiﬁcativos
da região, sua relevância ganha contornos fulgurantes,
seja na perspectiva do potencial econômico, biológico
e mineral, seja na perspectiva da diversidade étnica e
cultural. Aﬁnal de contas, engloba-se uma área total de
mais de um milhão de quilômetros quadrados, correspondente a quase 25% de toda a Amazônia Legal.
Vale recordar que, no alvorecer da gestão petista em 2003, a pavimentação dessa rodovia constituía
prioridade no âmbito do Plano Plurianual (PPA). Naquela ocasião, argumentava-se que a obra se avultava
como rota indispensável ao escoamento da crescente
vocação agrícola do Estado do Mato Grosso para o
porto de Santarém. Mais que isso, serviria de base de
transporte da produção da Zona Franca de Manaus e
dos produtos ﬂorestais em direção ao centro-sul.
No bojo da discussão sobre o Plano BR-163 Sustentável, já se contemplavam quatro linhas de atuação,
envolvendo ordenamento territorial e gestão ambiental,
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fomento a atividades produtivas, infraestrutura e inclusão social. De acordo com tais linhas, tudo deveria ser
implementado levando em consideração três coordenadas geográﬁcas bem deﬁnidas: a mesorregião norte
– calha do rio Amazonas e Transamazônica Oriental, a
mesorregião central – médio Xingu e médio Tapajós e,
por ﬁm, a mesorregião sul – correspondente ao norte
mato-grossense.
Ora, bastaria um olhar ligeiramente mais focado
para desconﬁar que o atual PAS, de maneira muito
acentuada, redunda numa repetição desnecessária
de ações já anteriormente planejadas e minimamente
engatadas. A sobreposição de medidas é prática corriqueira na cultura política brasileira. Todavia, com o
fortalecimento das instituições democráticas no País,
sobra aos proselitistas de plantão menos espaço de manobra, para articular políticas ricas em promessas, mas
vazias de conteúdo e intenção de real execução.
Sem exagero, a retomada do Plano Amazônia
Sustentável constitui mera reedição condensada de
uma série de projetos já lançados, mas de imediato
abandonados, pelo governo petista ao longo dos últimos oito anos. De concreto, sabe-se que os objetivos
do momento repetem, com entonações ligeiramente
diversas, velhas cantilenas assegurando sustentabilidade ambiental ao processo de desenvolvimento da
Amazônia brasileira. Com o PAS à frente na vitrine,
a política corrente tenta, por todas as vias, enﬁar o
malfadado PAC goela abaixo dos eleitores brasileiros.
Como se sabe, as metas do PAC mal saíram do papel
e se estima que nem 30% das obras devam ser ﬁnalizadas até 2011.
Enquanto vitrine, o PAS, portanto, cumpre sua
função de promessa eminentemente não operacional.
Resume-se a uma exposição de intenções, desvinculada de qualquer compromisso com a real implementação dos projetos. Por estar desprovido de qualquer
previsão de uma clara instância de comando e controle,
o PAS não garante nada, mas se investe de uma aura
de novidade, modernidade e dinamismo.
No caso especíﬁco do Amapá, o novo Plano
Amazônia Sustentável faz apenas vagas referências
a obras locais. Há menções tangenciais sobre o projeto de implantação da linha de transmissão de energia Tucuruí/Belo Monte/Calha Norte do rio Amazonas/
Manaus, com ramais para Macapá e para o arquipélago do Marajó. No máximo, revigora-se o projeto da
rodovia BR-156, ligando Macapá e a fronteira Brasil/
Guiana Francesa.
Em síntese, contra tal estado de menosprezo
político, convocamos todos a uma reﬂexão mais detida sobre o destino da maior área ﬂorestal do mundo.
Se, de um lado, não queremos um museu natural da
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biodiversidade, de outro, tampouco almejamos a depredação devastadora do patrimônio ﬂorestal. A alternativa viável do desenvolvimento sustentável deve ser
a régua política com que se deve medir o tamanho da
exploração econômica na região.
Para encerrar, Senhor Presidente, apelamos ao
bom senso das autoridades competentes – sobretudo
na pessoa do Presidente Lula – no sentido de maximizar o tempo que lhes sobra de governo no direcionamento de uma política mais ousada e integrada de
investimentos na Amazônia. Por ﬁm, no Amapá, o povo
continua aguardando uma sinalização mais explícita
de que o Estado brasileiro ainda o considera parte integrante da Federação, conferindo-lhe uma atenção
menos supérﬂua e superﬁcial, ao menos naquilo que
toca sua identidade amazônica.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Srªs. e Srs.
Senadores, registro aqui nesse momento a aprovação
do PLS 14/2008, de minha autoria, ontem, em caráter
terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos,
para estender às pessoas com deﬁciência auditiva a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI na aquisição de automóveis.
A Lei nº 8.989, de 1995, com a redação dada pela
Lei nº 10.690, de 2003, que dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, na
aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros (taxistas), bem como por
pessoas portadoras de deﬁciência física, não contempla a deﬁciência auditiva.
De fato, o inciso IV do art. 1º dessa legislação
explicita os casos de deﬁciência física, tais como, a
deﬁciência dos membros, a deﬁciência visual e mental, inclusive, estendendo a isenção tributária para os
autistas. O silêncio da lei de exoneração tributária faz
com que a legislação seja aplicada restritivamente, consoante regra do art. 111 do Código Tributário Nacional
(CTN), de maneira a excluir os portadores de deﬁciência auditiva da isenção de impostos para à aquisição
de automóveis de que trata a legislação.
Ora, em primeiro lugar, a inclusão social das pessoas com deﬁciências signiﬁca torná-las participantes
da vida social, econômica e política, assegurando o
respeito aos seus direitos no âmbito da Sociedade, do
Estado e do Poder Público.
Em segundo lugar, ﬂagrantemente viola o direito
à isonomia entre os indivíduos a legislação criar isenção tributária para alguns grupos de deﬁcientes, tais
como os deﬁcientes visuais, e, desprezando a igual-
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dade da situação fática, não contemplar os deﬁcientes auditivos.
Portanto, a aprovação deste projeto representa
importante avanço em direção à inclusão social.
É importante destacar que a idéia deste projeto
originou-se de sugestão da eminente procuradora Dra.
Eunice Dantas Carvalho, do Ministério Público Federal
no Estado de Sergipe, a qual na defesa dos direitos
dos portadores de deﬁciência física, teve diante de si
uma situação concreta em que um portador de deﬁciência auditiva teve negado o direito à isenção de impostos pelo Fisco da União e Estadual na aquisição
de bem automotivo.
No Brasil, segundo dados do IBGE, (Senso 2000),
existiam 24,5 milhões de pessoas portadoras de algum tipo de deﬁciência, incluindo física e mental, o
que representava 14,5% da população. Brevemente,
no senso que está previsto para esse ano de 2010,
teremos esses valores atualizados.
A inclusão é um processo que acontece gradualmente, com avanços e retrocessos isto porque
os seres humanos são de natureza complexa e com
heranças antigas, têm preconceitos e diversas maneiras de entender o mundo. Assim sendo, torna-se
difícil terminar com a exclusão e mesmo existindo leis
contra a mesma, não são leis que vão mudar, de um
dia para o outro, a mentalidade da sociedade assim
como o eu preconceito.
As sociedades antepassadas não aceitavam a
deﬁciência, provocando uma exclusão quase total
das pessoas portadoras desta. As famílias chegavam
mesmo a escondê-las da convivência com outros,
isolando-as do mundo.
Felizmente, o mundo desenvolveu-se levando a
uma maior aceitação da deﬁciência devido ao aparecimento de novos pensamentos e mentalidades. Estas
transformações aconteceram, em grande maioria, no
ﬁnal do século XIX e começo do século XX na Revolução Industrial, com o aparecimento do interesse pela
educação nos países desenvolvidos. Esse interesse
provocou o início do atendimento aos deﬁcientes, bem
como o aparecimento da educação especial destinada
a um movimento de inclusão escolar e social.
Assim a sociedade aprendeu a ser mais inclusiva,
compreensiva e solidária com a deﬁciência.
Hoje, as crianças com deﬁciência frequentam a
escola, saem a rua, brincam, vivem como uma criança
dita “normal”. No entanto, ainda temos um longo caminho a percorrer para que todas as pessoas se sintam
integradas e apoiadas por todo o mundo.
Existem muitas leis, no entanto, as atitudes de
rejeição criam barreiras sociais e físicas que diﬁcultam
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o processo de integração. Isto deve-se ao fato da sociedade possuir um modelo de Homem, ou seja, cada
pessoa elege um padrão e todos os que fujam a ele
são olhados de má forma. Um bom exemplo disto são
os deﬁcientes que, por vezes, também são olhados na
rua como algo diferente, talvez por fugir ao modelo de
Homem estabelecido por cada um.
Como sabemos, e como já foi referido, são inúmeros os obstáculos existentes para os deﬁcientes, sendo
a inclusão uma das grandes barreiras no nosso país.
Um cidadão deve ter dignidade, ter honra e ser
respeitado por qualquer outro, ou seja, todos os deﬁcientes têm direito a ser respeitados pois também
são cidadãos.
Desta forma, é importante existir direitos especíﬁcos para as pessoas portadoras de deﬁciência, direitos
que compensem, na medida do possível, as limitações
e/ou impossibilidades a que estão sujeitas.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo intitulado, “Opção preferencial por
ditaduras”, publicado na revista Veja em sua edição de
10 de março de 2010.
O artigo do jornalista J.R.Guzzo analisa a política
externa do governo do PT, que contradiz a posição histórica do Brasil como uma nação conciliadora. Segundo
o articulista “a política externa brasileira pode ser um
primor de independência, mas seu resultado prático
mais visível foi tornar o Brasil, ao longo do governo
Lula, o grande amigo do que existe de pior no mundo”,
referindo-se a Cuba, Irã e China. Países que mantém
presos políticos e praticam a pena de morte.
Como segundo assunto, gostaria de fazer o registro da matéria intitulada “Promotor estuda oferecer
delação premiada a ex-diretores da cooperativa”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo em sua edição
de 10 de março de 2010.
A matéria destaca que a idéia é quebrar a resistência de quem já foi chamado a depor e insistiu na
versão de que não houve irregularidade.
Sr. Presidente, requeiro que os artigos acima citados sejam considerados parte integrante deste pronunciamento, para que passem a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, dia 06, às 14 horas,
a seguinte
ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 477, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 477, de 2009, que abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos e entidades
do Poder Executivo, no valor global de dezoito
bilhões, cento e noventa e um milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e setenta e
três reais, e reduz o Orçamento de Investimento
de diversas empresas no valor global de cinco
bilhões, setecentos e trinta e seis milhões, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta
reais, para os ﬁns que especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia
28.04.2010)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
19.03.2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º.06.2010
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 480, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 480, de 2010, que abre crédito
extraordinário, em favor da Presidência da República, dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das Relações Exteriores,
da Saúde, da Defesa, da Integração Nacional
e das Cidades e de Transferências a Estados,
Distrito Federal e Municípios, no valor global
de um bilhão, trezentos e setenta e quatro
milhões e cinqüenta e sete mil reais, para os
ﬁns que especiﬁca.
(Lido no Senado Federal no dia
28.04.2010)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
19.03.2010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º.06.2010
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 309, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,
§ 1º, da Constituição)
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(Incluído em Ordem do Dia nos termos dos arts.
353, parágrafo único, e 375 do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 309, de 2009
(nº 5.939/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza
o Poder Executivo a criar a empresa pública
denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A.
– Petro-Sal e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que cria
o Fundo Social – FS; dispõe sobre sua estrutura
e fontes de recursos; altera a Lei nº 9.478, de 6
de agosto de 1997; e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Serviços de Infraestrutura; e
– de Assuntos Econômicos.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 8, de 2010,
de autoria do Presidente da República, que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS o exercício das
atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos
de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de
2010, de autoria do Presidente da Repú-
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blica, que dispõe sobre a exploração e a
produção de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime
de partilha de produção, em áreas do présal e em áreas estratégicas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, e dá outras providências. (Exploração
e produção de petróleo; competências do
CNPE, da ANP e do Ministério de Minas e
Energia; casos de contratação direta e de
licitação para exploração de petróleo; contratos de partilha de produção; rateio das
rendas governamentais no regime de partilha de produção (royalties); comercialização do petróleo.)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2010
(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 27, de 2010(apresentado
como conclusão do Parecer nº 103, de 2010,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello), que aprova
a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2009.
8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 278, DE 2010
(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 278, de 2010, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2010.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 2010
(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 279, de 2010, de autoria
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2010.
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10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Antonio
Carlos Biscaia), que dá nova redação ao § 6º
do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação
judicial por mais de um ano ou de comprovada
separação de fato por mais de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento:
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos
termos de Subemenda que apresenta.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
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Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
89, DE 2003
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 89, de 2003, tendo como primeira
signatária a Senadora Ideli Salvatti, que dá
nova redação aos arts. 93 e 95 da Constituição
Federal, para impedir a utilização da aposentadoria dos magistrados como medida disciplinar e permitir a perda de cargo, nos casos
que estabelece.
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Parecer sob nº 2.303, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
18
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências”, para determinar que o
atendimento de urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponibilidades do Sistema forem insuﬁcientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
19
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.

634

18658

Quinta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
21
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem,
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe
sobre a prestação de serviços de psicologia e
de serviço social nas redes públicas de educação básica.
Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
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Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005;
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões – de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamento (sobre o
Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc:
Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda nº
2-Plen, nos termos de Subemenda; e – de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, Relator: Senador Valdir Raupp, 1º
pronunciamento (sobre o Projeto): favorável ao
Projeto e a Emenda nº 1-CCJ; 2º pronunciamento
(sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável à Emenda
nº 2-Plen, na forma de Subemenda.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 64, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 64, de 2004 (nº 3.842/97,
na Casa de origem, do Deputado Inácio Arruda), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
realização do exame denominado Emissões
Evocadas Otoacústicas.
Parecer favorável, sob nº 2.539, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Flávio Arns, com as Emendas nºs 1
e 2-CAS, de redação, que apresenta.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo),
que deﬁne prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972,
de 25 de maio de 2000.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Marcelo Crivella;
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2006 (nº 709/2003,
na Casa de origem, da Deputada Perpétua
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Almeida), que dispõe sobre a obrigatoriedade
de exposição de obras de artistas nacionais
em prédios públicos da União e de suas autarquias e fundações públicas.
Pareceres sob nºs 2.520 e 2.521, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que apresenta; e
– de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável, nos
termos do Substitutivo aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
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Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de

636

18660

Quinta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a Advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, de forma a obrigar a realização de exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas e prever a disponibilização de
equipes de atendimento de emergência em
competições proﬁssionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
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37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
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Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que institui o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
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setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício da proﬁssão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Renato Casagrande, favorável, nos termos da Emenda
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
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47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007,
na Casa de origem, do Deputado Alexandre
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite
A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação
da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
48
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede
pública de ensino e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de
2009, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3-CE.
49
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art.
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
– Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos
adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
50
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Ro-
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sado), que ﬁxa critério para instituição de datas comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
51
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 18, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação ao inciso
XI do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio
de 2003, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios,
para alterar a estrutura básica do Ministério
do Esporte (cria uma Secretaria no Ministério
do Esporte).
Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
52
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2007
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 77, de 2007 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador João Ribeiro),
que aprova as contas do Governo Federal, do
Senado Federal, da Câmara dos Deputados,
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça Eleitoral, da
Justiça Militar, da Justiça do Distrito Federal
e Territórios e do Ministério Público da União,
relativas ao exercício de 2003.
53
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão
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Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18
de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as
condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
55
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
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Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões – de Assuntos Sociais,
Relator: Senador Augusto Botelho, favorável,
com a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que
oferece; e – de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira,
favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido
pela Comissão de Assuntos Sociais.
58
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a ﬁxação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
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59
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, 09, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 390, de
2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros e outros Senhores
Senadores, que altera os arts. 1º e 22 da Lei
Complementar nº 64, de 1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre crimes e procedimentos
relativos a inelegibilidades e sobre o sistema
de prestação de contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, de
2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera
o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre
inelegibilidade cominada aos que tiveram suas
contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas pelo órgão competente.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777, de
2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta, com
votos contrários do Senador Romero Jucá e, em
separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
Vices devem se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
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subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera a Lei
Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para
acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
66
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares;265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
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dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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68
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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71
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
72
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
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Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
73
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
74
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, de autoria do Senador Tasso Jereissati, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º,
da Constituição Federal, casos de inelegibilidades, prazo de cessação e determina
outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
75
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de
Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar;
316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,
313, 363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e
249, de 2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
76
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
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de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea g do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
77
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de
Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar;
316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,
313, 363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e
249, de 2008– Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
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com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
78
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de
Lei do Senado nºs 175, de 2003 – Complementar;
316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,
313, 363, 381 e 390, de 2005-Complementares;
141, 231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e
684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e
249, de 2008 – Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para fazer constar que a contagem
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em
questão é contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
80
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de
2008, da Comissão de Educação, Cultura e

Quinta-feira 6

647

18671

Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): Relator ad hoc: Senador Flávio Arns,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CE
(Substitutivo), que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as Emendas nº 2 e 3-Plen):
Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, e pela aprovação da
Emenda nº 3-Plen, na forma de subemenda
que apresenta.
81
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
para limitar as exigências das instituições ﬁnanceiras na concessão de ﬁnanciamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
82
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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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Recurso nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
prever o exame criminológico para progressão
de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de pena.
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
84
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o encaminha-
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mento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
85
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 37
minutos.)
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Ata da 67ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 6 de maio de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko,
e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Geraldo Mesquita Júnior, José Nery e Pedro Simon
(inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 18 horas e 37 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 33/10 – GLPSDB
Brasília, 6 de maio de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª, o Senador Sérgio Guerra, para integrar, como suplente,
a Comissão de Assuntos Sociais, em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Será feita a substituição solicitada.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência lembra ao Plenário que a
primeira hora da sessão não deliberativa de amanhã,
sexta-feira, dia 7 do corrente, será destinada a comemorar o centenário de nascimento do ex-Senador Rui
Soares Palmeira, de acordo com os Requerimentos
nºs 142 e 231, de 2010, do Senador Fernando Collor
e outros Senhores Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 481, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos
da Casa para participar da XXIII Sessão Plenária do
Parlamento do Mercosul, nos dias 10 e 11 de maio
de 2010, na cidade de Montevidéu, Uruguai, conforme Ofício P/42/2010 da Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul.
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Comunico, nos termos do art. 39 do Regimento
Interno do Senado Federal, que estarei ausente do
País no período de 9 a 12 do corrente.
Sala das Sessões, 6 de maio de 2010, – Senador
José Nery, Líder do PSOL
REQUERIMENTO Nº 482, DE 2010
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do inciso II, a do artigo 40,
do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida licença dos trabalhos desta Casa para participar
de XXIII Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul,
em Montevidéu – Uruguai, nos dias 10 e 11 de maio
de 2010.
Informo que estarei ausente do país no período
de 9 a 11 de maio de 2010.
Sala das Sessões, 6 de maio de 2010. – Senador Efraim Morais.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os requerimentos lidos vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da
União os seguintes avisos:
– Aviso n° 499-Seses-TCU-Plenário, encaminhando
ao Congresso Nacional cópia do Acórdão n°
845/2010-TCU-Plenário, sobre pedido de reexame de relatório de auditoria sobre obras de construção de duas pontes sobre o rio Madeira, nos
termos do Acórdão 1.841/2008-TCU-Plenário.
– Aviso n° 521-Seses-TCU-Plenário, encaminhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão
n° 848/2010-TCU-Plenário, sobre Relatório de
Levantamento de Auditoria referente à possível
inobservância de termos contratuais, nos termos
do Acórdão 1.928/2004-TCU-Plenário.
Os Avisos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Nery, o senhor gostaria de
pedir...
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sra. Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, solicito inscrição
para falar pela Liderança do PSOL.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Como primeiro inscrito para falar pela
Liderança do PSOL, Senador José Nery.
Pela ordem dos oradores inscritos, a primeira inscrita é a Senadora Marisa Serrano, por permuta com
o Senador João Durval.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sra. Presidente, queria começar agradecendo ao
Senador João Durval a gentileza de ter me concedido
a possibilidade de falar neste horário.
Srs. Senadores, Sra. Senadora, a comemoração dos dez primeiros anos da implantação da Lei de
Responsabilidade Fiscal no Brasil tem reconhecimento amplo na sociedade de que ela, realmente, foi um
divisor de águas.
Nada mais importante do que uma década para
que possamos avaliar com clareza as transformações
do País. É claro que a história vai precisar muito mais
de tempo do que só uma década. Mas uma década
já é o suﬁciente para que a gente possa olhar para o
passado e veriﬁcar tudo aquilo que o país construiu
nesses dez anos. Aqueles que imaginam que estão
reinventando o Brasil precisam saber que, se seus
feitos representam ganhos reais, devem ser submetidos à passagem do tempo, com seu crivo crítico, para
comprovar o que, de fato, o Governo representou em
termos de avanços e recuos nesse tempo.
Por isso, hoje podemos dizer sem medo de errar
que o Governo Fernando Henrique começou a escrever
uma nova história no país, na medida em que conseguiu criar um mecanismo legal que pudesse colocar
as ﬁnanças públicas em ordem e, assim, que criasse
um ambiente de prosperidade econômica que se frutiﬁcou nos últimos anos. E toda a sociedade brasileira
é testemunha disso.
Em 4 de maio de 2000, na aurora de um novo milênio e no alvorecer de uma nova era para o nosso País,
foi editada a Lei Complementar 101, de 2000, representando uma verdadeira revolução no trato das ﬁnanças
públicas nacional. Quero lembrar aos Srs. Senadores
e à população brasileira que o Partido que hoje está no
Governo, o PT, armado de um exército de advogados,
tentou por todos os meios possíveis bloquear os efei-
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tos da nova norma legal que estava sendo constituída.
Foi contra quase todos os aspectos contidos na Lei, o
PT foi contra e chegou a impetrar uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade, uma ADIn, no STF contra mais
de trinta dispositivos do diploma legal!
Hoje, a história nos mostra que essa lei foi fundamental para que o Brasil conquistasse sua maturidade econômica.
Poucos discordam de que a Lei de Responsabilidade Fiscal tenha criado as bases da estabilidade da
nossa economia, permitindo que atravessássemos a
pior crise das ﬁnanças mundiais sem perder o rumo
do que era essencial e do que era acessório.
A Lei de Responsabilidade Fiscal foi responsável pela implantação de uma nova cultura gerencial na
gestão dos recursos públicos no nosso País e incentiva
o exercício pleno da cidadania, especialmente no que
se refere à participação do contribuinte no processo
de acompanhamento da aplicação das verbas e da
avaliação dos seus resultados.
Muitos dos críticos da Lei de Responsabilidade
Fiscal hoje são gratos a ela. Ou melhor: muitos daqueles que combateram a lei e votaram contra ela, hoje
se beneﬁciam da estabilidade que ela proporciona aos
governos. Não fosse ela, não haveria os celebrados
crescimentos das classes C e D; não haveria essa euforia de consumo, do aumento do crédito, da redução
da taxa de juros e tantas outras coisas.
Enfrentamos problemas devido às condições
mundiais adversas. Mas podemos dar os indicadores
que hoje mudaram o perﬁl econômico e social do Brasil. Agora, estamos querendo propor novos avanços e
tenho certeza de que, no ano de 2010, o povo compreenderá e apostará nas propostas que temos para
melhorar ainda mais o Brasil.
Acredito que a Lei de Responsabilidade Fiscal
foi um ponto alto do Governo reformista de Fernando
Henrique Cardoso. O Congresso, a Nossa Casa teve
a coragem, naquele momento, de aprovar esta legislação e teve o vislumbre de que ela era essencial para
a construção de um futuro melhor para a sociedade
brasileira.
O ex-Ministro Delﬁm Netto recentemente escreveu, de maneira clara e irrefutável: “A crise grega,
que ameaça o euro, mostra claramente o avanço que
o Brasil realizou desde 2000 com a aprovação da Lei
de Responsabilidade Fiscal”.
O Brasil transformou-se num país economicamente viável exatamente por causa dessa lei. Ela impôs
um mínimo de exigências de equilíbrio ﬁscal entre os
Estados-membros da federação.
Por ﬁm, quero citar como exemplo de como a Lei
de Responsabilidade Fiscal foi positiva para os Esta-
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dos brasileiros. O meu Estado, Mato Grosso do Sul,
passou por uma transformação substancial depois da
implantação da lei.
No começo do ano 2000, meu Estado tinha a
maior dívida proporcional do País, o que o impedia de
realizar operações de crédito com organismos internacionais para realizar investimentos.
Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não nos
enquadrávamos nas regras legais porque a dívida de
mais de R$5 bilhões representava mais do que três
vezes as receitas correntes líquidas. Nesse aspecto,
previa-se que o enquadramento na lei somente ocorreria em 2016.
Para nossa surpresa, levantamentos realizados
pela Secretaria de Receita de nosso Estado, Mato
Grosso do Sul, dão conta de que conseguimos queimar etapas e nos enquadrar com antecedência. No
ano passado, nossa dívida passou a representar 1,15
vezes nossa receita corrente líquida, permitindo, assim,
buscar investimentos nos organismos internacionais
para implantar projetos de desenvolvimento de nosso
Estado, meu querido Mato Grosso do Sul.
Dou um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Marisa Serrano, houve até uma sessão aqui em
homenagem aos dez anos da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Não tive oportunidade de falar naquele momento e, ouvindo o pronunciamento de V. Exª, oportuno e
justo, há uma coisa que me preocupa – e até li recentemente uma matéria no jornal. No fundo, no fundo,
a lei está valendo para os Estados e Municípios. Ela
efetivamente traz pontos positivos, como V. Exª alegou
com relação ao seu Estado e como acontece em relação a outros Estados, como o meu, e aos Municípios.
Porém, no que tange ao Governo Federal, aí, a coisa
não anda bem, porque existem “n” manobras para burlar
efetivamente a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal.
Então, no fundo, é o seguinte: Estados e Municípios
têm de cumprir rigorosamente o que manda a lei e
são ﬁscalizados, e o Governo Federal, não. Ele pinta,
borda, faz artifícios para poder ﬁcar à margem da lei.
Eu acho que nós deveríamos, portanto, aprimorá-la no
sentido de que valesse mais até para o Governo Federal. Argumentam: “Mas é preciso ter reservas estratégicas para casos de calamidade”. Perfeitamente, mas
vamos montar isso com clareza, com transparência,
de forma a não penalizar os mais fracos, que são os
Estados e Municípios, já que quem mais arrecada é a
União, ou Governo Federal, com suas contribuições,
com o bolo maior do IPI e do Imposto de Renda e, no
entanto, tem ‘n’ manobras para burlar o que manda o
espírito da lei. Portanto, quero, ao me juntar à análi-
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se que V. Exª faz, abordar esse ponto com relação ao
Governo Federal.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – V.
Exª, Senador Mozarildo, colocou um ponto que hoje
todos discutimos: por que a União tem que ﬁcar fora de
um processo de responsabilidade ﬁscal que não vale
só para os dois entes federados, deixando o terceiro
de fora, e talvez, o maior e mais importante. Portanto,
eu quero colocar para V. Exª que, quando começam
tentar ﬂexibilizar a lei para ampliar as suas benesses
ou diminuir o seu rigor, principalmente isso, diminuir o
seu rigor, eu ﬁco preocupada. Eu acho que nós tínhamos que manter o rigor que tem e aprimorá-la como V.
Exª colocou, incluindo aí um ente federado que ﬁcou
de fora, que foi a União.
Aí, sim, nós teremos mais transparência e teremos
condições de ﬁscalizar as metas que Governo Federal
está fazendo para o País na área ﬁscal, e que possamos
acompanhar dentro de uma lei que tenha condições de
fazer a transparência de que nós precisamos.
Srs. Senadores, quero chamar a atenção para
essas questões todas de que acabamos de falar aqui,
principalmente para o meu Estado do Mato Grosso do
Sul, porque, se não fosse essa legislação revolucionária,
estaríamos penalizando a sociedade e o funcionalismo
por causa da irresponsabilidade ﬁscal.
Quero lembrar que os trabalhadores...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – ...
viviam costumeiramente com salários atrasados. Era
comum isso no País. Era comum os Estados contraírem a ARO para rolar as suas dívidas. Eram comuns
os calotes históricos nos fornecedores. Era comum
vermos aí o inﬂacionamento dos custos operacionais
ou, senão, os retrocessos permanentes que atravessavam os governos sem que houvesse uma punição
aos responsáveis.
Muito tem-se falado da Lei de Responsabilidade Fiscal nos últimos dias porque todos sabem da
importância de reverenciarmos o nascimento de um
novo País que surgia há uma década. Um País não
mais comprometido com as amarras do passado, com
a ineﬁciência de uma máquina pública que, inchada
e descontrolada, não conseguia realizar as políticas
públicas de que a população tanto necessitava.
Podemos dizer que a Lei de Responsabilidade
Fiscal representou o carimbo cartorial nessa nova certidão de nascimento que emitimos. Aﬁnal, nascia um
novo Brasil, reformado e modernizado, com amplas e
alvissareiras perspectivas para crescer e prosperar com
estabilidade. Estavam lançadas as bases para o que
hoje testemunhamos como a arrancada brasileira.
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Por isso, Sra. Presidente, Srs. Senadores, acredito muito no fato de que, se todo o País precisa de
uma Lei de Responsabilidade Fiscal, precisa de ter
responsabilidade. A responsabilidade não tem que ser
só ﬁscal, mas tem que ser em todas as áreas. Mas, no
caso que nós estamos falando, o da responsabilidade
ﬁscal, é muito triste, Senador Alvaro Dias, quando percebemos o inchaço da máquina pública, a quebra da
estabilidade, a quebra principalmente da forma como
nós gostaríamos de ter o país, um país que siga as
leis, correto, estável, cônscio dos seus deveres, um país
que olhe para o futuro e não inche a máquina, como
estamos vendo agora, quebrando todas as amarras da
eﬁciência e da prosperidade, um país que não legue
para o futuro aquilo que nós não queremos para os
nossos ﬁlhos e os nossos netos.
Queremos um País enxuto, um País próspero,
um País rico, mas um País que tenha dentro da sua
estrutura governamental todas as amarras necessárias para que nós tenhamos seriedade no trato das
coisas públicas.
Cedo um aparte ainda ao Senador João Tenório.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senadora Marisa Serrano, V. Exª traz mais uma vez a esta tribuna
um tema da maior relevância, que inclusive foi tratado
ontem pelo nosso Líder Arthur Virgílio com muita propriedade também. A Lei de Responsabilidade Fiscal
é muito rigorosa com os Estados e Municípios. Eu tive
oportunidade, Senadora, de participar de uma negociação do Estado de Alagoas, um Estado difícil, com a sua
vida econômico-ﬁnanceira complicada, com o Tesouro
Nacional sobre um empréstimo do Banco Mundial. E
eu dizia ao superintendente ou ao presidente – não
sei bem qual é a terminologia adequada – do Tesouro
Nacional o seguinte: se os senhores fossem rigorosos
com o Governo Federal, com a União da maneira que
estão sendo rigorosos com os Estados e Municípios,
nós estaríamos numa situação ﬁscal muito mais confortável, adequada e necessária para o País. Portanto, V.
Exª traz a esta Casa sua preocupação com esse ajuste,
com esse enxugamento e com o Estado no tamanho
certo. Também não adianta, Senadora, como sabemos,
tentar pensar em reforma tributária, porque a reforma
tributária sem reforma do Estado nada mais será do
que uma briga entre os entes federativos: “Quero um
pouco mais”, “quero um pouco menos”, “não abro mão
disso”. E o total possivelmente vai aumentar. Quem vai
ter de contribuir mais, na verdade, é o contribuinte. Acho
que é importante enxugar este Estado Brasileiro. Não
seria necessário um Estado mínimo, mas um Estado
adequado ao tamanho da nossa economia e da nossa
sociedade. Parabéns por V. Exª ter trazido um tema tão
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importante neste momento em que o Brasil precisa de
fato pensar seu futuro neste ano eleitoral, quando as
teses e as ideias devem ser propagadas.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Senador João Tenório.
Como ontem esta Casa fez um belíssimo ato público para discutir e relembrar a Lei de Responsabilidade Fiscal, proposta pelo Senador Tasso Jereissati,
e como não pude dar também minha fala a respeito
disso, eu não queria deixar passar essa oportunidade. O Senador Mozarildo também colocou as mesmas
preocupações, Senador João Tenório, e V. Exª. Foi a
oportunidade de poder levantar nossa voz, dizer, com
o exemplo do meu Estado, Mato Grosso do Sul, como
ela foi e é importante para os Estados e pregar que a
União siga a mesma norma: aquilo que vale para Estados e Municípios tem que valer para a União também,
não só no respeito às coisas públicas relegadas à competência de Estados e Municípios, mas naquilo que é
de conveniência da União. Aquilo que é da União, de
competência da União, cabe a ela com tranquilidade,
usando todas as armas possíveis para que o dinheiro
público seja bem controlado, ﬁscalizado e usado com
parcimônia para que possa dar dividendos a todo o
povo brasileiro.
Sra. Presidente, Srs. Senadores, eram essas as
minhas palavras.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senadora Marisa Serrano.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sra. Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Inácio Arruda, com a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente,
peço a palavra pela ordem para que possa ser incluída
nos Anais da Casa a letra composta por João Bosco e
Aldir Blanc – tanto a letra que se transformou na música quanto a que foi censurada, que estão aqui em
conjunto. Trata-se de “O Mestre-Sala dos Mares”.
Faço isso, porque, a convite do Presidente da
República, do Ministro de Minas e Energia, do Presidente da Petrobras, do Presidente da Transpetro, o
cearense Sérgio Machado, e do Governador do Estado
de Pernambuco, lançaremos em conjunto ao mar, de
volta amanhã, João Cândido. É uma enorme satisfação e alegria para todos nós, quanto à indústria naval
brasileira, que os navios voltem a ser construídos e
que entrem ao mar novamente pelas mãos de João
Cândido.
Sra. Presidente, era este o registro que eu gostaria de fazer, pedindo que possa ser incluída nos
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Anais da Casa esta letra, que diz muito da luta do
povo brasileiro para traçar um novo rumo em nosso
desenvolvimento.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR INÁCIO ARRUDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(inserido nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
O Mestre-Sala dos Mares
João Bosco e Aldir Blanc
Há muito tempo nas águas da Guanabara
O dragão do mar apareceu
Na ﬁgura de um bravo marinheiro
A quem a história não esqueceu
Conhecido como almirante negro
Tinha a dignidade de um mestre-sala
E ao acenar pelo mar, na alegria das
regatas
Foi saudoso no porto
Pelas mocinhas francesas
Jovens polacas e por batalhões de mulatas
Rubras cascatas
Jorravam das costas dos negros
Entre cantos e chibatas
Inundando o coração
Do pessoal do porão
Que a exemplo do marinheiro gritava,
então:
Glória aos piratas, às mulatas, às sereias,
Glória à farofa, à cachaça, às baleias,
Glória a todas as lutas inglórias
Que através da nossa história
Não esqueceram jamais...
Salve o almirante negro
Que tem por monumento
As pedras pisadas do cais
(Mas, salve...)
Salve o almirante negro
Que tem por momento
As pedras pisadas dos cais
Letra censurada:
O Mestre-Sala dos Mares
João Bosco e Aldir Blanc
Há muito tempo nas águas da Guanabara
O dragão do mar apareceu
Na ﬁgura de um bravo feiticeiro
A quem a história não esqueceu
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Conhecido como navegante negro
Tinha a dignidade de um mestre-sala
E ao acenar pelo mar, na alegria das
regatas
Foi saudado no porto
Pelas mocinhas francesas
Jovens polacas e por batalhões de mulatas
Rubras cascatas
Jorravam das costas dos santos
Entre cantos e chibatas
Inundando o coração
Do pessoal do porão
Que a exemplo do feiticeiro gritava, então:
Glória aos piratas, às mulatas, às sereias,
Glória à farofa, à cachaça, às baleias,
Glória a todas as lutas inglórias
Que através da nossa história
Não esqueceram jamais...
Salve o navegante negro
Que tem por monumento
As pedras pisadas do cais
(Mas, salve...)
Salve o navegante negro
Que tem por monumento
As pedras pisadas do cais
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Inácio Arruda, sua solicitação
será atendida na forma do Regimento Interno.
Antes de passarmos a palavra ao próximo orador,
o Líder do PSOL, antes de passarmos a palavra ao
Senador José Nery, vamos ler o Expediente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação,
pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 160,
de 2009, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que dispõe sobre a deﬁnição de diarista.
Tendo sido aprovado, terminativamente, pela Comissão de Assuntos Sociais, o Projeto vai à Câmara
dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo
Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2010
(nº 4.752/2009, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que altera o art. 1º da Lei nº
11.320, de 6 de julho de 2006, que ﬁxa os efetivos do
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Comando da Aeronáutica em tempo de paz (cria cargos
nos quadros do Comando da Aeronáutica).
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o
Projeto vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra, como Líder do PSOL,
o Senador José Nery.
Em seguida, o Senador João Durval, pela inscrição.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srªs e Srs. Senadores, a farsa envolvendo a Vale, antiga companhia Vale do Rio
Doce, ﬁnalmente chegou ao ﬁm. Depois da criminosa
privatização vem a vergonhosa desnacionalização. A
Vale surpreendeu esta semana a opinião pública com
a decisão de se desfazer de toda a sua área de alumínio, cuja cadeia produtiva está hoje concentrada no
Estado do Pará.
Através de release distribuído à imprensa, pela
administração central no Rio de Janeiro, a mineradora anunciou a assinatura de um acordo através do
qual transfere para a multinacional norueguesa Norsk
Hydro todas as suas participações na Albrás, na Alunorte e na Companhia de Alumina do Pará – CAP, a
nova reﬁnaria de alumina em fase de implantação no
Município de Barcarena, além de sua mina de bauxita
em Paragominas, nordeste paraense.
A compra dos ativos de alumínio da mineradora
de origem brasileira, por US$4,9 bilhões, aproximadamente R$8,52 bilhões, foi efetuada em dinheiro e em
compra de ações e é a maior compra já realizada por
uma empresa da Noruega. Os principais ativos comprados da Vale são sua parte de 51% na produtora de
alumínio Albrás e seus 57% na reﬁnaria de alumínio
Alunorte, propriedade conjunta com a Norsk Hydro, que
controla agora 91%; e seus 60% na mina de bauxita de
Paragominas, uma das três maiores do mundo.
Essa quantidade de bauxita, minério do qual é
feito o alumínio, permitirá que a Norsk Hydro disponha
de reservas suﬁcientes para manter seu nível atual de
produção de alumínio por, aproximadamente, 100 anos,
indicou o grupo em um comunicado.
É bom lembrar que, dentre os vários benefícios
ﬁscais e tributários concedidos, por exemplo, para a
instalação da Albrás no início dos anos 70, estava a
redução de imposto de renda, isenção de imposto de
importação e sobre produtos industrializados (IPI), dispensa do depósito compulsório sobre ﬁnanciamentos
externos, benefício de impostos sobre equipamentos
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nacionais, isenção de impostos estaduais e municipais. Mas o maior de todos foi sobre a tarifa de energia elétrica, enormemente subsidiada pelo Governo
brasileiro.
Sra. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
a Albrás não é uma empresa qualquer. Ela está no
oitavo lugar no ranking mundial da produção de alumínio e é a maior fábrica instalada em solo paraense,
sendo líder nacional na produção e exportação desse
estratégico produto.
Há quase um quarto de século instalada no Distrito Industrial de Barcarena, essa empresa já produziu
nove milhões de toneladas de alumínio, grande parte
destinada ao mercado japonês. Só esse dado já é suﬁciente para que não se trate esse tema como uma mera
movimentação de capitais no mercado globalizado.
O que está em jogo, Sra. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é a soberania nacional. Aliás, está em
questão o modelo predatório de desenvolvimento da
Amazônia, que se mantém há décadas gerando a
concentração de riqueza e a explosão da miséria e da
destruição socioambiental.
Falo deste tema com absoluto conhecimento
de causa. Cheguei ao Pará há quase trinta anos para
atuar como educador popular justamente na área de
inﬂuência desse grande projeto minerador, implantado
como um enclave na região do Baixo Tocantins, atingindo principalmente os Municípios de Barcarena e
Abaetetuba. Fui, portanto, testemunha de como o Estado brasileiro moveu céus e terras para beneﬁciar a
Vale e seus sócios japoneses, concedendo-lhes toda
sorte de benefícios e facilidades sob o esfarrapado discurso de que o advento do complexo Albrás/Alunorte
seria a redenção para aquelas populações marcadas
secularmente pelo abandono e pela pobreza. Nada,
nada mais falso e enganoso. Ao lado do grande projeto ﬂoresceu, isto sim, um enorme bolsão de miséria
e exclusão social. Isso sem falar nos crimes socioambientais de grande extensão e profundidade que foram
e continuam sendo cometidos.
Sra. Presidente, Senadora Serys Slhessarenko,
como brasileiro, como Parlamentar, não posso aceitar
que a Vale promova uma desnacionalização tão criminosa como essa. Nada daquilo que prometeram para
a região se consumou, a não ser os efeitos nocivos de
seu projeto de exclusão.
No último sábado, dia 1º de maio, visitei dezenas
de pessoas, pelo menos em quatro grandes ocupações
urbanas ao lado do Complexo Industrial de Barcarena,
ao lado da Vila dos Cabanos. Lá, pude veriﬁcar o abandono de milhares e milhares de migrantes que serviram como mão de obra barata na construção daquele
empreendimento e hoje sobrevivem em ocupações ur-
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banas que os ricos e poderosos chamam de invasões.
Eu costumo dizer que os pobres, que o povo ocupa,
que quem invade são os ricos e poderosos.
Pude acompanhar a luta, nos últimos dias, para
garantir o direito à moradia em 39 ocupações ao lado
do Projeto Albrás/Alunorte. Em uma negociação junto
à Justiça Federal, conseguimos sustar, para posterior
regularização fundiária nas áreas da Codepar... Eram
25 reintegrações de posse nas áreas de ocupação,
atingindo 25 das 39 ocupações ao lado do grande
projeto. Portanto, a redenção que foi anunciada para a
região, nós podemos hoje colher miséria, exclusão, e
a demonstração mais clara do que estou dizendo são
os casebres, são as palaﬁtas, são as crianças sem
escolas, são as pessoas sem atendimento à saúde, é
a ausência de políticas públicas que garantam o bemestar daquelas pessoas.
Portanto, Sra. Presidente, venho aqui somar a minha voz aos poucos que estão aqui denunciando esse
crime de lesa-pátria. O que a Vale está fazendo agora
nada mais é do que entregar um patrimônio construído
com recursos, com o suor do povo brasileiro. E só há
uma forma de reverter isto: o povo se mobilizando, se
organizando, denunciando, inclusive questionando a
privatização criminosa da Vale, que causou enormes
prejuízos ao País e ao patrimônio da República.
A Vale, Sra. Presidente, não é dona do Pará. A
Vale não é dona do Brasil. Seus executivos e seus
acionistas – entre os quais despontam com destaque
os fundos de pensão e o BNDES – devem, sim, explicações sobre os motivos que levaram a essa desnacionalização, que agride o povo do Pará, que agride
o povo brasileiro.
O Presidente da Vale, Sr. Roger Agnelli, e o representante da Norsk Hydro precisam vir a esta Casa
para esclarecer as reais consequências desse negócio tão bilionário quanto obscuro. Da mesma forma,
solicitarei que outras autoridades, como o Presidente
do BNDES, Sr. Luciano Coutinho, e a Sra. Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, Presidente
da Comissão de Valores Mobiliários, também aqui
compareceram.
Não é hora de covardia diante do poder dos monopólios que se julgam proprietários do Planeta. O
momento é de demonstrar indignação e fazer valer,
de uma vez por todas, os direitos inalienáveis do povo
do Pará e do Brasil.
Sra. Presidente, ao mesmo tempo em que registro com indignação esse processo de desnacionalização da Vale, especialmente das empresas da cadeia
do alumínio, quero, nesta oportunidade, registrar a
presença, na galeria de honra da Casa, de um importante membro do Ministério Público do Estado do
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Ceará, Dr. José Arteiro Soares, que aqui vem e está
participando de um importante encontro das organizações ligadas ao Ministério Público e aos juízes ligados
à defesa dos direitos de crianças e de adolescentes
em nosso País.
Quero dizer da minha satisfação, Sra. Presidente,
porque, junto com o Dr. José Arteiro, ainda na juventude, Senador Mozarildo, no interior do Ceará, na região de Crateús, muitas lutas e mobilizações ﬁzemos
no enfrentamento daquele tempo da ditadura e sob os
auspícios da orientação de Dom Antônio Fragoso, na
Diocese de Crateús. Muitas lutas, muitas batalhas ali
ﬁzemos em defesa dos oprimidos, em defesa da democracia, em defesa de uma assembleia constituinte
livre e soberana, em defesa de um Brasil justo e digno
para todos. Então, é com enorme satisfação que eu
registro essa presença ilustre entre nós...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ...porque, juntos, ﬁzemos, participamos de várias lutas, entre elas a
luta pela anistia ampla, geral e irrestrita, num período,
Sra. Presidente, em que falar, denunciar e contestar
o regime poderia signiﬁcar a prisão, a morte, a tortura
nos cárceres da ditadura.
Inclusive, ao saudar aqui a presença do Dr. José
Arteiro, quero dizer a S. Exª e ao Plenário que, na próxima semana, farei aqui referência especial à posse
da nova diretoria da Conamp, que foi empossada na
capital do meu Estado, em Belém, na última sextafeira, numa solenidade em que compareceram Procuradores, Promotores de Justiça de todo o País. Foi
um grande ato para homenagear o trabalho dos Promotores de Justiça e o trabalho do Ministério Público
em nosso País.
São essas, Sra. Presidente, as nossas considerações, falando aqui pela Liderança do PSOL e com a
certeza do que interpreto, sobretudo nesse tema ligado
à denúncia dé desnacionalização da Albrás/Alunorte,
da CAP, de toda a cadeia do alumínio das empresas
ligadas à Vale do Rio Doce. Levo aqui ao coração deste
plenário o sentimento dos brasileiros e brasileiras, que
não admitem a entrega, de forma tão vil, do patrimônio
pertencente ao povo brasileiro.
Muito obrigado a V. Exª pela condescendência
com o tempo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador José Nery.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sra.
Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.
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O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, solicito minha inscrição para uma comunicação inadiável
na tarde de hoje.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O senhor está inscrito para uma comunicação inadiável como primeiro inscrito.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito
obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra, pela ordem de inscrição,
o Senador João Durval.
O SR. JOÃO DURVAL (PDT – BA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, no último
sábado, 1º de maio, celebramos o Dia do Trabalho.
Nós do Partido Democrático Trabalhista temos orgulho dessa data porque ela serve para marcar o quão
árdua tem sido a luta dos trabalhadores pela conquista
de seus direitos. Aﬁnal, foi em 1º de maio do distante
ano de 1886 que milhares de trabalhadores realizaram
manifestações nas ruas de Chicago, nos Estados Unidos, para reivindicar a redução da jornada de trabalho
para oito horas diárias. Nessas manifestações, como
é sabido, houve um violento confronto com a polícia:
12 trabalhadores foram mortos e dezenas deles ﬁcaram feridos. Esses trágicos acontecimentos ﬁcaram
conhecidos como a Revolta de Haymarket.
No Brasil, esses episódios vieram surtir efeito quase 60 anos mais tarde, em 1943, durante o Governo do
Presidente Vargas, quando foi instituída a jornada de
8 horas diárias e 48 horas semanais. Posteriormente,
a Constituição de 1988 deu amparo a diversos direitos
trabalhistas, como a licença maternidade de 120 dias,
a licença paternidade, a indenização de 40% sobre o
FGTS, o acréscimo de um terço sobre a remuneração
de férias e, ﬁnalmente, a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais.
No ano passado, a Constituição Federal atingiu
a maioridade, revelando que o povo brasileiro já está
maduro para dar mais um passo à frente, rumo à jornada de 40 horas semanais.
O PDT, desde a sua fundação, consagra em seu
Programa a defesa da “jornada de trabalho de 40 horas
semanais, a ﬁm de combater o desemprego e aumentar
o tempo livre do trabalhador.” Isso porque entendemos
que o trabalho é a fonte de todos os bens e riquezas e
que seus valores não são apenas econômicos, mas,
igualmente, valores humanos, éticos, culturais e políticos. Defendemos, portanto, os valores humanos, a partir
do trabalho, como uma das verdadeiras dimensões de
justiça no conjunto das relações sociais.
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A esse respeito, aliás, Sr. Presidente, o grande
Mestre indiano Yogananda nos ensina que “a semana
deve ser reservada para o trabalho, a diversão e o cultivo do espírito – cinco dias para ganhar dinheiro, um
dia para descansar e divertir-se e um dia para praticar
a introspecção e a realização interior”. Segundo Yogananda, “o homem precisa dispor de algum tempo livre
para encontrar-se. Um dia por semana – o domingo –
não basta porque é o seu único feriado; ele então só
quer descansar, pois está fatigado para meditações”.
Exatamente por isso, Senhoras e Senhores, Yogananda apoiava a semana de cinco dias, defendida, em
1926, pelo grande empresário norte-americano Henry
Ford, que estava muito além do seu tempo e percebia
um grande valor econômico no lazer.
Para Ford, o lazer possuía um valor industrial
positivo, porque tinha a capacidade de aumentar o
consumo. “Onde os povos trabalham mais, por muito
tempo e com menos lazer, compram poucos bens”,
aﬁrmava Henry Ford. Para ele, os povos que têm mais
lazer devem ter mais roupas, uma variedade maior de
alimentos, maiores facilidades de transporte e também
mais serviços à sua disposição. Logo, havendo mais
tempo livre, mais lazer, haverá maior consumo e, portanto, maior produção e um aumento dos lucros e de
postos de trabalho.
Na visão de Ford, a semana de cinco dias é capaz
de produzir um ciclo virtuoso na economia.
Por isso, Yogananda apoiava as idéias de Ford
e aﬁrmava que: “a semana de trabalho de cinco dias
é um projeto dos mais desejáveis e necessários para
dar às pessoas mais tempo de usufruir da natureza,
simpliﬁcar a vida, gozar as alegrias autênticas dela,
entender-se melhor com os ﬁlhos e amigos e, acima
de tudo, conhecer-se a si mesmas”.
Honestamente, Srªs e Srs. Senadores, não acredito que Henry Ford, o pai da indústria automobilística, e Yogananda, um dos maiores vultos espirituais
contemporâneos, estivessem enganados. Por essa
razão, sou um entusiasta da redução da jornada para
40 horas semanais.
Primeiro, porque os benefícios da redução da
jornada são inegáveis. Sabemos, por exemplo, que a
incidência de doenças proﬁssionais tende a diminuir
com a redução do tempo que os trabalhadores ﬁcam
expostos a agentes nocivos à saúde presentes nos locais de trabalho. Sabemos também que 90% dos acidentes de trabalho decorrem do excesso de jornada.
Então, Srªs e Srs. Senadores, está bem claro que a
redução da jornada trará signiﬁcativos benefícios para
a saúde dos trabalhadores.
Além desses aspectos relacionados à saúde, a
redução da jornada possibilita a melhoria da qualida-
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de de vida dos trabalhadores, permitindo-lhes dedicar
mais tempo a outras atividades, como o convívio com
a família, estudos, lazer e atividades sociais, culturais
e políticas, fundamentais para o exercício da plena
cidadania.
Além disso, a Organização Internacional do Trabalho, em 2008, aﬁrmou oﬁcialmente que a jornada de
quarenta horas semanais é o padrão legal predominante no mundo. A maioria dos países industrializados já
adota o limite de quarenta horas, entre eles Canadá,
Japão, Nova Zelândia, Noruega, Estados Unidos e
metade dos países da União Europeia.
Sr. Presidente, se todos esses motivos ainda não
forem suﬁcientes para introduzir entre nós a jornada de
40 horas semanais, haverá um que, com toda certeza,
será irrefutável, pois reﬂete a realidade da economia
brasileira. Reﬁro-me à participação dos salários no
custo da produção.
De acordo com o Dieese, apesar de os salários
representarem 22% dos custos de produção, a redução da jornada de 44 para 40 horas teria um impacto
de apenas 1,99% nesses mesmos custos!
E como bem lembrou o Sr. Dagoberto Lima Godoy, da Confederação Nacional da Indústria, em recente depoimento prestado na Comissão Especial da
Câmara dos Deputados para Análise das Propostas
de Redução de Jornada de Trabalho, “a jornada média
no Brasil já é inferior a 44 horas; é de aproximadamente 40,4 horas semanais”. Ora, Sr. Presidente, isso só
vem corroborar os dados do Dieese e nos leva a concluir que a redução da jornada seria absorvida sem
grandes traumas pela economia, porque seu custo é
pequeno se comparado ao aumento de produtividade
veriﬁcado desde 1988.
Sr. Presidente, ao lembrar a passagem do Dia
do Trabalhador, faço minhas as sábias palavras de
Yogananda, para quem a vida proﬁssional não tem
de ser necessariamente materialista. A ambição de
prosperar pode ser espiritualizada. Os negócios existem para servir aos outros materialmente, da melhor
maneira possível. Desse modo [diz Yogananda], as
pessoas devem espiritualizar sua ambição proﬁssional
pensando na melhor maneira de atender às necessidades adequadas dos semelhantes”.
Há 15 anos, tramita no Congresso Nacional a
PEC nº 231, de 1995, de autoria dos então Deputados, hoje Senadores, Inácio Arruda e Paulo Paim,
propondo a redução da jornada de trabalho para 40
horas semanais. Após essa longa tramitação, a matéria encontra-se pronta para ser submetida à Ordem
do Dia na Câmara dos Deputados.
Que as sábias palavras do mestre Yogananda
ressoem vivamente na cabeça do Presidente Michel
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Temer, para que ele, pelo bem do Brasil, possa por em
votação esse assunto tão importante, tão signiﬁcativo
e tão caro ao povo brasileiro.
Que, em 1º de maio de 2011 possamos estar
aqui, novamente nesta tribuna, comemorando mais
essa importante conquista para todos os trabalhadores
brasileiros, que será a redução da jornada de trabalho
para 40 horas semanais.
Era o que eu tinha a dizer, Sra. Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador João Durval.
Antes de passarmos a palavra ao Senador Cícero Lucena, pela Liderança do PSDB, gostaríamos de
fazer, com muita alegria, menção à colônia japonesa
no nosso País, o nosso Brasil, e, especialmente, no
meu Mato Grosso.
Realmente, é um dia de alegria. Pela primeira
vez na história do nosso Senado da República, um
Senador de origem japonesa assumirá o cargo de
Senador da República do nosso País; um brasileiro
de origem japonesa assumirá o cargo de Senador da
República do nosso Brasil. Ele é de Mato Grosso e
é Senador por Mato Grosso, pelo meu Estado. Com
certeza, isso honra muito todos os mato-grossenses
e as mato-grossenses. Falo, inclusive, em nome do
nosso colega, Senador Jayme Campos, que já está
aqui no plenário.
Daqui a poucos instantes, o Senador Jorge Yanai,
que é suplente do Senador Gilberto Goellner, estará
assumindo o cargo de Senador da República.
Quero saudar aqui Marina Toshimi Yanai, esposa do Sr. Jorge Yanai. Nós a recebemos com muita
alegria, Sra. Marina, bem como a Sra. Ayako Yanai,
mãe do nosso Senador que vai assumir daqui a poucos instantes.
É com muita alegria, Sra. Ayako – desculpem se
eu não estiver pronunciando muito corretamente – e
jovem Douglas Yanai, ﬁlho do Senador Jorge Yanai.
Quero fazer uma saudação especial ao nosso
Deputado Estadual por Mato Grosso, Dilceu Dal Bosco, que está aqui conosco neste momento.
Passo agora a palavra, pela Liderança do PSDB,
ao Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pela Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidente Serys Slhessarenko, minhas senhoras,
meus senhores, “viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior”. Mário
Quintana.
Permitam-me invocar um testemunho sincero
antes de convidá-los a uma reﬂexão para mim muito
importante. Desde que entrei na vida pública, há vin-
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te anos, mantive a disposição de servir à Paraíba por
meio de cada uma das funções e missões que Deus
e o povo me concederam.
Procurei ter a cada dia a exata dimensão de
quanto todos esses cargos são passageiros. Por isso
mantenho até hoje a compreensão de que, ao ﬁnal, o
que ﬁca e vale são as práticas e as ações que resultam o bem comum. É assim que se percebe quando
a política está sendo exercida como atividade nobre,
a favor das pessoas, dos anônimos, dos que mais necessitam.
Como Vice-Governador, Governador, Ministro
de Estado e Prefeito de João Pessoa por duas vezes,
compartilhei ideias e projetos que de sonhos à realidade resultaram na melhoria de vida de nossa gente.
Hoje, no Senado, trabalho também para ampliar por
todo o País alguns dos nossos avanços: a distribuição
do fardamento na rede pública de ensino, a entrega
domiciliar e também gratuita de medicamentos aos
hipertensos e/ou diabéticos, a implantação de aterros
sanitários para acabar com lixões a céu aberto, entre
outros que procedemos em nosso Estado.
Conﬁo que essa dedicação à Paraíba, marcada
por uma trajetória política de correção e lealdade, motivou originalmente a convocação de companheiros e
aliados para disputar, como candidato a Governador,
as eleições de outubro próximo. Motivado, novamente
caminhei meses pelos Municípios paraibanos. Não para
conhecê-los, porque, mais do que saber onde ﬁcam,
criei dezenas e para dezenas benefícios levei quando
exerci o Governo do Estado e continuo levando como
Senador paraibano.
Hoje, ironicamente, peço que me ajudem a encontrar respostas para estar pagando por erros que
sinceramente busco ainda identiﬁcar. Onde exatamente
errei? Teria sido ao pautar toda uma trajetória política
pela correção e lealdade? Pela renúncia? Pelo desprendimento pessoal em favor de uma causa?
Mas, por que cultivar valores tão descartáveis nos
tempos modernos? Estão certos eles, os proﬁssionais.
Nos ensinam que o sábio é compreender que amigos,
amigos, política à parte.
Teria cometido erro ao conﬁar na sinceridade
de propósito de alguns amigos e correligionários? Ou
quando acatei tão determinada orientação para trabalhar e viabilizar minha candidatura?
Certamente eu me enganei. Quem mandou não
entender bem? Por que não aprender logo com os sábios o que é certo? E o certo, ora, amigos, é lealdade,
lealdade, política à parte.
Onde exatamente errei? Teria sido por ter cometido o pecado capital ao defender o direito à candidatura
própria de um agrupamento partidário vitorioso segui-
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damente vencedor? Para que defender uma história de
tantas lutas? A conjuntura é outra e é preciso compreender: correção, correção, política à parte.
Teria eu errado ao questionar que se estreitaram
agora as opções do eleitor entre o atraso que combatemos e a falsa novidade que sempre nos combateu?
Com o devido respeito, mas será que é somente isso
que resta aos paraibanos como opção?
O tempo permanecerá senhor da razão. Não faço
julgamentos. E nem recomendações por nenhum dos
candidatos. Caberá ao eleitor a reﬂexão sobre depositar conﬁança naqueles que oferecem todos os motivos para a conquista do voto, e depois, simplesmente,
descumprem todos, um a um.
Será erro grave questionar o que há por trás das
aparências? Ou esta “opção” que se apresenta agora, não é a mesma que até recentemente era governo, convenientemente situação, e hoje, pela mesma
conveniência, se apresenta tão recentemente como
oposição?
Onde exatamente eu errei? Teria sido ao insistir
que os paraibanos têm direito a mais oportunidades
de escolha? Ou em buscar qualiﬁcar mais o debate?
Será crime ampliar o leque de propostas para o eleitor
decidir o melhor caminho de acelerar o desenvolvimento e promover a justiça social?
Onde exatamente errei? Ao não aceitar que está
cada vez menor, na Paraíba, o espaço para o exercício
da política como atividade nobre?
Quando conseguiremos manter longe, bem distante, práticas e procedimentos que desacreditam e
degradam as relações políticas com essa lamentável
rapidez e forçada naturalidade?
Deixaremos que a esperteza política e a falta de
transparência sobreponham-se aos interesses das pessoas, dos anônimos, dos que mais necessitam?
Concedo a palavra, com muita honra, ao Senador
Alvaro Dias e ao Senador João.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Cícero Lucena, a nossa solidariedade a V. Exª. Lamento
que não tenha tido a oportunidade de oferecer ao seu
Estado uma alternativa de poder competente, com a
experiência adquirida ao longo de tantos anos de atividade pública que vem exercendo com muita dedicação e eﬁciência. A nossa solidariedade e a certeza de
que tem muito a oferecer ao seu Estado ainda aqui no
Senado Federal, e certamente oferecerá, cumprindo
seu mandato e, especialmente, colaborando para que
o nosso Partido possa ter uma campanha nacional
à altura das expectativas do povo brasileiro, porque
esta é a grande responsabilidade do PSDB, esta é a
nossa prioridade. O nosso Partido não pode ignorar
a enorme responsabilidade que tem de oferecer aos
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brasileiros uma alternativa de poder com segurança,
que signiﬁque uma agenda de futuro capaz de oferecer a melhoria da qualidade de vida sonhada por
todas as pessoas. E gostaria também de tomar mais
um pouco do tempo de seu discurso para fazer uma
análise política. Por que esses fatos ocorrem? Eu imagino que um dos grandes equívocos do nosso modelo
político seja exatamente a ausência da sociedade no
momento de escolher candidatos majoritários no interior dos partidos políticos. E essa estrutura artiﬁcial,
partidos que se constituem em siglas para registro de
candidaturas – essa é uma crítica de modo geral, não
é uma crítica ao nosso Partido, é uma crítica ao modelo político vigente no Brasil –, os partidos organizados cartorialmente, muitas vezes, dirigidos por alguns,
por grupos que acabam se tornando proprietários da
sigla do partido, ignorando programa, aspirações da
população, impondo vontades, colocando em primeiro
lugar ambições pessoais, ignorando aquilo que é mais
sagrado para quem quer ser governante ou representante da população, que é entender as reais aspirações da população. Enﬁm, nós só vamos mudar essa
realidade com uma reforma política de profundidade, e
só acredito em reforma política se elegermos um Presidente da República talentoso, moderno, mudancista,
capaz de liderar o processo de reforma, porque, com
um presidencialismo forte como o nosso, nenhuma
reforma de profundidade acontece sem a presença
da liderança do Presidente da República. Parabéns
a V. Exª por esse ato de grandeza, deixando de criar
diﬁculdades para o seu Partido, para o nosso Partido,
e contribuindo aqui com humildade, com serenidade
para que o projeto maior, que é o projeto que busca a
Presidência da República, não seja prejudicado.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Eu é
que agradeço, Senador Alvaro Dias, o aparte de V.
Exª, como sempre com muita oportunidade e com
muita sabedoria.
Passo a palavra ao Senador João Tenório.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador Cícero Lucena, não vou repetir completamente o que disse
na semana passada, quando ﬁz um aparte a V. Exª,
mas pelo menos vou fazer uma síntese daquilo que eu
tentei dizer. V. Exª foi Prefeito de João Pessoa e deixou
todos nós, vizinhos, que conheciam a perfomance do
seu trabalho, absolutamente invejosos, porque o trabalho que V. Exª desenvolveu ali marcou e se espalhou
pela região, inﬂuindo inclusive, como disse, naquele
momento em algumas atitudes de pré-candidatos e
mesmo candidatos, que foram buscar no seu cantinho
lá de João Pessoa o trabalho que V. Exª fazia lá.
(Interrupção do som.)
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O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Então, eu
gostaria de registrar o quanto a Paraíba perde por não
poder dispor de um Governador da sua qualidade.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Muito
obrigado.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – No que diz
respeito à outra parte, que é a parte a que V. Exª se
referiu com tanta angústia – eu diria assim –, que é a
questão das relações humanas que envolve esse tema,
eu também sou testemunha. Também sou testemunha
do comportamento de V. Exª em alguns momentos aqui
em Brasília, quando algumas pessoas do Partido, algumas pessoas da sua convivência, algumas pessoas
da sua relação política e pessoal se envolveram em
situações um tanto quanto difíceis, e a solidariedade,
o compromisso, a angústia que V. Exª passou. Tivemos
a oportunidade, por acaso, lá em casa, uma noite em
que estava acontecendo aqui um evento de certa forma dramático, V. Exª viveu momentos absolutamente
constrangedores, difíceis e de angústia. Eu sou testemunha disso. Então, queria ser testemunha desses dois
fatos. Agora, só para tentar, digamos assim, explicar
o que acontece. Tenho hoje, com a pouca experiência da convivência política – não da política, mas da
convivência política –, chegado à conclusão sobre um
ponto. Sou empresário e tenho passado pelo campo
político assim rapidamente. Existe uma diferença fundamental entre as contabilidades de uma empresa e a
contabilidade política. A contabilidade de uma empresa
apura o resultado do dia e o joga contra o passado. O
passado existe, precisa ser levado em consideração. A
contabilidade política – não de todos os políticos, mas
de uma pequena parte dos políticos – não é assim; ela
apura o dia e acabou, é aquilo que vale. O resultado
do dia é o que vale. O que aconteceu lá para atrás,
quais foram os impactos, quais foram as inﬂuências,
quais foram as relações, passa a não ter importância
alguma. Queria, assim, trazer o meu abraço forte do
amigo que V. Ex ª sabe que tem, a minha solidariedade, e dizer o seguinte: quem perde, infelizmente, é o
grande Estado da Paraíba. Mas ganha o Brasil, porque
temos certeza absoluta de que a sua participação, a
sua contribuição, para que venhamos a ter um governo como aquele a que o nosso Líder Alvaro Dias se
referiu, vai ser muito forte pela sua determinação, pelo
seu conhecimento, pela sua experiência política e pela
nitidez que V. Exª tem de como devem ser as relações
humanas. Parabéns.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Obrigado, Senador João Tenório. O aparte de V. Exª, obviamente, vem recheado da generosidade, mas também
somada à amizade que esta Casa nos proporcionou, ao
nos aproximarmos e nos conhecermos, de nos respei-
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tarmos e de termos a certeza de que é uma semente
que está plantada, para que possamos caminhar pelos
caminhos que Deus vai nos oferecer, daqui para frente
cada vez mais próximos, mais juntos, mais unidos.
Muito obrigado.
Com a palavra, Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador
Cícero Lucena, ouvindo aqui o seu pronunciamento na
tarde de hoje, eu não poderia deixar de me manifestar
na medida em que tenho convivido com V. Exª nesses
últimos três anos, como Senador da República. Tenho
visto a sua postura, a sua luta intransigente na defesa de políticas boas para o Brasil e, sobretudo, para o
seu Estado da Paraíba. Todavia, quando V. Exª fala do
processo político eleitoral, imagino que a democracia,
até certo ponto, é saudável, é louvável, mas às vezes
contraria os nossos objetivos, as nossas boas intenções. E eu não tenho dúvida alguma quando V. Exª
abre mão, até porque poderia, de forma democrática,
também disputar um processo de convenção, ou de préconvenção, e vencer. Mas essa sua renúncia – posso
dizer renúncia – vai valer a pena dentro de um projeto
maior de nós elegermos José Serra nosso Presidente
da República. Imagino que o próprio Presidente Serra
está vendo o seu despojamento, o seu projeto, que defende o Brasil acima de qualquer coisa. E eu imagino
que qualquer cidadão, para chegar ao topo, ou seja,
ao cargo maior do seu Estado, de Governador, vai ter
que ter a participação de V. Exª, vai ter que ter seu
apoio obrigatoriamente, até porque V. Exª acabou de
chegar a esta Casa com alguns milhares de voto do
povo paraibano. Então, ninguém pode desconhecer o
seu valor, o seu prestígio político naquele Estado. Imagino que os partidos coligados com o seu PSDB lá têm
a obrigação de, num gesto de grandeza, vir às praças
públicas, às rádios e à televisão e, de público, dizer que
precisa do apoio do Senador Cícero Lucena – e certamente já o ﬁzeram. Isso vai valer a pena na medida
que, diante disso, temos certeza de que vamos eleger
lá a nossa coligação partidária, vamos eleger o nosso
governador, vamos dar uma grande vitória ao nosso
Presidente José Serra, com isso fazendo a verdadeira
consagração dessa união que ﬁzemos no Brasil para
vencermos o mal, ou seja, fazermos um Brasil melhor,
um Brasil diferenciado, um Brasil que certamente tem
muito para avançar no Governo José Serra. Parabéns
a V. Exª e tenha a nossa solidariedade.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Muito
obrigado, Senador Jayme Campos. V. Exª, como sempre, também amigo, nos alimenta neste momento em
que é muito importante receber a solidariedade de
todos vocês.
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Após muitas reﬂexões e orações ao lado de minha família, afasto-me de uma batalha, não da luta em
defesa dos interesses dos paraibanos. Deixei claro,
desde o início, na condição de pré-candidato, que minha intenção nunca foi a derrota pessoal de ninguém.
Sempre quis – e quero – que a Paraíba ganhe.
Além do trabalho como Senador, vou abraçar
outras formas de continuar defendendo a Paraíba:
uma Paraíba melhor e mais justa. Recebi e aceitei a
convocação nacional de meu Partido, o PSDB, para
participar da campanha do meu amigo pré-candidato
à presidência da República, José Serra. Lutarei com
empenho para inserir anseios e reivindicações da Paraíba no programa nacional de um governo que fará
com que o Brasil possa muito mais. Quero agradecer a
solidariedade da Executiva Nacional e do próprio PSDB,
em nome do Presidente Sérgio Guerra, amigo de todos
os momentos, de quem obtive o apoio incondicional e
permanente para manter a minha pré-candidatura, de
que agora, voluntariamente, declino.
Gratidão é o que eu ofereço aos solidários, aos
que me deram forças nas horas mais difíceis dessa
caminhada. Compreensão é o que eu peço aos que
torcem e entendem que eu deveria continuar na luta.
Aprendi que, em dado momento da vida, nem
sempre nossos projetos são os projetos de Deus. A
Ele agradeço todas as oportunidades e missões que
me permitiram chegar até aqui superando diﬁculdades
e vencendo desaﬁos.
A todos, a reaﬁrmação de que saio com toda a
minha fé. Continuarei minha peregrinação com a certeza de que vou encontrar, sempre, forças de continuar
servindo meu semelhante.
Que Deus proteja a todos.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT - MT) – Obrigada, Senador Cícero Lucena.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador João
Tenório.
O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidente, Srs. Senadores e Srsª Senadoras, inicialmente, eu gostaria de fazer uma referência e um gesto de boas-vindas ao nobre Senador Jorge Yanai. E,
em nome dele, fazer uma referência ao povo japonês,
à contribuição que esse povo tem dado ao desenvolvimento brasileiro durante a história mais recente do
nosso País. Todos nós sabemos – eu que conheço
um pouco de agricultura e tenho andado pelo interior
do País – que o povo que veio do Japão tem dado importante contribuição ao desenvolvimento do nosso
País, sobretudo nesse campo. Então parabenizo-o,
Senador Jorge Yanai, V. Exª vai trazer para esta Casa,
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sem sombra de dúvida, o conhecimento, a honradez e
a dignidade que tanto marcam a personalidade desse
povo. Parabéns.
Sra. Presidente, foi noticiada amplamente pela
imprensa nacional, no ﬁm da semana passada, a realização de uma reunião entre o Presidente Lula, alguns dos seus ministros e uma parcela expressiva de
Senadores da base governista. Falou-se na presença
de mais de 30 Senadores, entre Líderes e liderados. E,
segundo relataram os principais veículos de comunicação do País, a motivação do encontro foi exclusivamente tentar tratar da votação dos projetos do pré-sal
no Senado Federal.
Supostamente, foi determinado pelo Presidente Lula aos seus aliados um cronograma de votação
que concluiria a tramitação das quatro proposições
relativas ao marco regulatório do pré-sal ainda neste
mês de maio.
É bem verdade que os quatro projetos, de forma
absolutamente equivocada e até desrespeitosa para
com o Senado Federal, já tramitam em regime de urgência constitucional e passarão a trancar a pauta
desta Casa já na próxima semana.
Mas é exatamente isto que devemos combater:
esta pressa injustiﬁcável no trato de um assunto tão
relevante. E não se trata aqui de uma questão menor
entre Oposição e Governo, pois estamos diante de um
tema extremamente importante e complexo, cuja decisão repercutirá no futuro de gerações da sociedade
brasileira. Trata-se de agir com responsabilidade, sobretudo em se tratando de um ano eleitoral.
O pré-sal não é deste ou daquele governo. Não foi
criado por este ou aquele governo. É uma descoberta
nacional, uma riqueza abundante do País e, portanto,
sua forma e modelo de exploração deveriam resultar
de convicções formadas por meio de aprofundado
debate entre todos os Poderes da República, a sociedade civil, sobretudo com intensa participação de
especialistas em cada matéria presente na atividade
que envolve um tema complexo e, de certa forma, ainda pouco conhecido.
Repito, trata-se de uma questão com alto grau de
complexidade e com incertezas técnicas ainda consideráveis. Não se sabe exatamente o tamanho das reservas, não se sabe realmente o custo de exploração, uma
vez que a tecnologia envolvida não é completamente
dominada ou, pelo menos, testada na prática.
Anteontem, por exemplo, foi divulgado um estudo
realizado pela Fundação Getúlio Vargas, encomendado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), que projetou o custo para extração e
produção na região do pré-sal em aproximadamente
22 dólares o barril. É mais uma preciﬁcação de que se
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tem notícia sobre o assunto, o que corrobora nossas
preocupações, pois, aﬁnal, todos nós já tivemos notícias
de números bem distantes do agora identiﬁcado.
O fato, portanto, mostra a insegurança e a pobreza das informações disponíveis, visto que já se falou,
há pouco tempo, em valores superiores a 50 dólares
o barril para produzir a exploração na região.
Na avaliação feita pela Fundação Getúlio Vargas,
as reservas do pré-sal seriam de 40 bilhões de barris
de óleo equivalentes (BOE), com produção estimada
para o período de 40 anos. Multiplicada pelo valor da
extração, 8 dólares o barril, mais investimentos na produção, 14 dólares o barril, totalizando 22 dólares, os
investimentos e custos de extração e produção necessários seriam da ordem de 880 bilhões de dólares.
No entanto, o que chamou a minha atenção de
forma preocupante foi a conclusão do referido estudo
que, divergindo totalmente do que prevê o texto aprovado na Câmara dos Deputados e no momento sob
análise no Senado, aﬁrma que o Brasil perderia se a
Petrobras fosse aprovada como operadora única do
pré-sal.
Para a Fundação Getúlio Vargas, a existência
de um operador único pode atrasar a exploração e
produção na região e causar prejuízo da ordem de 53
bilhões por ano de atraso ao nosso País.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, não serei eu que ousarei aﬁrmar que o estudo da Fundação Getúlio Vargas
está absolutamente correto, mas também não serei eu
que negarei os seus acertos. O que realmente importa
é que existem pontos nesse debate cuja decisão certamente merece maior análise.
Eu gostaria de ler aqui, rapidamente, o resultado,
a síntese do estudo que a Fundação Getúlio Vargas
realizou. Ela chama a atenção para alguns pontos que
merecem ser destacados:
O Brasil ganha mais com múltiplos operadores de Pré-Sal; a competição encoraja
investimentos, incentivos, inovação; aumenta
a eﬁciência e reduz custos; para cada ano de
atraso na produção de exploração de petróleo,
o Governo brasileiro perde R$53 bilhões em
arrecadação; cada R$1 bilhão de investimento
no Pré-Sal gera mais de 33 mil empregos (diretos, indiretos e induzidos) na economia; um
único operador vai diminuir o nível de investimento no Pré-Sal; toda a economia brasileira
vai sofrer perdas equivalentes a 5,5% do PIB,
como resultado de um atraso de três anos no
Pré-Sal (isto ilustra os riscos econômicos associados com um modelo que centraliza os
investimentos através de um único operador);
ter um único operador no Pré-Sal “não parece
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atender aos interesses da sociedade”, concluiu o estudo.
Sra. Presidente, essa é uma informação dada pela
Fundação Getúlio Vargas, entidade, que, até que se
prove o contrário, merece, digamos assim, o respeito
e a conﬁança de todos nós, brasileiros. Portanto, é um
assunto que merece uma reﬂexão mais profunda, e é
isso que estou a propor.
Muito se fala que a única polêmica restante na
discussão sobre o marco regulatório do pré-sal é a
distribuição dos royalties.
O interessante é que, segundo notícia da imprensa, em sua estratégia para a tramitação na matéria, o
Governo teria optado por adiar a decisão sobre royalties
para evitar qualquer contaminação político-eleitoral no
processo decisório. Estou plenamente de acordo com
essa avaliação. Somente não entendo porque os demais
assuntos relativos ao pré-sal, tão importantes quanto,
não devam receber o mesmo tratamento e blindagem
contra qualquer contaminação eleitoral.
Sra. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pontos
como a conveniência de alteração do regime de exploração para partilha, a composição dos comitês operacionais com participação majoritária de membros da
Petro-Sal, a determinação de que os presidentes dos
comitês terão poder de veto e também serão membros da Petro-Sal, bem como a imposição de que a
Petrobras será a operadora de todos os campos exploratórios são apenas alguns exemplos de assuntos
cujo debate nesta Casa não foi satisfatório para sanar
dúvidas e qualiﬁcar decisões.
Se mantido o regime de urgência e o cronograma
brevíssimo do Governo, o Senado estará abrindo mão
de suas prerrogativas e dando um exemplo de negligência sobre algo tão relevante para o País e para as
futuras gerações, principais beneﬁciadas com essa
provável riqueza recém-descoberta.
Para não ﬁcar apenas nas críticas, eu gostaria
de sugerir aos Líderes da Casa que trabalhem juntos
para resguardar o Senado Federal por meio da suspensão imediata do regime de urgência em todos os
quatro projetos relativos ao pré-sal. Sei que a Oposição
já vem pressionando nesse sentido, mas é fundamental que todos os Senadores e, em especial, a Mesa
Diretora tenham a noção exata do seu papel nesse
processo. Até para continuarmos trilhando o caminho
de resgate da credibilidade desta Instituição junto à
opinião pública.
Feita a retirada da urgência, sugeriria a criação
de uma comissão ou grupo especial de trabalho, composto por um número suﬁciente de Senadores, para
tratar exclusivamente das proposições do pré-sal,
interagindo ao máximo com a sociedade brasileira,
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mediante a oitiva de técnicos do setor de petróleo e
energia, juristas, ambientalistas, enﬁm, ouvindo todos
que possam colaborar para a construção do melhor
marco legal para o País.
Por se tratar de um tema plural e de grande relevância, penso que a criação de uma comissão ou
grupo especial poderia destinar toda sua atenção e
tempo para apreciação exclusiva da matéria, diferentemente do que ocorre com as demais comissões da
Casa cuja obrigação em relação a outros projetos é
concorrente.
Concluída essa etapa, sem que haja qualquer
pressão de tempo ou calendário predeterminado, penso
que o Plenário do Senado Federal estaria pronto para,
aí sim, iniciar o debate qualiﬁcado do assunto.
Sei que o período eleitoral norteará muitas das
próximas decisões que tomaremos nesta Casa. Registro, inclusive, minha grande preocupação com esse
fato. Porém, apelo a todas as Srªs e a todos os Srs.
Senadores para o dever cívico que temos com o futuro
da riqueza nacional e com várias gerações de brasileiros que estão por vir, e, sendo assim, que tratemos o
marco regulatório do pré-sal com a responsabilidade
que ele merece.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT - MT) – Nos próximos instantes, tomará posse o
Senador Jorge Yanai. A próxima inscrita seria eu, mas,
como o meu discurso é um pouco longo, nós permutamos. Então, o seguinte a usar da palavra será o Senador Mozarildo. Ele vai falar e, logo após, deverá ser
a posse do Senador. Depois falarei eu.
Então, por permuta com a minha pessoa, tem a
palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sra. Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, que
sempre, brilhantemente, preside as sessões do Senado; Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, cumprimento
meu colega médico Jorge Yanai, que, dentro de poucos
minutos, vai assumir a cadeira de Senador pelo Estado
de Mato Grosso, como primeiro suplente do Senador
Gilberto Goellner. É uma satisfação dupla, por ter um
colega médico assumindo e, ao mesmo tempo – sei
pelas informações que me chegaram –, por ser uma
pessoa realmente muito humanitária, que prestou um
grande trabalho no Estado do Mato Grosso e que,
ainda mais, é tão bem prestigiado pelo Embaixador
do Japão e pela colônia japonesa aqui presente. Isso,
para mim, realmente é uma honra.
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Também quero cumprimentar o Deputado William
Woo, de São Paulo, companheiro de jornadas maçônicas.
Sra. Presidente, eu quero hoje abordar um tema
que diz respeito a uma matéria publicada na revista
Veja desta semana, que começa com a Carta ao Leitor,
a carta em que a revista apresenta a matéria ao leitor,
e é até interessante que o Estado do Mato Grosso esteja atento a isso. Diz o seguinte:
Uma cadeia de fraudes e abusos.
Entre as ações de cunho demagógico e
dilapidador que emperram o desenvolvimento do Brasil, está a demarcação selvagem de
terras.
As palavras aqui, Senadora Serys, são da revista
Veja; não são minhas. Ressalto isso porque há um preconceito que me acompanha de que eu não gosto de
índio, não gosto de meio ambiente. Eu não gosto é de
certas ONGs picaretas que vivem às custas disso. E é
bom ver uma revista como a Veja dizer essas coisas.
Continuo:
Não se discute que o país precisa ter
reservas ambientais [é verdade], alguns assentamentos agrícolas e áreas que preservem
culturas autóctones [como é o caso dos índios,
dos quilombolas, etc.] Mas o que ocorre hoje
passa muito longe do bom senso, como mostra
a reportagem especial que começa na página
154 desta edição. Para se ter uma ideia, se o
governo demarcar toda a extensão reivindicada por sem-terras, índios, quilombolas, ambientalistas e ideólogos do atraso travestidos
de antropólogos, sobrarão para as atividades
produtivas apenas 8% do território nacional uma área equivalente à soma da Bahia e do
Piauí. [Quer dizer, restará, mais ou menos,
uma área como a Bahia e o Piauí para que
o Brasil produza e alimente, inclusive, a sua
população.] O cálculo alarmante foi feito pela
Embrapa, a respeitada agência de tecnologia
rural do País.
Para veriﬁcar como funciona na prática a
demarcação no Brasil, Veja enviou os repórteres Leonardo Coutinho, Igor Paulin e Júlia de
Medeiros a campo, coordenados pelo editor
Felipe Patury. Durante um mês, eles visitaram
onze Municípios em sete Estados. Percorreram
mais de 3.000 quilômetros de carro e barco,
para conhecer reservas e entrevistar setenta
pessoas, entre autoridades federais, policiais,
juízes, religiosos, pesquisadores, beneﬁciários
da criação das reservas e vítimas desses pro-
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cessos. Ao ﬁnal, descobriram uma verdadeira
fauna de espertalhões. [Repito: as palavras
são da revista Veja.] Ao ﬁnal, descobriram uma
verdadeira fauna de espertalhões: negros e
brancos que se declaram índios, padres que
“ressuscitam” [repito aqui: palavras da revista
Veja, e ressuscitam entre aspas] etnias desaparecidas há 300 anos e ONGs [as famosas
organizações não governamentais] que estimulam moradores de cidades a se passar
por silvícolas - para, desse modo, receber
mais dinheiro de organizações estrangeiras
e de Brasília [isto é, do Governo Federal]. A
reportagem produziu uma evidência enfática
de como boas causas podem deﬂagrar uma
cadeia de fraudes e abusos que, se não forem
detidos, prejudicarão a todos – inclusive as
minorias de verdade, que precisam mesmo
de proteção do Estado.
Então, essa aqui, Senadora Serys, é uma matéria
que eu venho, desde quando assumi aqui o meu mandato em 1999... Aliás, antes, como Deputado Federal,
na Constituinte, eu tentei defender uma coisa racional,
lógica, porque nós - não é, Senador Jorge Yanai? -, na
Medicina, aprendemos a fazer diagnóstico para depois
implementar qualquer tratamento.
Mas, neste caso aqui, das demarcações de terras no Brasil, não há nenhum tipo de diagnóstico honesto, correto, e eu ﬁco feliz que a revista Veja diga.
Inclusive o título da matéria que começa a reportagem
propriamente dita, que é uma reportagem especial,
é: “A Farra da Antropologia Oportunista”. E aí vem a
sub-manchete: “Critérios frouxos para a delimitação de
reservas indígenas e quilombos ajudam a engordar as
contas de organizações não-governamentais e diminuem ainda mais o território destinado aos brasileiros
que querem produzir”.
Sra. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
eu presidi a primeira CPI das ONGs aqui no Senado.
Assumi em 1999 o meu primeiro mandato, em 2000
instalamos a CPI aqui. Tivemos uma diﬁculdade enorme de ouvir certas organizações não governamentais.
Mais difícil ainda foi ouvir certas pessoas envolvidas
com problemas sérios como funcionários da Funai.
E ﬁquei abismado de ver que as ONGs ou organizações não governamentais, muito ao contrário do
que apregoavam, que eram entidades sacrossantas,
na verdade, muitas delas – temos de ressaltar que
existem ONGs sérias, que trabalham direito e têm
realmente o princípio da solidariedade como lema e
como prática – realmente fazem essa farra da antropologia oportunista.
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Vou-me ater ao tempo, Senadora Serys, até em
homenagem ao Senador Jorge Yanai, mas quero pedir
a V. Exª que autorize a transcrição, na íntegra, desta
matéria, que até fala do meu Estado, da demarcação
da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Há até uma
foto do Presidente Lula na reserva com arco e ﬂecha
e cocar na cabeça. Mas lá nenhum índio usava cocar
mais. Nenhum índio usava mais arco e ﬂecha, mas
os antropólogos pregaram que eles tinham de voltar
a se vestir mais ou menos como se vestiam os índios
quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Aqui
está o Presidente com arco e ﬂecha na mão, e diz a
legenda da foto: “Lei da selva. Lula na comemoração
da demarcação da Raposa Serra do Sol, que feriu o
Estado de Roraima.” Está correto: feriu o Estado de
Roraima de morte. E o Presidente Lula foi comemorar
onde essa demarcação? Na comunidade indígena, que
é do Conselho Indígena de Roraima (CIR), que, como
a própria revista Veja mostra, é uma das ONGs mais
corruptas do País.
Nossa CPI indicou isso. Mas o Presidente sequer se reuniu com as mais de 300 famílias expulsas,
desterradas da reserva indígena Raposa Serra do Sol.
Esses brasileiros não interessam ao Presidente Lula.
Não interessa saber sequer se eles tiveram uma indenização – justa nenhum recebeu – pelo menos razoável
por saírem das suas terras. Os avós e os bisavós cultivaram, e eles ediﬁcaram suas pequenas propriedades.
Não havia nenhum grande fazendeiro lá, não.
Mas a distorção que pregam esses antropólogos e que foi colocada para a imprensa foi a seguinte:
existiam apenas seis arrozeiros maltratando os índios.
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Essa mentira pegou, e o Presidente Lula a referendou.
Portanto, referendou essa farra oportunista da antropologia, como diz a Veja.
Quero, como disse, ater-me a esse tempo e pedir a V. Exª que considere lida toda a matéria da revista Veja. Vou voltar à tribuna. Há casos curiosíssimos
que a revista coloca de pessoas não índias: 40 a 47
famílias de ribeirinhos foram convencidos a se intitularem índios e aprenderam rituais que nunca tinham
visto na sua vida para depois a Funai demarcar como
terra indígena.
Recomendo a todos os brasileiros de boa fé e de
bons costumes que leiam esta matéria. Quero parabenizar a revista Veja e a equipe que fez esta reportagem,
porque isso demonstra um alto valor de patriotismo e
preocupação com o futuro deste País – coisa que, lamentavelmente, o Presidente Lula não tem. Ele quer
ser um estadista mundial, mas não se preocupa em
ser um estadista internamente no Brasil. Deixa acontecer essas coisas que a revista Veja, num bom momento, denuncia.
Portanto, Sra. Presidente, encerro, reiterando o
pedido de que seja transcrita na íntegra a matéria publicada na revista Veja. Sei que V. Exª se equivocou e
colocou “22”, mas estou encerrando o discurso, sim, e
peço, portanto, a transcrição em homenagem ao nosso
colega Senador Jorge Yanai.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu gostaria de anunciar as presenças
do Sr. William Woo, Deputado Federal do PPS, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil–Japão; do Sr. Ken
Shimanoushi, Embaixador do Japão, que muito nos
honram com as suas presenças.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há matéria sobre a Mesa, que passaremos a ler:
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A Presidência recebeu da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 2010 (nº
2.486, de 2007, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República que dá nova redação ao caput do art. 15, da Lei nº 7.678, de 08 de novembro de
1988, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho
na forma que especiﬁca.
É o seguinte o Projeto:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do 91, § 1º, inciso V, do Regimento
Interno, o projeto será apreciado terminativamente pela
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis,
nos termos do art. 122, II, alínea c, da referida norma
interna.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu da Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei da Câmara nº 45, de 2010
(nº 2.619, de 2007, na Casa de origem), do Deputado
Zenaldo Coutinho,que altera os arts. 69 e 70 da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal,
modiﬁcando a composição e a estrutura dos conselhos
penitenciários.
É o seguinte o Projeto:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário que,
nos termos do art. 91, § 1º, Inciso IV, do Regimento
Interno, o projeto será apreciado terminativamente
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco
dias úteis, nos termos do art. 122, inciso II, letra “c”,
da referida norma interna.
Passo a Presidência ao nosso Presidente, Senador José Sarney.
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A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encontra-se na Casa o Sr. Jorge Yanai, suplente do
Senador Gilberto Goellner, da representação do Estado de Mato Grosso, convocado em virtude de licença
do titular.
S. Exª encaminhou à Mesa o original do diploma,
que será publicado na forma regimental, e os demais
documentos exigidos pela Casa.
É o seguinte o Diploma:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos nossos Senadores Serys Slhessarenko e
Jayme Campos que conduzam o nosso novo colega
a ﬁm de que possa prestar o compromisso regimental. (Pausa.)
Convido o Sr. Jorge Yoshiaki Yanai, para prestar o
compromisso regimental. E agradeço à Senadora Serys
Slhessarenko e ao Senador Jayme Campos pela gentileza de conduzir até à Mesa o nosso novo colega.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT) – Prometo
guardar a Constituição Federal e as leis do País, desempenhar ﬁel e lealmente o mandato de Senador que
o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade
e a independência do Brasil. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Declaro empossado no mandato de Senador da República o nobre Sr. Jorge Yoshiaki Yanai, que a partir
deste momento passa a integrar os trabalhos desta
Casa. (Palmas.)
Concedo a palavra ao Senador Jorge Yanai.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero externar aqui minhas primeiras palavras
como Senador da República, dizendo que é uma satisfação muito grande ter sido empossado por V. Exª,
que representa de forma muito grandiosa o nosso País.
V. Exª, como costumamos dizer, é imortal nas letras e
imorredouro na política.
Quero cumprimentar aqui as Srªs e os Srs. Senadores, em especial o meu chefe político, Senador
Jayme Campos, que costumo dizer foi o melhor Governador que Mato Grosso já teve e que faz aqui, no
Senado Federal, um excelente trabalho, trazendo muito
orgulho ao meu Estado de Mato Grosso.
Quero cumprimentar a Senadora Serys, minha
amiga. Tivemos a oportunidade e o prazer de trabalharmos juntos, de 1991 a 1994, na Assembleia Legislativa. Com muita justiça, o povo de Mato Grosso a
trouxe ao Senado Federal. S. Exª representa não só
as mulheres de Mato Grosso, mas homens e mulheres
trabalhadoras de Mato Grosso, com muita eﬁciência e
com muita competência. V. Exª sabe – tenho repetido
nos diversos encontros que nós tivemos – que tenho
uma admiração muito grande por V. Exª.
Quero cumprimentar o meu Deputado, líder na
minha região, Dilceu Dal´Bosco, que, sem dúvida alguma, é o maior político no interior do Estado de Mato
Grosso e que, a cada dia que passa, consolida mais
ainda essa ﬁrmeza, não só de caráter como homem,
como essa ﬁrmeza política de que o Brasil tanto necessita.
Quero cumprimentar os nossos ex-prefeitos do
Município de Sinop. Está aqui o primeiro Prefeito da ci-
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dade de Sinop, Geraldino Dal Maso, quando Sinop era
quase do tamanho de um Estado. Quero cumprimentar
aqui o ex-Prefeito Antônio Contini, que era conhecido
como o “Prefeito das Obras”; cumprimentar aqui o exPrefeito Nilson Leitão, o Prefeito da modernização de
Sinop. Cumprimento os três Prefeitos, dizendo que páginas importantes da história de Sinop foram escritas
por vocês, páginas indeléveis que vão ser guardadas
pela eternidade e que certamente trarão orgulho, não
só para a história de vocês, como de suas famílias.
Quero cumprimentar alguns Vereadores. Quero
cumprimentar antes aqui o Deputado Federal William
Woo, que está presente. Tivemos oportunidade de ir à
Embaixada e também fazermos parte da Frente Parlamentar Japão–Brasil. Cumprimento aqui o Deputado
Federal, eﬁciente do meu Estado, Wellington Fagundes,
que faz um trabalho muito importante para o Estado do
Mato Grosso. Cumprimento o Vereador Ademir Bortoli,
do DEM de Sinop, que faz um trabalho de “formiguinha”, trabalho especíﬁco, voltado, principalmente, para
o social de nosso Município. Cumprimento a ﬁgura de
meu amigo particular, Cláudio Alves, jurista importante
de nossa cidade, que tem um programa “Cláudio Alves Sem Censura”, que faz um sucesso muito grande
pela verdade e pela coerência de seu programa. Quero cumprimentar o Deputado Estadual José Domingos
Fraga, que é talvez um dos deputados estaduais mais
importantes da área do agronegócio e que foi Prefeito
por várias ocasiões em Sorriso, com muita competência. Cumprimento também o Vice-Prefeito, Professor
Aumeri Bampi, que representa nosso Prefeito Juarez
Costa neste evento, nesta solenidade.
Estendo meus cumprimentos a todos aqueles
que trabalham pelo Município de Sinop.
Quero cumprimentar alguns amigos presentes.
Vou deixar de fora, eventualmente, alguns, pela falta de
tempo. Mas gostaria de citar aqui, pelo menos, a presença de Raul Takaki e, em seu nome, cumprimentar
Aldo Shiguti, que são do jornal Nippak, que têm dado
uma ênfase muito grande à minha presença aqui no
Senado Federal, valorizando as tradições japonesas.
Quero cumprimentar o Dr. Teles, de minha cidade
vizinha, de Cláudia; Billy, meu amigo particular, e toda
família de Dilceu Dal´Bosco.
Quero, neste momento, também, fazer um agradecimento – e uma lembrança especial, Sr. Presidente
– a Jonas Pinheiro, que foi uma ﬁgura importante na
política de Mato Grosso, foi importante na política...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador, eu pediria a V. Exª licença para, antes que
os estudantes se retirassem do plenário, registrar que
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nós temos o prazer da visita, aqui na Casa, assistindo
a sua posse, dos estudantes do Colégio Dinâmico, da
Ceilândia, no Distrito Federal.
Cumprimento todos. (Palmas.)
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT) – Cumprimento
os estudantes da Ceilândia dizendo que é uma satisfação muito grande recebê-los aqui nesta Casa porque
a juventude, mais do que nunca, precisa participar da
política para entender o que acontece no nosso País.
É nas mãos de vocês que se encontra o nosso futuro.
Muito obrigado pela presença. (Palmas.)
Eu queria agradecer aqui ao Jonas Pinheiro, que
não se encontra mais conosco, mas que fez um grande
trabalho pelo Estado de Mato Grosso, representando,
acima de tudo, a agricultura e o agronegócio. Agradeço
à D. Celsita, sua esposa, que foi, por dois mandatos,
Deputada Federal e por quem tenho um apreço muito
grande. Quero dizer que Gilberto Goellner, que ocupa
o cargo como titular, se encontra em tratamento de
saúde, mas me espantei com sua capacidade de trabalho, com o conhecimento que ele tem a respeito do
agronegócio e que o tem representado com grande
competência e com grande desempenho.
Quando criança, no interior do Paraná, numa cidadezinha chamada Bandeirantes, onde nasci, gostava
de sonhar sonhando. O meu sonho era ser médico e poder ajudar as pessoas. Encantava-me aquela proﬁssão
que aliviava a dor, curava as doenças e que, em alguns
momentos, tinha o poder sobre a vida e a morte.
Tornei-me médico e fui bem sucedido por muitos anos, mas, na minha caminhada, fui contaminado
por essa moléstia inebriante chamada política, que,
em alguns momentos da minha vida, me fez mudar
de rumo, me transformou em Deputado Estadual e
hoje me transforma em Senador da República. Sou
paranaense, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
médico, fui Deputado Estadual, suplente de Senador
e hoje ocupo, com muita honra, a cadeira de Senador
da República.
Tenho, como qualquer Senador ou Senadora
desta Casa, um apreço especial pela saúde, principalmente, como citou o colega Senador Mozarildo,
porque também sou médico. E nós sabemos, Senador, como a saúde está com diﬁculdades em todos os
Municípios, em todos os Estados, em todo o Brasil.
Pessoas, nas ﬁlas, com diﬁculdades, não conseguem
um tratamento de saúde, morrem, choram. Nós vemos
crianças, adultos e idosos nas ﬁlas sem conseguirem
um tratamento médico, pessoas que não conseguem
fazer seus exames de emergência. Exames importantes, como a ultrassonograﬁa numa gravidez, são
marcados para depois da data do parto.
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Eu quero aqui trabalhar pela educação, essa educação tão conturbada, tão discutida no nosso País, essa
educação que começa pela infância e hoje nós vemos
que falta até merenda escolar em alguns lugares.
Mas quero também, Senador Mozarildo, Senadora Serys, dizer que é importante para o nosso País
a segurança pública. Nós não conseguimos mais sair
de casa, por medo de ser assaltados. Nós não podemos visitar os amigos, não podemos ir a uma festa,
pela preocupação de voltar e ver que a nossa casa
foi arrombada.
Eu quero aqui defender especialmente a minha
região, a região norte do Estado, tantas vezes criticada
por ambientalistas, tantas vezes criticada por pessoas
que não conhecem a nossa região.
Eu costumo dizer, Sr. Presidente, que atiram
muita pedra sobre o Estado de Mato Grosso e que,
quando as pedras são direcionadas para o Estado de
Mato Grosso, costumam cair na cabeça de alguém do
norte da nossa região. Isso porque nós lidamos com
madeira, nós lidamos com agricultura. Mas a história do
Brasil está ligada, Sr. Presidente, à história. Quando os
portugueses chegaram ao Brasil pela costa brasileira,
a primeira mercadoria comercializada neste País foi a
madeira, o pau-brasil. Depois veio a cana-de-açúcar,
porque o açúcar era valioso, valia mais que ouro, diamante, prata.
Dessa forma, criou-se o sistema da agricultura.
A nossa pecuária é farta. O Estado do Mato Grosso
tem de 25 milhões a 30 milhões de cabeças de gado.
Nós temos, no nosso Estado, praticamente oito cabeças de gado por habitante. Qual Estado é tão rico?
Qual Estado tem tanta fartura quanto o Estado de
Mato Grosso?
E nós queremos aproveitar essa oportunidade de
estar aqui também para possibilitar maior intercâmbio
entre o Brasil e o Japão, principalmente entre Mato
Grosso e Japão, pela minha própria origem familiar.
E neste momento, falando em origem familiar,
quero agradecer pela forma com que fui recebido pelo
responsável, pelo diretor da Jica aqui em Brasílila, Katsuhiko Haga. E quero agradecer aqui a presença do Sr.
Embaixador Ken Shimanouchi, que tive a oportunidade
e o prazer de conhecer. Estive, em duas oportunidades,
em sua residência, numa conversa de cortesia, mas,
acima de tudo, falando sobre o bom relacionamento
do Brasil e Japão. Dizia o Sr. Embaixador que o Brasil
não precisa de ajuda, Sr. Presidente, porque o Brasil
é um país rico, economicamente viável, mas que nós
precisamos ainda manter essas tradições. Temos que
continuar mantendo esses negócios, porque é importante que o Brasil e o Japão se unam agora para ajudar
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os outros países, como a África, como está fazendo
neste momento.
Nós queremos aproveitar essa amizade que temos, desse relacionamento bom que estamos iniciando
com a Jica e com a Embaixada do Japão – projetos
importantes, Sr. Embaixador, para recuperação dos
rios da região de Sinop, projetos com a participação
importante de recuperação do meio ambiente, feito
junto com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Sinop. Queremos e solicitamos já ao Sr. Embaixador e também a Jica projeto de estudo completo da
implantação da hidrovia Teles Pires – Tapajós e, quem
sabe, Juruena.
Fala-se muita coisa neste País. Falar de hidrovia
tornou-se uma moda, como foi falar de rodovia há algum tempo. Fala-se muito, mas não existe um projeto
eﬁciente. Eu soube, recentemente, que muita coisa já
foi festejada por causa da importância que existe na
implantação da hidrovia Teles Pires – Tapajós, mas não
existe nenhum estudo feito do custo e de como será
construída. Sabemos que, no futuro, haverá de ser
construída, mas precisamos adiantar este futuro.
Quero trazer ao plenário desta Casa a discussão
sobre o futuro do País. Acredito, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que o futuro do País está no transporte.
Basta vermos o nosso mapa para perceber a possibilidade imensa que o nosso País tem. Nós temos
um país produtivo e produtor, mas precisamos de um
transporte verdadeiramente eﬁciente no nosso País.
Nós precisamos recuperar e melhorar as nossas rodovias. Nós precisamos terminar essa rodovia que liga
Cuiabá a Santarém, o que foi prometido em todas as
campanhas eleitorais à Presidência da República, mas
que não foi cumprido até agora.
Nós precisamos aprender, nós precisamos mostrar ao povo – acho que é essa a importância da minha
vinda a este Senado – que o homem público precisa
ter palavra. É preciso medir aquilo que fala, porque
senão o povo começa a perder a conﬁança. É difícil
hoje... Às vezes, a gente vê a juventude falando mal,
as crianças falando mal dos políticos, Senador Mozarildo, porque ninguém tolera mais, ninguém suporta
mais aquilo que é dito e que não é cumprido dentro
do nosso País.
É por isso que eu vejo a importância que há em
vir aqui, a esta Câmara Alta, a Casa de leis brasileira,
e poder ter a oportunidade de dizer ao País que aqui
dentro também tem homens sérios, que aqui tem gente
competente que quer o bem do nosso País.
Nós queremos que haja as ferrovias. Elas precisam existir, cortando o norte, o sul, o leste e o oeste.
Mas nós precisamos mudar esse sistema, Senador
Mozarildo, porque, hoje, ele prejudica o preço do trans-
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porte nessa linha ferroviária. Mas nós precisamos por
causa do monopólio que se faz implantar.
Eu gostaria de citar que nós precisamos olhar
para o futuro, e olhar para o futuro signiﬁca construirmos pelo menos cinco hidrovias aqui no nosso País.
Nós precisamos ampliar e terminar de construir a hidrovia do Paraguai-Paraná; Tietê-Paraná-Paranaíba.
O Tietê, que é o maior veículo de navegação hidroviária no nosso País e para o Estado de São Paulo.
Nós precisamos da hidrovia Madeira-Amazonas. Nós
precisamos da Tocantins-Araguaia. Mas, acima de
tudo, nós precisamos da hidrovia Teles Pires-Tapajós
e, talvez, do Juruena.
O Centro-Oeste brasileiro, hoje, Senador Mozarildo, produz muito. Mato Grosso é o campeão de
produção de grãos, e hoje Sorriso, que é a cidade que
mais produz soja no nosso País, consegue ter prejuízo, porque gasta mais do que 50% só no transporte. A cidade de Sorriso, a cidade de Sinop, na região
norte do Estado de Mato Grosso, que hoje é o pior
lugar para se transportar mercadoria dessa natureza,
poderão tornar-se um paraíso, o melhor lugar do qual
poderemos tirar a nossa produção.
A Sra. Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) –
Um aparte, Senador.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT) – Pois não.
A Sra. Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) –
Desculpe-me cortar o seu discurso, grandioso aliás,
mas preciso começar parabenizando o senhor. Eu
dizia, há poucos momentos, para o nosso Presidente
José Sarney que realmente engrandece o nosso Senado a sua presença aqui. O senhor já anunciou que
nós já fomos colegas, por quatro anos, na Assembleia
Legislativa do nosso Estado de Mato Grosso, e eu sei
da grandiosidade do seu trabalho como Parlamentar.
Com certeza aqui, só pelo início do seu discurso, já
dá para a gente ver que será muito signiﬁcativa a sua
participação no Senado da República do nosso País.
Quero saudar os ex-Prefeitos Dal Maso e Contini; o
Nilson Leitão, também fomos colegas na Assembleia
Legislativa. Já saudei a família do Senador e quero
saudar o Vice-Prefeito, meu companheiro Aumeri,
Vice-Prefeito de Sinop, aqui representando o Prefeito
Juarez; o Sr. Embaixador do Japão. Hoje é um dia de
muita alegria para todos aqueles que vieram do Japão
e para seus descendentes aqui no Brasil. É de muita
alegria porque, pela primeira vez na história, William
Woo, adentra o Senado da República do nosso País um
Senador de origem japonesa. Realmente, essa colônia
– vamos chamar assim – estrangeira que chegou ao
nosso País e que mostrou a que veio, a sua força de
trabalho, a sua competência técnica, inclusive o seu
compromisso político com o País para onde vieram
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e que seus descendentes vêm ajudando a construir.
Então, eu precisava dizer essas palavras, exprimindo
a grandiosidade desse potencial. É um potencial grande. Eu sei que os japoneses estão satisfeitos, estão
felizes aqui no Brasil e fora do Brasil também; lá no
Japão, com certeza, por saberem que, pela primeira
vez na história do Brasil, têm um representante no
Senado da República deste País, e não pelo simples
fato de ter origem japonesa ou não, mas pela pessoa
competente que é, proﬁssional médico, etc., que agora
vai mostrar sua postura, como já o fez na Assembleia
Legislativa e está mostrando no início do seu discurso.
Parabéns. Temos a certeza e a convicção do sucesso do seu mandato. Um abraço grande à sua esposa,
Sra. Marina, à sua mãe, ao seu ﬁlho, enﬁm, a toda sua
família. Muito obrigada.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT) – Agradeço
o aparte de V. Exª, que só enriquece o meu pronunciamento, pelo valor e pela qualidade da pessoa e da
Parlamentar que V. Exª é.
Na realidade, eu me encontro muito emocionado
e me esqueci de cumprimentar minha família. Perdão.
Quero cumprimentar a minha mãe, de 87 anos de idade, que se encontra presente; cumprimentar a minha
esposa, que não gosta de política, mas que tem me
acompanhado – e, se não fosse dessa forma, eu não
conseguiria estar hoje aqui neste Parlamento –; cumprimentar os meus ﬁlhos, Douglas e Evelyn; cumprimentar o meu genro, Everton, e a minha nora, Anna
Letícia; e cumprimentar os meus dois netinhos, meus
tesouros, Anna Júlia e Daniel Benjamin.
Quero dizer aqui, atrasado, que essa conversa
que tivemos com o Embaixador do Japão foi a respeito, Sr. Presidente, da gratidão que o povo japonês tem
por o Brasil ter adotado o sistema digital de modelo
japonês. Isso também é importante, no futuro, para que
dê certo a implantação dos trens de alta velocidade
pelo nosso País.
Para encerrar o meu pronunciamento...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Jorge, antes de V. Exª encerrar, dá-me a honra
de um aparte?
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT) – Pois não,
com muito prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Já
ﬁz uma introdução ao cumprimentá-lo enquanto fazia
o pronunciamento, mas, depois de ouvi-lo, eu me vi
também, no bom sentido, forçado a fazer este aparte,
primeiro pela qualidade do pronunciamento que V. Exª
faz; realmente, mostrando que, como V. Exª disse, V.
Exª foi contaminado, no bom sentido, pela política –
política com todas as letras maiúsculas. V. Exª vai ser
mais um médico aqui no Senado. Já somos cinco e V.
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Exª vai ser o sexto. Não é que eu ache que a nossa
proﬁssão é melhor que as outras, mas temos, até por
formação, essa preocupação, como disse V. Exª no seu
discurso, de aliviar as dores, de curar as pessoas e de,
às vezes, até fazer o que o povo acha que é milagre.
Na verdade, nós somos seis, V. Exª é o sétimo médico
que compõe a bancada aqui no Senado. Quero dizer
que eu também me sinto positivamente contaminado
pela política. Quando decidi entrar para a política, no
meu Território Federal, naquela época, só se elegia
Deputado Federal, não se elegia Senador, não se elegia Governador. E eu tomei uma decisão, porque eu
estava inconformado com a situação do meu Território.
Aí eu mesmo... Como disse V. Exª que a sua esposa
não gosta de política, a minha esposa também não
gostava, mas eu mostrei para ela que entre ﬁcar tratando de doentes, individualmente ou coletivamente,
eu tinha que cuidar de um doente social grande que
era o meu Território. E eu tenho a felicidade de dizer
que, quando entrei, tinha uma bandeira número um,
que era a de transformar o Território em Estado; as
outras duas bandeiras tinham a ver com a educação:
criar uma universidade e uma escola técnica federal
no meu Estado. Tenho a honra de falar isso quando
está na Presidência dos trabalhos agora o Senador
Sarney, que, à época, era Presidente da República. As
minhas leis eram leis autorizativas; ele podia vetar ou
podia sancionar e não implantar. Ele não só sancionou
como implantou a Universidade Federal de Roraima
e a Escola Técnica, que já passou por Centro Federal
de Ensino Tecnológico e, atualmente, é o Instituto Federal de Educação Tecnológica e Cientíﬁca. Então, o
nosso Estado só tem ganhado com a transformação
em Estado e com a boa ação política. Então, como
disse V. Exª, nós temos, sim, que incentivar os jovens
a entrar na política. Para algumas pessoas que dizem
assim: “Ah, eu não quero saber de política, que é coisa suja”, eu sempre digo: não, a política não é suja.
É a política que deﬁne o salário, o imposto, a jornada
de trabalho, enﬁm, a vida das pessoas. Então, precisamos que haja boas pessoas na política, e V. Exª,
com certeza, no período em que ﬁcar aqui, durante a
licença do Senador Gilberto, vai colaborar muito para
que possamos fazer um bom trabalho. Quando V. Exª
falou em saúde, perguntei-me: como ter saúde, se não
temos segurança? Portanto, já não temos o emocional
bem, e a deﬁnição de saúde é esta: bem-estar psíquico, social e mental. Então, se não tivermos segurança,
se não tivermos educação, se não tivermos trabalho,
não vamos ter saúde. E também temos que fazer um
esforço muito grande para que haja mais investimento
na saúde. É pena que a Emenda nº 29, que está lá na
Câmara, até hoje não tenha sido votada, porque essa
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emenda viria realmente dar as condições para que o
serviço público, o SUS, pudesse melhorar. Parabéns!
Espero que tenhamos bons trabalhos aqui juntos.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT) – Muito obrigado pelo aparte. V. Exª só enriquece o meu pronunciamento, enriquece a minha posse neste dia.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT) – Pois não,
Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Jorge Yanai, quero também dar as boasvindas a V. Exª em nome dos Senadores de São Paulo
e do Partido dos Trabalhadores. É tão bom aqui ouvir a
sua contribuição como médico, pessoa interessada na
área da saúde e da educação, oriundo de Mato Grosso,
um Estado de grandes dimensões. V. Exª aqui ressalta
a importância da melhoria dos transportes, sobretudo
das hidrovias e das ferrovias, como uma contribuição
muito positiva. Saúdo seus familiares, o Embaixador
do Japão e todos que vêm aqui cumprimentá-lo no
seu primeiro pronunciamento. Permita-me, entretanto, fazer-lhe uma sugestão, porque V. Exª usou uma
expressão que me fez pensar: “Mas como assim?” V.
Exª aﬁrmou que teria contraído, se ouvi bem, uma doença, que foi a política – se ouvi bem essa forma de
expressar. Fiquei pensando: “Puxa, acho que eu gostaria de fazer uma sugestão”. Posso até, quem sabe,
fazer uma transformação, porque V. Exª, na verdade,
abraçou a política, que não é propriamente uma doença. Eu gostaria até de transmitir uma mensagem à
sua querida esposa, aqui presente. V. Exª disse que
ela não gosta tanto da política, mas se explicar a ela
que a política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos e que V. Exª abraçou
a política para ajudar o Brasil a se transformar numa
Nação justa, onde todas as pessoas venham a ter direitos plenos à cidadania, tenho a convicção de que
sua senhora vai então pode dizer: “Puxa vida, que bom
que você abraçou essa causa tão bela”. É apenas uma
sugestão a V. Exª.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT) – Agradeço,
Senador Suplicy. Eu não teria outra forma senão acatar o conselho de V. Exª, um homem experiente. Um
homem que vem com milhões de votos do Estado de
São Paulo tem de ser respeitado e ouvido. E o faço
desta forma.
Quero só fazer algumas complementações e
terminar meu pronunciamento, cumprimentando o
representante das lojas maçônicas de Sinop, Norival
Curado, e o empresário Wilson Roque Pozzobon, os
Vereadores Silomar, João Batista e outras pessoas que
talvez eu possa deixar passar em branco.
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Mas quero encerrar meu pronunciamento, Sr.
Presidente, confessando a todos que estou muito feliz. Estou realizado e completo como político e ser humano pelo que ﬁz e pelo que a vida me tornou. Peço
a Deus que, ao terminar minha missão nesta mais
alta Câmara de leis do meu País, possa eu retornar
ao meu querido Mato Grosso, à minha querida Sinop,
que amo de paixão, e continuar a olhar minha esposa
com serenidade. Quero voltar a abraçar meus ﬁlhos,
a afagar meus netos e a pedir bênção da minha mãe
sem que nada pese na minha consciência diante de
Deus e dos homens.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Quero congratular-me com o Senador Yanai,
desejar-lhe êxito em sua missão nesta Casa e, ao
mesmo tempo, dar-lhe boas-vindas e desejar que tenha um grande trabalho em benefício do seu Estado
e do nosso País.
Aproveito também para agradecer a presença do
Sr. Embaixador do Japão, que, mais uma vez, honra
o Senado Federal com sua presença, o Sr. Ken Shimanoushi.
Quero também saudar a sua família, Senador
Jorge Yanai, que aqui se encontra, sobretudo na ﬁgura
da sua mãe, Ayako Yanai, que, em seus 87 anos, tem
a felicidade e a ventura de ver o seu ﬁlho chegar ao
Senado Federal e aqui trabalhar pelo povo brasileiro;
sua esposa, D. Marina Yanai, seus ﬁlhos e todos os
seus amigos aqui estão presentes.
A nossa tribuna de honra mostra o quanto V.
Exª tem de apreço dos seus conterrâneos, dos seus
amigos e das autoridades brasileiras que aqui estão
presentes.
Seja muito feliz no seu mandato, na sua passagem pelo Congresso.
Boas-vindas!
Quero suspender a sessão por cinco minutos, para
que V. Exª possa ser cumprimentado pelos seus amigos
e pelos Srs. Senadores que aqui estão presentes.
Está suspensa a sessão por cinco minutos.
(A sessão é suspensa às 16 horas e 15 minutos e reaberta às 16 horas e 18 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está reaberta a sessão.
Ordem do Dia.
Constam da Ordem do Dia as Medidas Provisórias nºs 477 e 480, que, de acordo com a Constituição,
trancam a pauta. E os relatores ainda não remeteram ao
plenário o exame da matéria. Sendo assim, não tendo
outra matéria na Ordem do Dia, vou encerrá-la.
Está encerrada a Ordem do Dia.
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Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos,
que quer fazer um pronunciamento, uma pequena
comunicação. Em seguida, está inscrita a Senadora
Serys Slhessarenko.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney; Srªs Senadoras, Srs. Senadores; meu valoroso
companheiro e amigo Senador Jorge Yanai, que hoje
assume este honroso cargo aqui no Senado Federal,
quero iniciar minha fala saudando aqui meus amigos de
Mato Grosso, especialmente os Deputados Estaduais
José Domingos e Dilceu Dal’Bosco, como também o
Deputado Federal William, o Embaixador Ken e os exprefeitos Geraldino Dal Maso, Toninho Contini, Nilson
Leitão. Em nome dessas pessoas, cumprimento os
demais convidados de Jorge Yanai, na tarde de hoje,
para participar de sua posse nesta Casa.
Sr. Presidente, serei breve, até porque eu não
estava na ordem de inscrição, todavia pedi a palavra,
para uma comunicação inadiável, para eu homenagear,
desejar as boas-vindas ao ilustre amigo, meu irmão Dr.
Jorge Yanai, que hoje certamente está coroando a sua
carreira política, assumindo esse tão importante cargo
de Senador da República do nosso Brasil.
A posse do médico Jorge Yanai, nesta tarde, reveste-se de um simbolismo histórico e humano, pelo
fato de ser ele o primeiro ﬁlho de imigrantes japoneses
a tomar assento em uma cadeira do Senado Federal
e descendente de uma família oriunda de Hiroshima,
cidade vítima do primeiro holocausto nuclear durante
a 2ª Guerra Mundial.
É, portanto, motivo de celebração para a comunidade nipônica em nosso País, que completa, em
junho de 2010, 102 anos de imigração. Digo mais: a
investidura de Yanai nesta Casa signiﬁca o pleno amadurecimento do processo de integração nipo-brasileira,
Sr. Presidente.
Ao entrar neste plenário, na condição de Senador
da República, Jorge Yanai refunda o próprio sentido da
idéia de civilização, mostrando que a aliança sincera
entre os dois povos resulta num mesmo sentimento
de respeito às origens ancestrais e de amor extremo
à nova pátria.
Yanai é um homem que compreende sua gênese,
mas sabe enxergar o futuro com a mesma devoção de
quem admira o passado. Isso fez dele um dos pioneiros na ocupação do vasto território mato-grossense.
Filho de imigrantes, ele próprio deixou o Paraná e
migrou para o nosso Estado, seguindo a estrela que
apontava para o desenvolvimento econômico e para
a prosperidade pessoal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há trinta
anos residindo no Município de Sinop, em Mato Gros-
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so, esse médico formado na Escola de Medicina do
Paraná, em 1972, fez da atividade política um desdobramento da militância social. Ele chegou à atividade pública em razão dos elevados serviços humanitários que presta à sua comunidade. Foi Deputado
Estadual e, posteriormente, escolhido pelo saudoso
Senador Jonas Pinheiro para compor sua chapa nas
eleições de 2002. E não tenho dúvida alguma, meus
caros e prezados amigos Deputado Dilceu, José Domingos, Nilson Leitão, Toninho, Contini e Jorge Yanai,
de que Jonas Pinheiro hoje está concretizando o seu
sonho. Recordo muito bem de que o Jonas Pinheiro
sonhava em lhe dar, como Senador da República, a
oportunidade de assumir aqui a cadeira nesta Casa.
Portanto, hoje, lá do céu, o velho, querido e estimado
amigo Jonas Pinheiro, não tenho dúvida alguma, está
compartilhando, com todos nós aqui, a sua alegria e
a sua felicidade.
Na Assembleia Legislativa, quando Governador,
tive em Yanai um inestimável parceiro na luta pelo desenvolvimento do norte de Mato Grosso. Tanto que foi
de sua autoria o projeto de lei que permitiu a extensão da linha de transmissão de energia elétrica para
a região, tirando aquela comunidade da escuridão e
do abandono secular.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabo de
encaminhar requerimento de Voto de Congratulações
pela posse do Sr. Jorge Yanai, por se tratar do primeiro
nissei a ocupar uma cadeira nesta Casa.
Na oportunidade, venho manifestar a minha alegria com a posse do Senador Jorge Yanai e, na pessoa
de sua genitora, Sra. Ayako, que nos honra com sua
presença neste plenário, quero estender meus cumprimentos a toda a sua família, bem como às centenas
de milhares oriundos e descendentes da “Terra do Sol
Nascente”. Saibam que a Nação brasileira carrega o
sentimento de gratidão e respeito por todas as contribuições japonesas à formação ética de nosso povo,
ao longo deste centenário de imigração.
E, com a posse de Jorge Yanai, o Brasil ﬁca um
pouco mais japonês, e o Japão, um pouco mais brasileiro.
Concluindo, Sr. Presidente, em rápidas palavras,
digo que tive a honra, quando Governador, de ter Jorge
Yanai como Deputado, brilhante Deputado, leal, amigo e que, de lá para cá, nunca nos abandonou. Muito
pelo contrário: sempre esteve numa trincheira, sempre
num partido político, o que fez dele hoje Senador da
República, à medida que é um homem de retidão, de
caráter invejável, um político sério e, acima de tudo,
Mozarildo Cavalcanti, um exemplo de proﬁssional da
Medicina mato-grossense e brasileira.
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Por isso, companheiro Jorge Yanai, V. Exª tenha a
certeza de que é bem-vindo a esta Casa. Juntos, Jayme Campos, Jorge Yanai e a companheira Senadora
Serys Slhessarenko, estaremos aqui para defender os
interesses de Mato Grosso, sobretudo, como V. Exª já
deixou bem claro aqui, nas lutas por investimentos para
melhorarmos a qualidade de vida do povo mato-grossense. Estaremos aqui, igualmente, para defender uma
política justa em relação a uma melhor infraestrutura
no campo da logística do transporte intermodal.
Com a presença de V. Exª, eu não tenho dúvida
alguma de que ganham o Mato Grosso e o Brasil, ganha também Sinop. E, quem diria, Dilceu Dal”Bosco,
que Sinop teria essa oportunidade ímpar de ter ali um
pioneiro, esse grande brasileiro, hoje, ocupando esta
honrosa cadeira de Senador da República? É oportunidade para poucos, Jorge Yanai! E sobretudo a colônia
japonesa, que, aqui no Brasil, tem mais de 100 anos,
vive hoje este momento de alegria e de felicidade de
ter aqui um nissei ocupando uma das cadeiras de Senador da República pelo Brasil.
Parabéns a você, seja bem-vindo e que Deus
abençoe esta sua nova missão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 483, DE 2010
Com fundamento no disposto no art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja encaminhado voto de congratulações ao Senador Jorge
Yanay, segundo suplente do Senador Jonas Pinheiro,
falecido em 19 de fevereiro de 2008, que assume nesta
data o mandato de Senador da República, representando o Estado de Mato Grosso, por se tratar do primeiro
nissei a ocupar uma cadeira nesta Casa.
Sala das Sessões, 6 de maio de 2010. – Senador
Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência encaminhará o voto de congratulações 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 484, DE 2010
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei da Câmara nº 270, de 2009, que “Institui a Política de Educação para o Consumo Sustentável”, seja
apreciado, também, pela Comissão de Meio Ambiente,
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Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, além
da comissão constante do despacho inicial.
Sala das Sessões, 6 de maio de 2010. – Senadora Serys Slhessarenko.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do art.
255, inciso II, alínea “c”, XII, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 485, DE 2010
Solicita Informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
relativas à atuação do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES.
Excelentíssimo Senhor
Presidente do Senado Federal
Requeiro, na forma do art. 50, § 2º da Constituição
Federal e dos artigos 215, I, a, 216, I e 217 do RISF,
seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior pedido
de informações, no sentido de se obter esclarecimentos,
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, sobre uso de recursos do Banco
destinados ao ﬁnanciamento, socorro e participação
acionária em empresas. Solicita-se ao BNDES:
Informar as empresas que receberam, nos últimos seis anos, recursos da ordem de R$ 100 milhões
ou superior, explicitando, em cada caso, as razões
que justiﬁcaram a utilização de recursos do Banco
e, quando possível, incluindo uma avaliação sobre a
operação efetuada;
Informar as empresas que, nos últimos seis anos,
passaram a contar com a participação acionária do
BNDES, explicitando, em cada caso, as razões que
justiﬁcaram a utilização de recursos do Banco e, quando possível, incluindo uma avaliação sobre a operação efetuada.
Justiﬁcação
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é hoje o principal instrumento de ﬁnanciamento de longo prazo para a realização de investimentos em todos os segmentos da economia do país.
Maior banco de fomento do mundo, com empréstimos
de R$ 128 bilhões nos últimos 12 meses, o equivalente
a US$ 73,1 bilhões (ao câmbio de R$ 1,75), segundo
dados divulgados pela imprensa, o BNDES é bem maior
do que o Banco Mundial (US$ 27 bilhões), o Banco
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Interamericano de Desenvolvimento (US$ 11 bilhões)
e o Eximbank dos Estados Unidos (US$ 12 bilhões),
somados. A carteira de ﬁnanciamentos a empresas do
BNDES supera a do Itaú-Unibanco, do Bradesco, do
Santander e do Banco do Brasil.
O fato de o BNDES, um banco público, usando
um dinheiro subsidiado, ter se transformado numa das
maiores instituições ﬁnanceiras do mundo, obriga-nos,
Senado Federal, a acompanhar de perto suas atividades, criando mecanismos que permitam ao Banco
bem cumprir com sua missão institucional. Cabe-nos,
também, garantir que suas atividades não se afastem
desta missão, assegurando-nos, por exemplo, que são
transparentes os critérios adotados para a escolha dos
empreendimentos a serem apoiados ou que são corretos os aspectos considerados pelo Banco para que,
em alguns casos, além de ﬁnanciar projetos, também
se torne sócio das companhias apoiadas. Precisamos
conhecer e aferir os controles existentes – antes, durante e após estes processos de ﬁnanciamento ou de participação acionária – para avaliação das intervenções
do Banco. Sabemos, por aﬁrmações de sua diretoria,
que o BNDES apresenta taxa de sucesso bastante
alta e que os ﬁnanciamentos concedidos têm trazido
benefícios expressivos ao país – em 2008, por exemplo, 2,8 milhões de empregos teriam sido criados. Em
resumo, os recursos do BNDES saem do contribuinte
e, entendemos, a destinação que o Banco faz desse
dinheiro e os resultados econômicos e sociais que o
país aufere devem ser objeto de ﬁscalização desta
Casa Legislativa, face à competência constitucional
que lhe é conferida.
Sala das Sessões, 5 de maio de 2010. – Senador
Antonio Carlos Júnior.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216,
III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 486, DE 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Senador José Sarney,
Com fundamento no disposto nos artigos 218 e
219 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a inserção em Ata de Voto de
profundo Pesar pelo falecimento do CARLOS LOURENO
GIACOMAZZI, ocorrido na madrugada de hoje.
Justiﬁcação

MAIO18717
2010

Sexta-feira 7

Carlos Loureno Giacomazzi é um dos seres humanos no sentido mais puro da expressão. Conjugo
o verbo “ser” no tempo presente, apesar dele ter nos
deixado, ﬁsicamente, no ﬁnal desta madrugada, porque ele nunca se contentou em viver a história. Nem
somente em contá-la. Optou por construí-la. Assim, ele
vive e viverá, para sempre, na memória de todos nós
e no legado para as gerações que virão.
Este voto de pesar é muito mais uma homenagem. Aliás, mais uma das tantas que ele recebeu em
todos os lugares por onde passou, como Prefeito do
município de Canoas, Deputado Estadual na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e governador
interino do Estado.
No movimento democrático, dentre aqueles que,
orgulhosamente, são chamados “históricos”, ele vem
desde os tempos do “velho” MDB, sempre com a mesma coerência e o mesmo espírito público, tendo sido
presidente interino do Diretório Estadual do partido.
Carlos Loureno Giacomazzi nasceu em Erechim,
em 05 de setembro de 1930, e transferiu residência
para Canoas em 1962. Soube muito bem trilhar os caminhos do pai, Guido Giacomazzi, que houvera sido
Deputado Estadual Constituinte, eleito em 1946.
Caminhamos juntos em muitos momentos da nossa vida política. A minha travessia, na sua companhia,
sempre foi menos árdua, porque sedimentada pelos
seus ensinamentos e seus exemplos. Ele foi, inclusive,
o coordenador da minha campanha vitoriosa ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em 1986.
Que a paz esteja com ele, agora em outra dimensão. Que a família saiba compreender os desígnios de
Deus. Que o Senado Federal possa registrar, para a
história, o exemplo deste gaúcho que orgulha o povo
do Rio Grande do Sul e do Brasil.
Sala das Sessões, 6 de maio 2010. – Senador
Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, a Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, quero saudar aqui, mais
uma vez, o Sr. Senador Jorge Yanai; seus familiares; o
Sr. Embaixador Ken Shimanouchi; nossos Deputados
por Mato Grosso - Deputado José Domingos, Deputado
Dal’Bosco, Deputado Wellington Fagundes (Deputado
Federal); o meu querido Vice-Prefeito de Sinop, Aumeri,
professor de nossa Universidade e aqui representando
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o Prefeito atual; Deputado William Woo, Presidente do
Grupo Parlamentar Brasil-Japão; os ex-Prefeitos, como
já foram colocados aqui, Dal Maso, Contini e Nilson
Leitão. Quero saudar a todos e a todas que estão aqui
presentes.
Hoje, Srs. Senadores, falarei sobre uma questão
particular e vou começar lendo uma pequena história,
quase uma frase.
Conta-se que um escritor, certa vez, estava caminhando numa praia deserta, Sr. Presidente, quando
avistou à distância um homem recolhendo algo das
areias e jogando no mar. Curioso, aproximou-se para
ver do que se tratava. O homem avistado recolhia estrelas do mar que as águas haviam arremessado na
areia da praia e as devolvia ao mar.
O escritor, perplexo ao ver aquilo, disse ao homem: “Mas o que você está fazendo? São muitas estrelas, e esta praia é enorme”. O homem, sorrindo,
abaixou-se, pegou mais uma estrela e, mostrando-a
para o escritor, disse: “Pode ser, mas, para esta aqui,
eu ﬁz a diferença”. E devolveu novamente a estrela
ao mar.
O escritor, Senhoras e Senhores, passou a noite
pensando no que o homem na praia havia lhe dito. No
dia seguinte, o escritor acordou bem cedo e foi, sorrindo, pegar estrelas.
Eu recebi um bilhete da vereadora do PDT de Alto
Taquari, de Mato Grosso, que é a vereadora Cristine
Bernini. Ela disse:
As mulheres brasileiras esperam que este
momento de diﬁculdade seja ultrapassado pela
esperança de um novo amanhã.
Senadora, continue sempre assim, decidida e forte. Fortaleça-se no Senhor Jesus e
na força do seu poder.
Com carinho,
Christine Bernini.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como eu
disse, hoje eu vou falar de uma questão particular,
afeta ao meu Partido e a mim, pessoalmente. Dirijome a V. Exªs para me pronunciar nesse sentido; mas,
ao mesmo tempo, rogo a atenção de todos e todas,
os senhores e as senhoras, aqui presentes. Agradeço, mais uma vez, todos que estão presentes aqui no
nosso plenário.
Como transcrevi nos últimos dias, tenho recebido mensagens de apoio e muito carinho de homens
e mulheres do meu Mato Grosso e até fora do meu
Estado, desejando-me força. Me desejam sucesso e
pedem resistência.
Escolhi essa mensagem da Vereadora Cristine,
de Alto Taquari, uma cidade linda e querida no extre-
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mo sul de Mato Grosso, por várias razões, entre as
quais penso que ela sintetiza diversos sentimentos
e traduz, com muita precisão, o que pensa o povo do
meu Estado.
Todos vocês devem saber que, a partir de fevereiro do ano que vem, infelizmente, não estarei nesta
Casa. Não pela vontade do povo de Mato Grosso, não
pela minha vontade, mas pela vontade e capricho de
um grupo político do meu Partido, no meu Estado.
Nas prévias que o meu Partido realizou, no último dia 18, venceu o meu adversário, por uma margem
mínima. Venceu sob efeito de uma derrota política. Foi
a conhecida vitória de Pirro. Explico: Pirro, um valente
general grego, rei de Épiro, atualmente Albânia, que
viveu no ano 272 A.C., declarou, logo após ter vencido
uma batalha e perder a metade do seu exército ou mais:
“Mais uma vitória como esta, e estou perdido”.
Vejam, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, que,
dos 131 Municípios em que houve a consulta aos ﬁliados do PT, o meu Partido, para escolher o candidato ao Senado, vencemos em todas as cidades polos,
vencemos no Município cujo eleitorado total representa
67% dos votos dos mato-grossenses. Por outro lado, o
Presidente do PT de Mato Grosso, em vez de buscar
o entendimento partidário e a defesa de um palanque
consistente para a candidatura Dilma Rousseff, preferiu
rachar o partido, numa disputa pessoal que sacriﬁcou
toda a nossa estrutura partidária.
Na matemática precisa, o meu adversário, que
é o Presidente do PT de Mato Grosso, somou mais
votos nos pequenos colégios eleitorais. Vencemos
nos grandes centros, onde se estabeleceu uma campanha coletiva de debates e de acesso à informação.
Na matemática política, Senhoras e Senhores, sintome vitoriosa. Aﬁnal, venci onde existe 1,3 milhão de
eleitores do meu Estado, o que representa dois terços
dos votos de Mato Grosso.
Quero dizer a V. Exªs e ao povo brasileiro que o
PT de Mato Grosso não apenas cassou o meu direito
de perguntar aos eleitores do meu Estado se ﬁz um
mandato à altura. O Presidente do Diretório Estadual,
na certeza da construção do seu grupo, baseado nas
políticas de gabinete, tirou do povo de Mato Grosso o
direito de dizer: “Serys, nós te colocamos no Senado;
Serys, nós vamos tirá-la”; ou: “Serys, nós gostamos do
que você fez”; ou: “Nós queremos que você continue”.
Não me deram a oportunidade de fazer, de forma direta,
a defesa do trabalho político que ﬁz, de fazer, sobretudo, a defesa do fantástico Governo do Presidente Lula,
que ajudei a construir. Sim, tive a honra de digniﬁcar
o nosso Partido nos mais distantes rincões por onde
passei, como, por exemplo, o Vale do Araguaia, que
era conhecido como o “vale dos esquecidos”, e hoje,
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graças ao prestígio e determinação deste mandato,
passou a ser o vale dos sonhos e das oportunidades.
Lá a BR-158, ﬁnalmente, está sendo asfaltada. Por
causa da chegada do linhão de energia de Querência a Vila Rica, foi possível avançar o Programa Luz
para Todos. Também quanto à telefonia celular, eram
53 municípios em Mato Grosso sem telefonia, e hoje,
se os temos ainda, são dois ou três, em fase de implantação ﬁnal.
Em 2002, vencemos a mais alta hierarquia da
política de Mato Grosso, enfrentando ex-Governadores
e Senadores, enfrentando, enﬁm, toda a sorte de sacrifícios, pela falta de estrutura política, mas sempre
coerente com a luta do dia a dia e sempre sintonizada
com os interesses da sociedade. Foi assim que chegamos até aqui.
Hoje, de maneira cruel, sob o ponto de vista de
uma tática que não tem argumentos válidos e perceptíveis, esse grupo do PT tirou do povo de Mato Grosso,
Srªs e Srs. Senadores, a oportunidade de me avaliar,
de avaliar o meu trabalho, de avaliar a minha luta pela
governabilidade deste País, a minha luta pela defesa
do meio ambiente, com ênfase na questão climática,
que preocupa o mundo, de avaliar a minha postura em
especial na defesa dos direitos das mulheres do meu
Estado, das mulheres do Brasil, das mulheres da América Latina, das mulheres do planeta Terra, em defesa
das mães, das domésticas, da mulher do campo. Enﬁm,
o PT do Presidente do Diretório Estadual tirou de mim a
oportunidade ímpar de mostrar o quanto contribuí para
o desenvolvimento econômico do meu Estado, carreando recursos para os municípios, levando verbas para
os projetos sociais, brigando pela implantação do Luz
para Todos, pela ampliação da exploração, da pesquisa do petróleo e do gás em solo mato-grossense; da
federalização das rodovias, do transporte ferroviário.
Tiraram de mim essa oportunidade. E, pior, retiraram
o direito daqueles quase 30% dos eleitores do meu
Estado que me colocaram aqui, em uma luta titânica,
de avaliar o que eu ﬁz. Cassaram o meu direito e cassaram o direito do povo de Mato Grosso.
Vejam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que o PT do Deputado Carlos Abicalil teve contra
mim o fato de ter sido eu a primeira mulher a chegar
à Vice-Presidência do Congresso, a primeira Senadora de Mato Grosso, em sua história republicana. Ele
desconheceu a minha biograﬁa, de ter sido eleita pela
Transparência Brasil entre os dez Senadores que têm
os projetos que mais contribuem para a melhoria da
qualidade de vida do povo brasileiro.
Ressalto que, entre os dez, sou a única mulher.
Além de cheﬁar o grupo junto ao G8+5, etc., etc., o
fato é que usaram e abusaram da democracia do PT
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como instrumento para se fazer política de grupo. Isso
é absolutamente condenável.
O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Senadora, V.
Exª me permite aparteá-la?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Pois não, meu presidente.
O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Queria me
solidarizar com V. Exª e, ao mesmo tempo, mais do
que apresentar essa solidariedade, oferecer meu testemunho. Estou há quase 40 anos nesta Casa, mas
posso dizer que poucas vezes vi uma Senadora tão
dedicada, tão aplicada aos seus trabalhos e na defesa
da causa das mulheres quanto V. Exª. V. Exª tem sido
um exemplo no exercício do seu mandato para todos
nós. Posso testemunhar também que, na Comissão Diretora da Casa, como Vice-Presidente, V. Exª também
tem honrado esse cargo, tem nos ajudado com seus
conselhos, com seu trabalho e, ao mesmo tempo, se
aprofundado na discussão dos problemas da Casa.
Aqui no plenário, V. Exª tem se destacado na defesa
e no debate dos grandes temas nacionais. A política
tem seus momentos de amargura, coisas que a gente
não entende realmente, coisas que a gente não compreende. Mas, que V. Exª foi vítima de uma injustiça,
isso podemos dizer baseados no seu trabalho, na sua
qualidade de parlamentar, na honradez com que tem
se desempenhado nesta Casa e no respeito que merece de todos nós. Era esse testemunho que queria
trazer e apresentar-lhe minha solidariedade. E gostaria
de dizer que, tanto quanto V. Exª, estou me sentindo
também injustiçado como Senador.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Muito obrigada, Senador José Sarney, nosso
Presidente do Senado, Presidente do Congresso Nacional. Muito obrigada pelas suas palavras carinhosas,
sérias, neste momento.
Como dizia, o fato é que usaram e abusaram da
democracia do meu Partido, o PT, como instrumento
para se fazer política de grupo. Isso, Senhores e Senhoras, é absolutamente condenável.
Estive envolvida, durante as prévias, no projeto de
governabilidade do nosso Presidente Lula. Não tenho
dúvidas em aﬁrmar que conquistamos uma grande vitória política, ganharmos nas localidades que envolvem
2/3 dos votos de Mato Grosso. A Direção Nacional do
meu Partido já constatou esse absurdo.
Esse é o PT de Carlos Abicalil, Srs. Senadores
e Srªs Senadoras, que, em nome de uma tática eleitoral, não respeita a história de luta de uma companheira, uma história de mais de 20 anos de sacrifícios
e de total dedicação às causas partidárias. Em nome
do interesse do grupo que se estruturou à sombra da
Fundação Nacional de Saúde – Funasa, Mato Grosso,
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dos aloprados, que se estruturou à sombra de um Incra, o órgão mais odiado de Mato Grosso, seja pelos
latifundiários, seja pelos movimentos agrários como o
MST, o MTA e o Via Campesina, entre outros, por sua
inoperância e incapacidade técnica - assunto que voltarei a tratar oportunamente... Grupo que se aparelhou
na Secretaria de Educação de Mato Grosso...
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Senadora,
V. Exª me permite um aparte?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Pois não, Senador Edison Lobão. Quanta honra! Obrigada.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Senadora
Serys, não devo manifestar-me sobre decisões internas dos partidos políticos. Posso apenas dizer a V.
Exª que, para evitar coisas dessa natureza, houve um
tempo em que os Senadores eram candidatos natos
à sua própria reeleição. Com isso, impediam-se manobras internas não deste, mas de todos os partidos
políticos. Essa disposição legal depois foi vencida, e
agora veriﬁcamos que ela estava correta. V. Exª não
passaria pelo dissabor de não poder ser candidata à
sua própria reeleição, se aquela lei estivesse em plena
vigência. A respeito de V. Exª, eu, aí sim, posso falar.
Sou seu colega há cerca de oito anos aqui no Senado
da República. Acompanhei diariamente o desempenho
do seu mandato, todo ele traçado com competência,
com dedicação e com espírito público. Dia a dia, eu,
mais antigo, já no terceiro mandato de Senador, com
dois outros mandatos de Deputado Federal e um de
Governador, pude avaliar o seu desempenho. Em nenhum momento, eu observei sequer um desvio de conduta de V. Exª. Ao contrário, estava sempre dedicada
aos melhores e mais legítimos interesses de sua gente
de Mato Grosso e do Brasil. Eu lastimo profundamente
não observar mais a sua presença aqui, sobretudo por
uma razão que, a meu ver, não justiﬁca tirar alguém da
vida pública, que é impedi-la de ser candidata para a
próxima reeleição. Esteja certa, Senadora Serys Slhessarenko, de que o povo brasileiro sentirá saudade de
V. Exª aqui, profunda saudade, assim como eu estou
sentido desde logo.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, Senador Lobão. Obrigada mesmo.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Senadora Serys, permite-me?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Senador Geraldo Mesquita, concedo-lhe um
aparte.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Querida amiga, Senadora Serys, o Senador Lobão
é um diplomata: disse que não se mete nos assuntos
internos dos partidos. Eu me meto. Eu me meto, Sena-
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dora Serys. O que está prestes a acontecer com V. Exª
é uma violência que não é própria só do seu Partido,
não. O seu Partido está botando pé nessa estrada que
é trilhada, já, por muito tempo, por outros partidos que
desenvolveram essa prática. Aliás, pode-se dizer que
os partidos políticos hoje, no Brasil, Senadora Serys,
são verdadeiros cartórios, bancas de negócios. E essa
coisa tão exacerbada dá nisso. O Senador Sarney aqui
se dirigiu à senhora, e acho que ele se dirigia menos
à senhora e mais ao povo da sua terra, para dar o
testemunho da sua presença aqui no Senado Federal.
Digo que isso não é prática só do seu Partido, porque,
pouco tempo atrás, como V. Exª sabe, um companheiro nosso do PMDB, por sorte, foi avisado a tempo de
que o Partido iria negar-lhe legenda. O Senador Mão
Santa, do Piauí, nosso querido companheiro, teve que
migrar para um outro partido, porque o Partido iria negar-lhe legenda. Mão Santa! E quantos outros, Senadora Serys? Portanto, eu não sou diplomata, eu digo
com todas as letras: a gente precisa pensar muito ao
entrar para um partido político em nosso País. V. Exª
tem esta responsabilidade, assim como todos nós, de
rever o que está acontecendo. Partido no nosso País
está virando cartório, está virando banca de negócio,
igrejinha, com todo respeito às igrejas. Igrejinha no
sentido que a gente usa sempre. E não chore. Não
chore, Senadora. Esse povo não merece seu choro.
Eu, como o Senador Sarney, como o Senador Lobão,
quero aqui também me dirigir ao povo da sua terra e
dar meu testemunho, Senadora Serys. E, algumas
vezes, nós estivemos em campos opostos aqui. Mas
acho que não tem uma pessoa neste Senado Federal
– Parlamentar, servidor – que não tenha o dever, a necessidade de ter absoluto respeito por V. Exª e pelo seu
mandato. Um mandato aguerrido, Senadora Serys, um
mandato aguerrido. A senhora é uma guerreira, Senadora Serys. A senhora é uma guerreira, e foi assim que
se comportou no Senado Federal. Eu acho uma indecência o que estão fazendo com a senhora. Acho até
que o povo do Mato Grosso deveria dar uma resposta
contundente a isso. Eu acho até que o povo do Mato
Grosso deveria se mobilizar no sentido de impedir que
isso se perpetre. É uma grande oportunidade. O povo
brasileiro está adormecido, está muito acomodado,
Senadora Serys. O povo brasileiro tem se conformado com coisas absurdas, com coisas com as quais a
gente não pode se conformar. Há tempo ainda! O povo,
quando quer... Há um ditado, Senadora Serys, que é
mais ou menos assim: água morro abaixo... Como é,
Senador Mozarildo?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Fogo morro acima.
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O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Fogo morro acima. E o povo, quando quer, faz qualquer coisa. Portanto, queria, além do testemunho da
sua presença, da sua atuação... Digo uma coisa para a
senhora: eu tenho muito orgulho de ter sido seu parceiro
aqui no Senado Federal, muito orgulho. Tenho orgulho
de ser seu parceiro. Acho que está chegando a hora,
e este momento pode ser antecipado na sua terra. O
povo brasileiro, o povo de Mato Grosso tem de pegar
algumas coisas na mão, na munheca, e reverter, Senador Serys. Há tempo! A convenção vai ocorrer daqui a
quase 60 dias. O povo tem de compreender que não se
pode cometer uma arbitrariedade dessas. Isso é uma
arbitrariedade. Se a senhora tivesse aqui uma passagem manchada por fatos desabonadores, eu, talvez,
nem discutisse isso. Mas uma atuação irrepreensível
como a da senhora, no Senado Federal, uma atuação
que orgulha seus companheiros... Isso não é fácil acontecer no Senado, não, Senadora. Isto tem de ser objeto
de reﬂexão do povo do Mato Grosso. Portanto, o meu
abraço e a minha solidariedade. Não chore por esse
povo porque ele não merece. Chore pelo povo da sua
terra! Chore pelo povo da sua terra! Eu aqui faço um
apelo ao povo do Mato Grosso: tome tento, pegue esse
assunto nas mãos e tente reverter essa coisa. Ninguém
é dono absoluto dessas coisas. Quem é dono absoluto do nosso destino político é o povo. O povo, quando
quer, modiﬁca uma situação como esta, não é? Esses
títeresinhos, autoritários, que vestem uma capinha de
democratas, têm de aprender uma lição cedo ou tarde,
Senadora Serys. No seu caso, em Mato Grosso, talvez
seja agora a oportunidade de o povo dar um não para
esse tipo de comportamento e dar um basta a esse
tipo de gente que assume funções e cargos públicos
de forma autoritária e arbitrária, passando a ideia de
que são, de fato, democratas. “Não! Realizamos uma
prévia”. Que prévia? Que conversa é essa? Isso é uma
falta de respeito com uma Parlamentar que honrou e
honra o Senado Federal.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Obrigada, Senador Geraldo Mesquita, pelo
seu contundente e corajoso pronunciamento, como o
senhor sempre se porta neste Parlamento.
Alguns, senhores e senhoras, estarão se perguntando: “Por que esse grupo se estruturou dessa
forma?” E eu digo: lamentavelmente, às vezes, é preciso fazer opções. Eu, senhores e senhoras, ﬁz opção
pela governabilidade do nosso País, eu ﬁz a opção
pela luta por verbas para o meu Mato Grosso. Fiz a
opção por ser a Senadora não somente do PT, mas
ser a Senadora de Mato Grosso, tratando o meu Estado por inteiro, sem discriminar prefeitos por serem de
oposição, visitando anualmente todos os municípios,
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recebendo sempre, em meu gabinete, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, sem nunca perguntar a
que partido pertencem. Nunca. Eles entram e saem do
meu gabinete. Sou meio devagar para prestar atenção
nessas coisas. Nunca sei de que partido são, e não
tenho a menor preocupação. Se trazem preocupações
de nossos municípios, eu tenho de ouvi-los, tenho de
atendê-los, tenho de correr atrás e ajudar na solução
dos problemas. Não pergunto: “Ah, vai fazer emenda
para tal Município?” Se o Município está precisando
mais de tal coisa, é para lá que vai. Não sei se o prefeito é do partido x, y ou z. Eu não pergunto.
Desaﬁo qualquer político federal do meu Estado
de Mato Grosso a mostrar ao Brasil se realmente não
sou uma política que mais anda naquele Estado. O
Senador Jayme Campos costuma até brincar comigo,
e diz que ando muito. Ele não está nem na metade do
mandato dele aqui, por isso ele pensa assim. O Senador Jonas Pinheiro, de saudosíssima memória, sentado
ali, do meu lado, brincava sempre comigo. Ele dizia:
“Senadora, para com isso, o mundo não vai se acabar. A senhora trabalha demais”. E brincava, dizendo:
“Eu não preciso mais trabalhar”. Ele trabalhava muito
também. Mas ele brincava comigo de que não precisava mais trabalhar. Dizia que eu trabalhava por mim
e por ele. A gente trabalhou em muitas proposições
juntos, com certeza.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – V. Exª me
concede um aparte?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Pois não, Senador. Concedido um aparte ao
Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senadora
Serys, eu confesso que até agora não entendi e não
entendo essa forma de fazer política do seu Partido. Na
medida em que, aqui, de público, eu posso confessar
que eu fui um dos seus eleitores em 2002.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Votei em Jonas Pinheiro para Senador da República. Não só votei
como trabalhei, sabendo perfeitamente que a senhora
seria uma grande Senadora pelo nosso Estado e pelo
Brasil. Isso está indiscutível diante do testemunho dos
nossos Senadores que estão aqui, realmente, aparteando V. Exª. O PT está cometendo o maior erro da
política do Mato Grosso, na medida em que a senhora
é fundadora do PT, mulher que esteve na trincheira, lá
atrás, na fundação do pequeno PT que existia. E isso
eu posso falar com muita clarividência, que eu mesmo
sou adversário da senhora, lá atrás. Como Governador
do Estado, a senhora era Deputada Estadual, e eu via
a sua luta incessante não só defendendo os interes-
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ses da sociedade mato-grossense, mas, sobretudo,
defendendo o Partido dos Trabalhadores. E, de uma
forma traiçoeira, covarde, que eu posso dizer assim,
eu vejo que o PT contrariou toda a maneira, a forma,
na história republicana deste País, de se fazer política
partidária. Na medida em que eu tenho acompanhado
a discussão partidária, por intermédio da imprensa de
Mato Grosso, vi que o PT traiu até a sua história, traiu
a sua forma de fazer política. Aqui, de público, eu posso confessar que eu sei da maneira, do exercício não
condizente com o momento brasileiro, como foi feita
a política do PT do Mato Grosso, usando instrumentos não condizentes com a nossa realidade. E eu não
tenho dúvida alguma de que quem vai perder é o PT.
Quem vai perder é a própria candidata do PT, Dilma
Rousseff. Pergunto: quando se fala hoje dos espaços
que tem que ganhar a mulher brasileira no campo político, qual o discurso que o PT, sobretudo a Dilma, vai
ter em Mato Grosso para falar para as mulheres matogrossenses, pois não lhe dão oportunidade, cortam o
seu direito de pleitear uma reeleição? A senhora está
pleiteando aquilo que é direito líquido e certo. Lamentavelmente, a legislação eleitoral acabou com o voto,
ou seja, a eleição nata, a candidatura à reeleição nata.
Mas, neste caso, eu tenho certeza absoluta, a sua história é que vai valer, a história que a senhora construiu
como Deputada, como líder sindical, como Senadora
da República. Eu não tenho dúvida alguma de que o
povo do Mato Grosso hoje está triste. Não tenho dúvida
alguma de que nós vamos pagar caro por não deixar a
Senadora Serys Slhessarenko ser reeleita por nossa
sociedade. Eu, Senador Mozarildo Cavalcanti, já tenho
um candidato a Senador, que é o Senador Antero Paes
de Barros. Quanto ao segundo voto meu, de Jayme
Campos, do meu Partido, aqui mesmo está comigo
aqui o Deputado Dilceu Dal’Bosco, Líder da nossa
bancada, e nós já tínhamos compromisso ﬁrmado de
ajudar a reeleição da Senadora Serys Slhessarenko.
Votaria, de fato, com o coração, realmente sabedor que
sou de sua competência, do trabalho que tem exercido aqui neste Senado. Votaríamos conscientemente,
porque sei perfeitamente que V. Exª seria novamente
eleita, por ser uma grande Senadora, que defende os
interesses da sociedade brasileira. Portanto, Senador
Eduardo Suplicy, acho que é a maior injustiça que o
PT do Brasil está cometendo com essa Senadora da
República. Vão pagar caro. Lá, no Mato Grosso, pode
ter certeza de que, diﬁcilmente, o PT terá oportunidade de ter aqui um Senador da República! A falta de
Serys não dá para nós aferirmos! Não dá para mensurar o tamanho do rombo que fez o seu Partido lá
em Mato Grosso. Entretanto, é pena que a legislação
eleitoral não permita, Serys, que V. Exª mude de par-
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tido hoje e venha para o Democratas e seja a nossa
candidata a Senadora da República. (Palmas.) Seria
bem-vinda! Seria bem-vinda e seria Senadora da República, até porque o meu Partido, lamentavelmente,
não tem um candidato a Senador. Mas vamos votar
em Antero Paes de Barros, e votaríamos na senhora
novamente, conscientemente. Mesmo estando em lados opostos, a senhora apoiando a candidata de seu
Partido, eu apoiando José Serra, mas o Democratas
de Mato Grosso ia novamente lhe dar essa conﬁança,
essa procuração para bem representar o meu querido Estado do Mato Grosso. Portanto, eu quero, nesta
oportunidade, manifestar a minha solidariedade, na
certeza absoluta de que quem perde é o povo do Mato
Grosso por não ter o momento ímpar novamente nas
eleições de 2010 de reconduzi-la como Senadora da
República pelo Mato Grosso e pelo Brasil. Parabéns e
sucesso! Mas eu tenho certeza de que essa decisão vai
custar muito caro para aqueles que, lamentavelmente,
usaram instrumentos e meios para que a senhora não
vencesse as prévias. Eu imagino que vai custar caro
para aqueles que esperam que o povo do Mato Grosso não tenha entendido o jogo, a traquinagem que foi
feita para que a senhora não voltasse a ser Senadora
por Mato Grosso. Parabéns e conte com o Senador
Jayme Campos!
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, Senador Jayme Campos. Apesar de
sermos de Partidos opositores, como o senhor muito
bem colocou, temos trabalhado muito juntos, como sei
que vamos trabalhar com o Senador Jorge Yanai, pelas
causas de Mato Grosso, porque Mato Grosso é muito
maior que muitas divergências políticas.
Em determinados momentos, é claro, temos divergências e precisamos nos postar em campos diferenciados, aqui dentro, mas na maioria das situações nós estamos muito juntos. Estamos juntos eu e
o Senador Jayme Campos em praticamente todas as
Comissões: é na CCJ, é na de Infraestrutura, sempre
votando juntos, ajudando.
A federalização das estradas de Mato Grosso, a
ampliação de praticamente mais cinco mil quilômetros
de estradas federalizadas, porque só estrada federalizada entra no PAC e só estrada que entra no PAC é
asfaltada.... Eu estava lá meio que patinando, sozinha, o Senador Jonas Pinheiro me ajudando, quando
o Senador Jayme Campos chegou, eleito. Sentamos
os três juntos. Saiu uma foto, pelo Mato Grosso, e as
pessoas diziam: “Mas como, Serys? Você sentada
com os dois Senadores do DEM?” Sentada, e quantas
vezes for preciso sentar por Mato Grosso nós vamos
sentar juntos.
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Fizemos o mapa dos desenhos das estradas
que precisavam ser federalizadas de imediato, por estudos já feitos, e, juntos, os três, assinamos todas as
proposições. Em 15 dias – não é, Senador? –, a gente
conseguiu aprovar no Senado e foi lá para a Câmara.
Quer dizer que foi um trabalho realmente dos maiores
o que juntos nós ﬁzemos.
Fizemos muitos outros, mas esse foi um dos
maiores, e Mato Grosso é que ganha. Mato Grosso
tinha em torno de sete mil quilômetros de estradas
federalizadas. Poderá ir para 12 mil, agora, com esse
trabalho que nós ﬁzemos. Agora, é claro, o Senador
Gilberto Goellner vem ajudando e o Senador Jorge
Yanai vai dar continuidade.
Eu diria que por onde eu ando, nos Municípios,
discuto programas e projetos para beneﬁciar o cidadão,
beneﬁciar o pai de família, o ﬁlho do trabalhador, o ﬁlho
do homem do campo, as futuras gerações de um Estado
rico e que ainda busca a sua própria identidade.
Fiz essa opção pelo meu Brasil, ao passo que
esse grupo fez a opção para dominar e privatizar o
PT.
Que ﬁque muito claro que hoje, em Mato Grosso,
existem dois PTs: um PT que é esse que não pensa
duas vezes em buscar facilidades e outro que está na
luta coletiva em busca de dias melhores para o povo
do meu Estado. E eu, a Senadora Serys, faço parte
desse segundo PT. Eu sou do grupo dos companheiros
que me apoiaram, que ﬁzeram com que a diferença
fosse realmente muito pequena, porque muitos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores
nos deram muito apoio nesse momento, e continuam
nos dando.
Admito, senhores e senhoras: sinto-me vilipendiada. Enquanto me dedicava ao mandato por inteiro
ao meu Estado e ao meu País e também na busca de
um mundo melhor, lá nos rincões mato-grossenses
alguns tramavam a queda da Senadora Serys.
Em nome do interesse de um grupo, é lamentável, meus senhores e senhoras, constatar que o poder pelo poder exige irresponsabilidade. Poderia estar
eu, aqui, comemorando a vitória, numa prévia do meu
Partido, se tivesse feito como eles. Bastaria ter deixado as responsabilidades de lado, aqui, para construir
somente a vitória naquela prévia. Não precisava mais
do que dois ou três dias.
Aliás, quero dizer que sempre atuei pelo meu
Partido. A minha história de ﬁdelidade partidária jamais
poderá ser questionada, colocada sob questionamento,
mas ﬁz a política de um PT voltado aos interesses coletivos e não apenas de interesses de um grupelho.
Se errei por esse comportamento, vou continuar
errando, porque não acredito nessa política do toma-
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lá-dá-cá. Penso o meu Brasil e o meu Mato Grosso por
inteiro, fortes e vigorosos.
Seria eu hipócrita se não dissesse que a tática
escolhida pelo PT de Carlos Abicalil foi equivocada.
Ela é equivocada. Eu diria mais: uma tática oportunista e desleal.
Querendo se aproveitar da popularidade do exGovernador Blairo Maggi, que é do Partido da República, um dos grandes apoiadores do nosso Presidente
Lula, esse grupo partiu em busca dessa vaga ao Senado, em desespero. Abriu uma cisão dentro do Partido
para tentar fazer prevalecer seus objetivos. Tentaram
rasgar uma história, a minha história, a história da primeira mulher eleita Senadora no meu Estado, em toda
a história republicana. Esse PT do dirigente estadual
solapou a dignidade de nós, mato-grossenses.
Temo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
pela resposta que virá das urnas, mas vamos esperar.
O tempo é o senhor da razão e a sabedoria popular
sempre prevalece sobre as espertezas.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senadora Serys,
a senhora me concede um aparte?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Concedo um aparte ao Senador José Nery.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senadora Serys,
eu gostaria de dizer a V. Exª e ao povo de Mato Grosso
que não podemos nos calar diante do que consideramos uma grave injustiça: impedir a candidatura de V.
Exª, a quem aprendi a respeitar na convivência que
aqui tivemos nos últimos anos, debatendo e lutando por
causas de interesse da população, dos excluídos, dos
mais pobres do nosso País. Encontramo-nos muitas
vezes neste plenário ou nas Comissões para defender
a causa dos direitos humanos, a causa de crianças
e adolescentes, dos direitos das mulheres e a causa
especíﬁca das empregadas domésticas, a que V. Exª
tão bem se dedicou nesta Casa. Há poucos dias, testemunhamos um evento em que ﬁcaram demonstradas as iniciativas do seu mandato em relação a essas
pessoas que, hoje, são escravizadas em milhares de
residências, em nosso País. A Senadora Serys é defensora dos agricultores familiares, dos sem-terra, da
causa da reforma agrária. A Senadora Serys luta contra
o trabalho escravo. Ainda como Deputada, temos um
relato, em certa oportunidade, alguns escravagistas e
latifundiários do seu Estado encomendaram e tramaram
a possibilidade de colocar V. Exª num tacho quente de
caldo de cana, porque era assim que eles reagiam ao
seu trabalho, à sua luta em defesa do direito dos trabalhadores. A Senadora Serys sempre pautou a sua
vida pela defesa da ética na política. Ontem, quando
reunimos o conjunto de entidades da sociedade civil, da CNBB, da OAB, de vários movimentos sociais

MAIO 2010
18724

Sexta-feira 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

para discutir a tramitação, aqui no Senado, do projeto
Ficha Limpa, cuja votação a Câmara dos Deputados
está concluindo, lá estava Serys presente, junto com
outros Srs. Senadores e Senadoras, para demonstrar
o seu compromisso com a política de coerência, de ética, do qual o seu próprio mandato é o maior exemplo.
A Senadora Serys tem enfrentado, ao longo da sua
trajetória, sempre as maiores diﬁculdades para fazer
valer o sonho de que podemos, no Brasil, construir
um País justo e digno para todos. Eu acho que essa
é a grande lição do seu trabalho e a grande mensagem que você... Digo “você” porque, além de tudo, nos
tornamos amigos aqui, compartilhando, com certeza,
em muitos momentos difíceis, pensamentos, ideias,
lutas, enfrentamentos, porque não somos daqueles
que recusam desaﬁos para fazer valer princípios, para
fazer valer valores que muitos já abandonaram. O que
ocorreu no Mato Grosso, em especial o debate interno
feito no Partido dos Trabalhadores, sem dúvida, leva a
muitas preocupações, porque, pelo que a senhora relatou, a própria democracia interna foi solapada quando
interesses maiores prevaleceram em detrimento da
referência do trabalho, da luta incessante por ética na
política, pelo direito dos trabalhadores e, sobretudo,
pelos direitos do povo de Mato Grosso. Eu poderia dizer a V. Exª que um partido como o PSOL não teria nenhum problema em convidá-la também para ingressar
em suas ﬁleiras, mas acho que isso não é correto, até
porque V. Exª tem a grandeza e a clareza dos projetos
que defende e em que acredita. Comparativamente, do
ponto de vista político ideológico, como disse há pouco
ao Senador Jayme Campos, V. Exª com certeza ﬁcaria
muito mais à vontade em um partido como o PSOL do
que no DEM, porque as suas convicções estão muito
nesse campo. Porém, não quero me aproveitar dessa oportunidade para dizer isso a V. Exª, porque acho
que ainda há tempo para se corrigir a injustiça que lhe
ﬁzeram. Mas não ﬁzeram à Senadora Serys, ﬁzeram
ao povo de Mato Grosso, que pode ser privado da possibilidade de ter aqui, no Senado, uma voz e o destemor, a luta e o compromisso de Serys Slhessarenko.
Portanto, eu diria que ainda é tempo de corrigir essa
grave injustiça, e os mato-grossenses têm a tarefa de
ajudar nisso. Parece-me que V. Exª chegou a anunciar que não seria candidata a nenhum cargo nessas
eleições, e comentava com o Senador Cristovam Buarque essa semana que, pelo seu trabalho, pela sua
luta, o correto é V. Exª continuar na batalha, na disputa. E disse a ele: era bom que os mato-grossenses
e nós pudéssemos nos somar, dizendo “Serys candidata”, porque em qualquer cargo que V. Exª venha a
disputar sempre honrará o seu Estado, o seu povo e,
principalmente, honrará qualquer Casa do Legislativo
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de que venha a ser membro, porque já foi Deputada
Estadual e depois veio para o Senado. Então, V. Exª
conta com a minha solidariedade e o meu apoio. A
senhora e a sua equipe, que é tão dedicada quanto a
própria, sem dúvida, aqui são exemplos de trabalho e
dignidade. Desejo que V. Exª, ao ﬁnal desse processo,
tome a melhor direção e o melhor caminho, que sem
dúvida é aquele caminho de continuar lutando e organizando o povo por seus direitos. Eu tenho certeza
de que a sua grandeza, o seu espírito de luta jamais
fenecerá. É por isso que Serys deve continuar na lida
política: em qualquer função que esteja, V. Exª saberá
muito honrar o cargo que o povo lhe conﬁar. Portanto,
integro-me à ideia que o Cristovam anunciou. Acho que
o movimento “Serys candidata” é o que Mato Grosso
precisa fazer para que a senhora continue bem representando o povo de Mato Grosso. Um grande abraço,
sucesso e êxito. Não ao desânimo e sim à persistência,
à determinação, à coerência e à luta, que são marcas
da sua brilhante trajetória. Muito obrigado.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, Senador José Nery, realmente, pelo
seu grandioso pronunciamento neste aparte que muito
me emociona. Quero dizer, Senador, que eu saio da
política eleitoral em 2010, mas estarei na luta de todos os companheiros e companheiras de meu Mato
Grosso, em todos os sentidos que se faz necessário
estarmos na luta pela melhoria da qualidade de vida
da nossa população. Com certeza, todos têm suas
necessidades. Eu digo sempre que Mato Grosso é o
Estado do agronegócio. Queremos que o agronegócio
vá muito bem, obrigada, e exporte para trazer divisas.
Mas nós queremos uma agricultura familiar forte, uma
agricultura familiar que realmente traga, com dignidade, para a sua família, o pão nosso de cada dia, a melhoria da qualidade de vida; que tenham trabalho os
trabalhadores da área urbana; que tenham terras os
do meio rural; que tenham condições de crédito; que
tenham condições de produzir realmente, para um melhor sustento e para a melhoria da qualidade de vida,
porque as pessoas também não podem trabalhar só
para sobreviver.
Mas, continuando, eu saio, senhores e senhoras,
de cabeça erguida. E não é uma simples retórica de
quem perdeu, mas na verdade da representatividade
dos votos. Saio de cabeça erguida na verdade dos
números, principalmente dos apoios que recebi nas
prévias ou pelos honrosos apoios dos Srs. Senadores
do meu Partido: Senador Suplicy, Senador Mercadante, Senador Paulo Paim, Senador Delcídio Amaral,
Senadora Fátima Cleide, Senador Augusto Botelho,
Senador Tião Viana, Senadores e Senadoras que
nos apoiaram com uma profunda carta escrita pelo
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Senador Suplicy e assinada por todos os Senadores
da nossa Bancada.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite ?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Pois não, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senadora Serys Slhessarenko, eu justamente iria sugerirlhe que a carta que escrevemos pudesse ser parte do
pronunciamento de V. Exª, que pudesse ser inserida.
V. Exª citou os Senadores da Bancada que assinaram
essa carta, dando testemunho. Pelo trabalho que V.
Exª aqui realizou ao longo desses oito anos, ﬁzemos
questão de dar o nosso testemunho e dizer como V. Exª
tanto se empenhou para digniﬁcar e bem representar o
povo do Estado do Mato Grosso e como V. Exª aqui se
distinguiu tanto nas Comissões que citou, como a de
Constituição e Justiça, de Infraestrutura, de Agricultura
e Reforma Agrária e outras, onde eu, com V. Exª, tenho
trabalhado conjuntamente. V. Exª, também na Mesa,
como 2ª Vice-Presidente do Senado, tem...
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – E do Congresso.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Perdão?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Do Senado e do Congresso. Hoje, mesmo, pela
manhã, presidi o Congresso.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Do
Senado e do Congresso. Hoje V. Exª presidiu...
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – O Congresso.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...o
Congresso. Tantas vezes tem presidido aqui as nossas sessões e sempre o tem feito da forma mais digna.
Quero dizer que, pelo conteúdo dos seus pronunciamentos, pela forma como V. Exª visita Mato Grosso
praticamente toda semana, sai daqui para veriﬁcar
quais são os problemas de seu Estado tão grande, o
que lhe exige enorme esforço com deslocamentos e
com diﬁculdades até para que V. Exª possa estar na
companhia de familiares, ﬁca claro que V. Exª sempre
realiza isso com grande determinação e vontade e tão
bem digniﬁca o trabalho como mulher. V. Exª é uma Senadora que colocou a causa da participação da mulher
na vida política com grandeza, que aqui apresentou
projeto importante, segundo o qual toda pessoa, em
sendo mulher, deve receber uma remuneração semelhante à do homem que exerce a mesma função, projeto
abraçado pelo Presidente Barack Obama, conforme V.
Exª diversas vezes ressaltou logo que assumiu o seu
Governo. E V. Exª também está sempre atenta aos anseios dos movimentos sociais, seja do Movimentos dos
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Trabalhadores Sem Terra no Mato Grosso, onde isso
é muito importante, seja dos trabalhadores de todos
os segmentos, sempre atenta a observar os anseios e
projetos dos prefeitos de seus municípios, não importando os partidos aos quais pertençam. Enﬁm, quero
aqui transmitir a V. Exª que acho que seria muito bom,
conforme dizemos na sua carta, que pudesse o Partido dos Trabalhadores outra vez colocá-la como candidata ao Senado. Se, por uma decisão do partido, isso
não aconteceu, como V. Exª aqui nos diz, ou seja, que
nesta ocasião não vai ser candidata, quero dizer da
minha convicção de que, em breve, o próprio Partido
dos Trabalhadores ou o povo do Mato Grosso, muito
provavelmente, vai lhe chamar para novas missões.
Quero aqui transmitir a minha convicção a V. Exª de
que, onde V. Exª estiver, será uma pessoa que muito
vai contribuir para que as coisas melhorem. Então, meu
abraço e um beijo carinhoso para V. Exª.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, meu querido Senador Suplicy. Muito
obrigada.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me,
Senadora?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Um aparte ao nosso querido Senador Pedro
Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Parece, de
certa forma, que estamos assistindo a uma cena surrealista. Eu imaginava ver muitos fatos aqui no Senado,
mas V. Exª fazer esse pronunciamento para nos trazer
essa notícia, sinceramente, eu não entendi. Fala-se
muito em ﬁcha suja, em ﬁcha limpa. Muita gente diz – e
tenho até um projeto neste sentido – que desse problema de ﬁcha quem devia cuidar primeiro era o próprio
partido. O partido devia, na hora de escolher, de selecionar seus candidatos, fazer a seleção. Se o cidadão
está sendo processado, se o cidadão está marcado, se
ele é isso, se ele é aquilo, não entra na chapa. E não
como a gente faz hoje, muitas vezes: buscar o cidadão
porque ele pode trazer voto. Pode ser até um bicheiro,
mas que tenha fama; pode ser não sei o quê. Agora,
eu não entendo: V. Exª não é candidata. Em primeiro
lugar, é uma coisa que me parece agora interessante.
Uma das invejas que eu tinha do PT – e são muitas
– era o número de mulheres que tinha na bancada.
Quando começou a legislatura, era V. Exª aqui, era a
nossa querida Senadora Heloísa, era a nossa querida
Senadora Marina, que por enquanto, ainda é do Acre.
Mas eu não estou entendendo. Ô Suplicy, de um lado,
escolhe uma mulher como candidata; do outro lado,
as mulheres são meio que postas para fora do PT. A
Heloísa foi expulsa. A Heloísa, pura e simplesmente,
foi expulsa porque votou um artigo que é do Estatuto
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do PT, da organização do PT, da história de vida do PT.
Foi expulsa. A Ministra, a Senadora Marina, foi posta
para a rua do Ministério, assim, com um chutão, sem
dizer nem por quê. Agora, vem V. Exª dizer que não é
candidata. Mas não é candidata por quê, meu Deus
do céu? Em primeiro lugar, eu quero me dirigir ao meu
amigo Suplicy. Com todo o respeito, eu acho que não
seria o caso de apenas dizer – e V. Exª está certo – que
outras missões lhe são reservadas. Eu concordo. Até
porque, se não for no PT, tem... Eu só não ofereço o
PMDB porque eu não mando no PMDB. Quer dizer, eu
sou ﬁgura mal vista no PMDB. Se eu já falar, a senhora
vai ser mal recebida pelo PMDB. Mas muitos partidos
receberão muito, muito, muito bem V. Exª. Agora, V.
Exª poderia falar com a direção nacional do PT. Lula
não está se metendo em tudo o que é lugar? Fizeram
uma convenção lá em Minas Gerais. A convenção de
Minas Gerais indicou um candidato a governador, e o
PT está dizendo que esse candidato a governador não
vai ser candidato a governador porque eles vão apoiar
o PMDB. Por que não pode intervir lá no Mato Grosso
para saber o que está acontecendo? Acho, com toda
a sinceridade, que esse fato é muito mais importante,
é muito mais lógico, é muito mais racional do que o
outro. Porque, no outro, eram dois grandes candidatos
que o PT tinha: o Ministro da Fome, que é um homem
espetacular, Patrus Ananias, e o outro, que foi um
grande Prefeito. Fizeram uma convenção de mentirinha, uma prévia de mentirinha, porque quem ganhou
não pode ser candidato. Vai ser candidato ao Senado
porque eles vão apoiar o PMDB. Porque o Lula está
mandando. O Lula que vá mandar lá em Mato Grosso.
A Serys é que tem que ser candidata. Eu vou com V.
Exª falar com o Lula.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Mas São
Paulo... Eu não sei. Agora, eu digo a V. Exª que não
entendo. Não entendo. Qual é o motivo, qual é o argumento pelo qual o Mato Grosso não permite que uma
pessoa da sua categoria, da sua competência, da sua
seriedade, da sua integridade... V. Exª é uma Senadora
na acepção da palavra. É brilhante, é competente, discute os problemas do seu partido, do PT, os problemas
sociais, discute os problemas da sociedade brasileira,
discute os problemas da mulher, discute os problemas
da sua região, do Mato Grosso. V. Exª é um dos grandes nomes deste Congresso. Não dá para entender.
Sinceramente, eu faço um apelo. Sr. Presidente, vamos
iniciar um ofício, endereçado à direção do PT do Mato
Grosso, dizendo que nós, cidadãos brasileiros aqui do
Senado, gostaríamos de saber qual é o motivo, o que
V. Exª tem que a gente não sabe, qual é o mistério,
qual é a causa disso. Não dá para entender. Olha, e
não dá para perder por ser o PT. No PMDB até dá, por-
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que é uma legião estrangeira que está no comando do
PMDB e que lá faz o que quer. Quer dizer, nós temos
um candidato a Presidente da República, que é o Requião, e, no entanto, estamos oferecendo o vice para a
Dilma, para o Serra, para quem paga mais. Quer dizer,
o PMDB, infelizmente, com a morte do Dr. Ulysses, do
Dr. Tancredo, do Teotônio... Esse grupo que assumiu é
um grupo que humilha, que espezinha. Mas o PT não.
O PT... Cá entre nós, o Lula está sendo um grande Presidente. Eu acho que a Ministra Dilma, é uma grande
candidata. Eu acho que não tem explicação.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – É verdade.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Não tem.
Não tem explicação. Eu dou a minha solidariedade
a V. Exª Eu digo que a vida, talvez, seja isto: para V.
Exª as coisas deram certo, é uma mulher formidável,
grande líder, Deputada, Senadora, mas, às vezes, uma
paulada é necessário para a gente se recolocar. Deus
sabe o que faz.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Com certeza.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Quer dizer,
olhando a curto prazo, a gente pode dizer: “Não, Deus
sabe o que faz”. Mas fez uma bobagem, não poderia
fazer isso. Mas eu acho que deve ter o passo seguinte.
Vamos esperar o passo seguinte, que, tenho certeza,
tem que ser a favor de V. Exª.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Senador Pedro Simon, honra-me muito, muito,
muito o seu aparte, pelo respeito que todos nós temos,
todos nós Senadores e Senadoras, que o Rio Grande
do Sul tem pelo senhor, que o Brasil e que muitos setores internacionais têm. Em sua fala, V. Exª realmente
diz: “Eu não entendo, eu não sei”. Eu também não sei,
Senador. Por quê? Porque isso já foi dito por muitas
pessoas, inclusive de esferas maiores, em âmbito nacional, que não conseguem entender. Porque se fosse... Foram até palavras de um Líder nosso, do PT, de
Liderança nacional. Ele disse: “Não dá para entender.
Porque se fosse um mandato píﬁo, um mandato isso,
um mandato aquilo” – teceu uma série de pejorativos
– “tudo bem. Mas um mandato” – e aí teceu uma série de qualiﬁcativos ao meu mandato – “não pode ser
tratado dessa forma”.
Mas é aquela história: as pessoas se tornam
donas. Tem algumas que se tornam proprietárias, proprietárias do partido. Quando o senhor é proprietário
de alguma coisa, o senhor faz o que quer dessa coisa,
não é? Foi isso que aconteceu.
Eu saio de cabeça erguida. E não é uma simples
retórica de quem perdeu, mas na verdade da representatividade dos votos. Saio de cabeça erguida na
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verdade dos números e principalmente dos apoios
que recebi, seja nas prévias, como eu disse, ou pelos
Srs. Senadores aqui.
Aliás, eu peço que seja feita a transcrição da
carta assinada pelos nossos Senadores, por toda a
Bancada do Partido dos Trabalhadores. Que ela seja
transcrita.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Serys, permite-me um aparte?
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Senador Mozarildo, pois não.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Olhe,
eu me contive um pouco para fazer este aparte, mas
depois de tantas manifestações, e principalmente porque, como conversei com a senhora em particular, eu
realmente, não só como disse o Senador Pedro Simon,
não entendo. Aliás, quero dizer que entendo sim. Eu entendo muito bem. Eu entendo muito bem, porque, depois
de ter visto o que foi feito com o Senador Flávio Arns,
com a Senadora Heloísa, com a Senadora Marina, de
maneira suave, mas foi também – suave vírgula, porque
a forma como a tiraram do Ministério não foi nada de
suave... Então, não é de admirar. Agora, considerando
a pessoa que a senhora é, a história que tem dentro
do PT: vinte anos de mandato, uma militância ﬁrme,
uma postura aqui no Senado, pelo que nós vimos aqui
pelo depoimento de Senadores de diversos partidos,
uma postura admirável. Não é uma pessoa que tenha
radicalismos. Tem as suas ideias mas as defende com
elegância. Então, eu só posso entender, até para usar
a palavra que o Presidente Lula gosta muito, é que foi
um gesto aloprado, porque aloprado, segundo o dicionário, é amalucado. Exatamente, só pode ser um gesto
aloprado, porque não é possível que um partido possa,
seja lá qual for a matemática ou o artifício, deixar de
escanteio uma pessoa como V. Exª. Mas olhe, já citei
o Senador Flávio Arns, a Senadora Heloísa, a Senadora Marina, mas estão fazendo coisa parecida com o
Senador Augusto Botelho lá em Roraima. O Senador
Augusto Botelho não tem história no PT que a senhora tem. O Senador foi eleito pelo PDT e foi para o PT
convencido por uma série de coisas importantes nas
quais ele acredita. No entanto, o PT de Roraima está
fritando o Senador Augusto Botelho também. Então,
eu compreendo muito bem realmente essa postura do
PT. Eles não estão preocupados de fato com as pessoas sérias, que trabalham, que querem realmente um
Brasil mais justo e melhor. Portanto, fazem mesmo jus
ao nome que o Presidente Lula inventou de aloprados,
são aloprados mesmo.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, Senador Mozarildo.
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Eu dizia do apoio que recebi dos Srs. Senadores
e Srªs Senadoras, do apoio em massa, senhores e senhoras, do movimento comunitário do meu Estado, das
mulheres que se organizam a cada dia, dos segmentos diversos de luta, segmentos ligados à terra, como
a Via Campesina, o MST, dos peritos, das mulheres
da magistratura. Enﬁm, eu não me recordo aqui, mas
são tantos os abaixo-assinados que eu tenho recebido
de tantas categorias: dos vigilantes, de todas as categorias, de todos os patamares, de todos os setores
da sociedade, de todos os cidadãos de bem, porque
antes de tudo, eu sou uma cidadã do bem; a minha
família, os meus amigos, os políticos de modo geral, a
população mato-grossense, sempre presente ao meu
mandato, com entusiasmo.
Realmente eu digo que, como disse o Senador
Pedro Simon, é difícil de entender. Para mim está sendo difícil de entender.
Mas eu quero também agradecer a cada petista
que me entendeu, que entendeu a minha mensagem e
a minha luta. Acreditem, senhores e senhoras do Partido dos Trabalhadores que me apoiam, acreditem: a
resistência prossegue! Posso não estar voltando para
esta Casa, mas estarei na luta junto aos que me apoiaram pelo engrandecimento dos que consideram o PT
um partido voltado para os interesses do povo e não
apenas um instrumento de um grupo político.
Meus próximos meses não alterarão o curso da
minha vida política. Estou fortalecida para seguir na
luta pelos grandes ideais. Continuarei minha rebeldia
por mais espaço para as mulheres. Continuarei uma
revolucionária sonhadora das boas causas, assim
como deﬁniu Paulo Cavalcanti, esse grande brasileiro
de Pernambuco:
Não fazem mal ao revolucionário o devaneio e o sonho, porque a luta, em si mesma,
é sempre um projeto de esperança, nunca o
refúgio de ilusões e fracassos.
São palavras de Paulo Cavalcanti, esse grande
brasileiro pernambucano.
Meu sonho de hoje, senhoras e senhores, será
eleger Dilma Presidente. E, independente desse resultado em Mato Grosso, estarei me dedicando, sim, 100%
a essa vitória para fazer dessa companheira a primeira
mulher Presidente do Brasil. Como sempre aﬁrmei, me
sentirei presidente do Brasil com ela Presidente.
Como militante do PT de Mato Grosso, cobrarei
coerência e ética na política e ﬁcha limpa. Ficha limpa
especialmente dos petistas que terão suas candidaturas registradas. Não a nenhuma candidatura que tenha
caixa dois, especialmente no meu partido.
Repito o que já postei em meu Twitter:
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A possibilidade de disputar a reeleição
não me entristece, não me tornará uma pessoa
amarga. Não busco o poder pelo poder, pois
“uma revolucionária pode perder tudo: a família,
a liberdade, até a vida. Menos a moral.

e forte. Fortaleça-se no Senhor Jesus e na
força do seu poder.
Com carinho, Cristine Bernini, Vereadora
do PDT de Alto Taquari, Mato Grosso.

Não sou de mandar recados, mas estou zangada
e recorro, para ﬁnalizar, a Aristóteles.
Aristóteles diz: “Qualquer pessoa pode zangarse. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa,
na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa;
isso não é fácil”
E eles conseguiram fazer isso comigo de forma
rasteira e desleal!
São muitas as mensagens de carinho e afeto que
tenho recebido. Quero dizer ainda que continuarei dando minha parcela de contribuição política e humana
por um Brasil cada vez melhor.
Quero repetir a mensagem da Vereadora Cristine
Bernini, como se fosse uma mensagem de todas as
mulheres mato-grossenses, sejam elas vereadoras,
prefeitas, vice-prefeitas, mulheres do povo, mulheres
da área urbana, trabalhadoras rurais, mulheres da área
urbana e rural. Quero repetir, Cristine Bernini, o bilhete
que você me mandou.
Disse ela:

Recebi aqui também um bilhete dos companheiros
e das companheiras que trabalham comigo, tanto os
que trabalham no meu gabinete aqui em Brasília como
aqueles do meu escritório, lá em Mato Grosso. É um
bilhete de quatro linhas. Eles dizem o seguinte:

As mulheres brasileiras esperam que
este momento de diﬁculdade seja ultrapassado pela esperança de um novo amanhã!
Continue sempre assim Senadora, decidida

Senadora, para o povo de Mato Grosso,
para o Brasil, o seu mandato tem sido assim
como essa história; tente não chorar ao fazer
seu discurso [já chorei!] e se chorar que seja
pela diferença que representas na vida e na
história de cada um de nós todos e, especialmente, dos homens e mulheres no nosso Estado de Mato Grosso.
Muito obrigada. (Palmas.)
Obrigada, Presidente, pela sua paciência.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA SERYS SLHESSARENKO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso da Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, o Sr. José Sarney,
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
Durante o discurso da Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, o Sr. Mozarildo
Cavalcanti deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Geraldo Mesquita Júnior.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Senadora Serys, a senhora é uma pessoa muito querida nossa, de todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. PMDB
– AC) – Sobre a mesa, comunicação que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Em votação os Requerimentos de
nºs 481 e 482, de 2010, dos Senadores José Nery e
Efraim Morais, respectivamente, solicitando licença
dos trabalhos da Casa, a ﬁm de participarem da 23ª
Sessão Plenária do Parlamento Mercosul, a realizarse em Montevidéu, Uruguai, nos dias 10 e 11 de maio
do corrente.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Foi lido anteriormente o Requerimento
nº 414, de 2010, do Senador Arthur Virgílio e outros
Senadores, solicitando que o primeiro momento do
período do Expediente da sessão do Senado Federal
do dia 21 de junho seja destinado a homenagear os
15 anos da Rede Vida de Televisão.
Em votação o Requerimento.
As Srªs e os Srs Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Concedo a palavra com muita honra
ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Nery.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Com a palavra o Senador Pedro Simon, representante
do Estado do Rio Grande do Sul.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, li um dia uma entrevista
do grande poeta gaúcho Mário Quintana, quando lhe
perguntaram em que outra proﬁssão conseguiria se
imaginar. A resposta de Mário Quintana foi: “...eu queria
ser um pajem medieval.. Mas, isso não é nada. Pois,
hoje, eu queria ser uma coisa mais louca: eu queria
ser eu mesmo!”. “E quem é o senhor?” Foi a próxima
e última pergunta feita ao poeta Quintana.
Quintana respondeu: “Eu não sou eu, sou o momento, passo.” – concluiu.
O meu pai, meu querido pai, velho libanês e lutador, queria que eu fosse médico. Diferente, portanto, do
pajem da imaginação do poeta, embora a saúde hoje
também se pareça, muitas vezes, com a dos tempos
medievais, uma imaginação.
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Eu, entretanto, percebi que para ser eu mesmo
deveria seguir, desde muito cedo, quase desde criança, a vida pública.
Depois de viver tantos momentos na política, eu
também percebo, mais uma vez como o poeta, querido Quintana, que eu não sou eu, sou o momento; o
momento, e eu também passo.
Na política, meu querido presidente, já cheirei
pólvora. Cheirei pólvora quando o momento era de
luta pela liberdade. Já rasguei caminhos, rasguei caminhos quando o momento era de busca da democracia. Já marchei contra a corrente, marchei contra a
corrente quando o momento era de defesa da nossa
soberania.
Estariam a liberdade, a democracia e a soberania
em risco no momento atual?
Eu penso que não. A soberania, quem sabe,
quanto à globalização não respeita fronteiras. Quando
o lucro perdeu, deﬁnitivamente, qualquer resquício de
pudor. Quando se sabe que temos tudo o que pode
a cobiça. Quando ainda não foram expulsos todos os
vendilhões da Pátria. Se eu sou o momento e eu passo, e se eu ainda estou aqui, escolhido pelo povo do
Rio Grande do Sul para representá-lo, qual é, então,
o meu momento atual?
Sr. Presidente, como se num verdadeiro dilema
de Shakespeare, quem sou eu aﬁnal? Um eterno enquanto vivo, guardião da liberdade, da democracia e
da soberania? Certamente que sim. Embora não haja
cheiro de pólvora no ar, quem sabe tenhamos ainda
muitos caminhos a rasgar, correntes a enfrentar.
Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o
momento atual é o da defesa da ética e do combate à
impunidade na realidade deste País. Quem sabe, no
mesmo patamar da defesa da liberdade, da defesa da
democracia e da soberania de outros momentos que
nós vivemos ainda pouco tempo atrás.
A não ser, repito, alguns sinais de risco à soberania, não vejo, no campo da minha visão, inimigos
evidentes à nossa liberdade e à nossa democracia.
Nem vejo entrincheirados, assim acredito.
Mas, na questão ética, sim. Há inimigos visíveis e
principalmente entrincheirados. A ética, normalmente,
morre torturada nos bastidores. Repito: a ética, normalmente, morre torturada nos bastidores.
A falta de ética e a impunidade são os grandes
males desse momento em nosso País. E ouso dizer
que não só na política. Acho, entretanto, que o grande
espelho onde se reﬂetem os demais campos, é a falta
de ética na política.
Os arranhões éticos, maiores ou menores, surgem
quando a população perde a conﬁança nas suas instituições políticas e institucionais. Daí a sonegação; daí a
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pirataria; daí o jeitinho brasileiro nem sempre legal, nem
sempre moral, como a ocupação de espaços reservados a deﬁcientes, o desrespeito a ﬁlas, o pagamento
de propinas, ainda que de pequeno valor, para levar
vantagem sobre os semelhantes, e assim por diante.
É a Lei de Gerson: levar vantagem em tudo.
Se a política é o espelho na questão da ética, eu
não vejo outro caminho que não uma mudança profunda no conteúdo e na forma de fazer política. Restaurar a legitimidade das nossas instituições. Mas é
evidente este nosso momento, neste nosso momento
que espero também seja passageiro, absolutamente
e necessariamente, deve ser mudado. Mesmo o que
está sendo protegido, mesmo o que esteja protegido
pelo manto da lei, porque se coloca em xeque também o modo de fazer o nosso aparato legal. É legal?
Como? Por quê?
É ético, por exemplo, as instituições ﬁnanceiras
obterem o maior lucro da nossa história, em um país
com tamanha carga tributária, que afoga inúmeros
pequenos e médios empreendimentos, e com tantos
semelhantes ainda abaixo da linha da pobreza, sem
terem, nem mesmo, o que comer? Eu pergunto: é ético as nossas instituições obterem o maior lucro da
nossa história?
É ético também, ainda se referindo, e comparando,
com milhões de caminhantes, caminhantes dos corredores da morte pela fome, festas como a noticiada
na coluna sintomaticamente chamada “Gente Boa”, do
jornal O Globo, do dia 3 de maio último?
Para convivas ilustres? Sim!
Para comemorar o aniversário de alguns de seus
notáveis? Não!
Para “celebrar o casamento entre dois cachorros... numa passarela de dez metros, decorada com
motivos caninos. Bruna e Luy, os totós, vão se casar
de vestido branco e fraque”.
Seus donos gastaram uma fortuna para a festa.
Serão 800 convidados na tal “celebração”, ainda que
com uma ponta de ironia, divulgada pelo colunista,
que consumirão o equivalente, nos custos a mais de
dez toneladas de arroz, o mesmo arroz que poderia
saciar a fome de tantos brasileiros, que nem sabem se
chegarão vivos até o momento da grande “celebração”
no próximo dia 15.
Detalhe: o “casamento” dos dois “totós”, ainda
segundo a notícia, será realizado aos pés “do altar
com a imagem de São Francisco de Assis”. Pobre São
Francisco! Que ética é essa? Quem sabe um acinte,
um deboche à própria ética.
O primeiro caso, o dos lucros ﬁnanceiros, é decorrência direta de políticas geradas no setor público,
nas decisões de política de governo. O segundo, o do
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casamento dos dois “totós”, poderia ser considerado um
reﬂexo do primeiro. A sociedade, em estado de anomia
social, faz as suas próprias “leis”, ainda que deturpando
costumes antes considerados éticos e morais.
Eu ouso dizer, também, que os maiores desvios
de conduta, hoje, são legalizados. Repito: os maiores
desvios de conduta hoje são legalizados. As privatizações, por exemplo, ontem e hoje – no Governo de ontem e no Governo de hoje –, são cantadas, em prosa
e verso, como procedimentos legais dentro da legislação vigente. E é verdade. Mas, os desvios se deram
na condução do processo, e a lei propiciou todas as
lacunas para que, depois, se praticasse o desvio ético
e se construísse, ato contínuo, o discurso da retidão.
Os desvios da privatização aconteceram, por
exemplo, na avaliação dos ativos, porque o método legal
deu margem para a construção de cenários. Método e
cenários que permitem o subjetivismo na identiﬁcação
de indicadores. Que superestimam custos. Que subestimam as receitas e que diminuem, como decorrência,
os preços mínimos. Deram-se, também, na montagem
dos modelos de privatização, muitas vezes já direcionados para compradores anteriormente identiﬁcados,
anteriormente privilegiados, e assim por diante.
Dentro desse contexto, as privatizações foram
legais?
Difícil dizer que não, embora quase impossível dizer que transcorreram nos limites da ética. “Nos limites
da irresponsabilidade”, não preciso dizer eu. Quem fez
essa aﬁrmação foi um dos atores mais privilegiados,
um dos Ministros da privatização, pois, apesar das gravações, ele, Ministro, e todos os demais participantes
daquele processo foram inocentados. Mas quem, até
hoje, se considerados todos os altos escalões do Governo, foi condenado por desvios de recursos? Quem
devolveu, até hoje, algum recurso público desviado
para contas particulares? Poucos, para ser otimista.
Quantos não sei.
O Governador de Brasília foi detido por dois meses, na verdade, por tentar obstruir os trabalhos da
Justiça. Não sei se devolveu; duvido que vá devolver.
É triste observar que o dinheiro público desviado
é utilizado para comprar os melhores advogados, para
que o corrupto não seja preso e para que o mesmo
dinheiro não seja devolvido.
Não nego que a ilegalidade tem de ser investigada. Ao contrário. Mas o que não podemos deixar de
lado, também, neste nosso momento político, é como
as leis são formuladas, votadas e colocadas em vigor.
A que preço? Com que interesses? A fachada legal
pode não signiﬁcar, por princípio, nem ética nem moralidade.
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Nos últimos tempos, ou momentos que temos
vivido, o preço da lei tem sido o custo da campanha,
mais os “lucros” do mensaleiro. Eu repito: nos últimos
tempos, o preço da lei tem sido o custo da campanha
mais os “lucros” do mensaleiro. Não têm sido analisados, ou investigados, como devido, os interesses que
estão embutidos nos ﬁnanciamentos de campanha.
Não se trata, evidentemente, de “almoços de
graça”. Os ﬁnanciamentos de campanha, na verdade,
são hoje algo como que investimentos, quase sempre
de altíssimo retorno aos “investidores”. Quase sem
riscos, eu diria. Esse mesmo retorno volta na forma
de obras públicas superfaturadas, ou nas decisões
de governo.
Pior: esse “investimento” travestido de ﬁnanciamento de campanha eleitoral não é feito com recursos
próprios. Ele vem com o superfaturamento das obras
públicas, inseridas nos orçamentos, ou do resultado
ﬁnanceiro da inclusão de interesses especíﬁcos, ora
nos projetos de lei, ora nas emendas parlamentares.
Não estou aqui me referindo ao ﬁnanciamento
do chamado caixa dois. Na época do mensalão, muita gente disse: “Não, não é corrupção; é caixa dois,
que todo mundo usa”, que é o dinheiro paralelo, não
contabilizado. Estou falando do ﬁnanciamento legal,
ainda assim, muitas vezes, não moral. É preciso que
se avalie a possível correlação entre o eleito, o ﬁnanciador de sua campanha e os projetos de lei ou emendas que ele apresentará depois da posse, quais são
os verdadeiros interesses que estão embutidos nas
“nobres” propostas.
Hoje, quando um projeto é apresentado, ele segue, antes dos respectivos plenários, para as comissões temáticas e para a Comissão de Constituição e
Justiça. Em outras palavras, ele é analisado segundo a
sua constitucionalidade e a sua juridicidade, a técnica
legislativa e a sua importância intrínseca. A sua importância vertical enquanto proposta para um segmento
e horizontal no conjunto de todos os demais. O que
não se avalia é a sua consistência ética: como surgiu
a ideia, se atende a interesses individuais ou de grupos especíﬁcos, ou de conjuntos da coletividade, se há
outros interesses, ainda que escusos, na decisão de
propor tal mudança e assim por diante. Por exemplo,
não seria o caso de avaliarmos quais são e serão as
verdadeiras intenções embutidas em projetos e emendas relativas ao pré-sal, em discussão neste momento
no Congresso Nacional?
Como e por intermédio de quem agem as empresas as empresas interessadas no petróleo brasileiro?
Como apareceu uma emenda, aceita na última hora,
contrária aos interesses do povo brasileiro? Muitas vezes os interesses individuais ou de grupos são mais
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do que evidentes; outras vezes, nem tanto. Seria o
caso de criarmos uma comissão permanente de ética
exclusivamente para avaliar os aspectos da moralidade em cada proposta legislativa? A realidade diz que
sim; a experiência diz que sem outras mudanças não,
não adianta.
Não nego que seria – quem sabe? – uma desmoralização ainda maior do processo legislativo propor
que uma comissão de “éticos” analisasse propostas
de parlamentares porque, em princípio, seriam consideradas suspeitas. Mas as respectivas Casas já têm
as suas comissões de ética e, como se sabe, e principalmente pelas experiências recentes, nem sempre a
ética move a própria discussão da existência ou não
dos princípios éticos. A ética também nas comissões de
ética dependem de interesses nem sempre éticos.
Como seria então possível a uma comissão de
ética analisar propostas legislativas? Obviamente, para
ser isenta, teria que ser composta por pessoas que
não integrassem as respectivas Casas legislativas.
Mas quem escolheria ou quem elegeria esses mesmos integrantes? Qual o método de escolha? A quem
recorrer? Tempos atrás, se diria, “só se for ao Papa”.
O Sumo Pontíﬁce sempre foi considerado, até mesmo
pelo dogma da infalibilidade, um dos últimos guardiões
da seriedade. Mas, pelo que se vê nos jornais neste
momento, tem sido colocada em xeque até mesmo a
realidade do que diz o Papa.
Que diferença havia ou haveria entre os “eleitos”
para fazer leis, e os escolhidos, ou também eleitos,
encarregados de analisar os seus princípios éticos? A
escolha, neste caso, seria isenta? O que nos garantiria essa isenção? Quem sabe? Porque o voto, hoje, é
visto como uma busca de solução de cada problema
individual, e não da coletividade. O que jamais pode
ser esquecido é que a ética deve, ou deveria ser, um
atributo pétreo para quem escolhe o caminho da vida
pública. A política, se escolher uma rima, tem que ser
com sacerdócio, não com negócio. Repito: a política,
se escolher uma rima, tem que ser com sacerdócio, e
não com negócio.
É evidente que essa comissão permanente de
ética para avaliar propostas legislativa é, apenas, de
uma ideia, teórica, porque se cada proposição já viesse
envolvida com suspeita ética, aí, sim, os legisladores
estariam abaixo do rodapé da legitimidade da conﬁança popular. E a falta de princípios éticos não pode
ser generalizada.
Mas não se pode negar que as mudanças necessárias para a moralização da atividade legislativa, tão
reclamada, não virão de dentro para fora. A atuação
das atuais Comissões de Ética é o exemplo mais ﬁel
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de que nada se pode esperar enquanto as investigações forem apenas “intestinas”, internas.
Aí também se enquadram todas as mudanças na
chamada “reforma política”. Como diria o mestre Lampedusa, se ele analisasse o nosso momento político
e acreditasse no discurso da “reforma política”: “Tudo
muda para que tudo permaneça como está”.
Essa minha ideia serve – quem sabe? – para
ilustrar a necessidade de uma constituinte exclusiva
para analisar e propor a tão desejada reforma política.
Continuo colocando em xeque os critérios da escolha
dos seus integrantes. Como garantir a necessária isenção? Eles seriam escolhidos pelos mesmos critérios, e
com os mesmos vícios, das eleições atuais? De nada
adiantaria, pois!
Talvez tenhamos, infelizmente, que imaginar uma
verdadeira reforma que inclua critérios de atuação
moral possível apenas ao longo do prazo, não que
o Brasil não tenha indicações suﬁcientemente éticas
para elaborar uma carta de princípios moldada pela
moralidade. Aliás, poderiam ser milhões os possíveis
integrantes da tal Assembleia, no conjunto da própria
sociedade. É preciso, porém, quebrar o vício que ora
elege parlamentares sobre quem pairam dúvidas de
natureza ética, ora aqueles que não são imunes às
luzes foscas do poder.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me, Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
brevemente, dada a preocupação que V. Exª apresenta
sobre a ética na política, os procedimentos, tendo em
conta, sobretudo, a atenção que V. Exª tem tido para
com o projeto de lei de iniciativa popular de mais de
1,6 milhão assinaturas sobre a ﬁcha limpa e a atenção
com que V. Exª tem acompanhado a votação na Câmara, gostaria, tendo em conta a presença do Senador
Renan Calheiros, de fazer uma sugestão aberta, que,
aliás já tenho feito: acho que seria próprio que o Senador Demóstenes Torres o indicasse Relator desse
projeto. V. Exª já me disse que poderia ser o Senador
Antonio Carlos Valadares, mas reitero que acho que V.
Exª seria a pessoa mais bem preparada para fazer a
apreciação desse projeto que V. Exª acompanha com
tanta atenção. Ainda há poucos dias, fui testemunha
de que a Comissão de Justiça e Paz da OAB e todas
as entidades interessadas nesse projeto têm procurado V. Exª, assim como muitos de nós Senadores.
Mas eu queria aqui fazer um apelo a todos nós Senadores para que, uma vez apreciada e votada, pois
vai se completar na próxima semana a votação deste
projeto, possamos todos realizar um esforço para que
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votemos com rapidez na Comissão de Constituição e
Justiça e no plenário do Senado. Então, esse é o registro que gostaria de fazer relacionado ao tema de
seu pronunciamento. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agradeço a V. Exª o aparte e, logo ao ﬁnal da minha parte
expositiva, eu voltarei a este assunto, porque, também, para honra minha, chegou ao plenário o Senador
Renan e gostaria de dialogar com S. Exª exatamente
sobre esse assunto, não sobre a relatoria, mas sobre
a votação. Fique tranquilo. Com relação à relatoria, já
sei que nem do lado de lá nem do lado de cá existe
interesse nesse sentido.
Insisto na Assembleia exclusiva para a reforma
política. Mas insisto também que os eleitos para a
mesma Assembleia ou para o próprio Parlamento ou
ainda para todos os cargos eletivos tenham ﬁcha limpa. Ou como se dizia num outro momento do passado:
tenham o nome limpo na praça. E, mesmo assim, se
não forem imunes às tais luzes do poder, que se submetam, depois de eleitos, a comissões de ética realmente preocupadas com a moralidade pública.
Mas como imaginar ﬁchas limpas, se até a decisão de colocar em votação uma proposta que contém a
assinatura de mais de 1,6 milhão de eleitores depende
de quem não necessariamente quer a mudança? Daí
a necessidade da continuidade da pressão popular.
De fora para dentro. Eu não diria de baixo para cima,
porque eu não posso atribuir, no caso, hierarquia. Todos estão no mesmo patamar de importância: o eleito
e o eleitor.
É preciso que todos os agentes públicos, além
dos Parlamentares, tenham seus sigilos bancários realmente abertos e disponíveis. A organização política
não pode se dirigir ao Congresso com espírito de investidor. Não negociar questões que são, por princípio,
um direito. Não há retornos, mas direitos. É a sociedade moralizadora que tem de contaminar o Estado corrupto, e não o contrário. A sociedade tem de exercer o
sagrado direito de cobrar, até mesmo para coibir interesses individuais que investem nos candidatos, ainda
que travestidos de ﬁnanciadores de campanhas ou de
mantenedores de mensalões.
Não é à toa que vozes poderosas são contrárias
ao ﬁnanciamento público das campanhas. Confundem
o grande público, alardeando que seria mais um gasto
público desnecessário, que iria, ainda mais, sangrar
os cofres, já vazios, para a saúde, a educação e a infraestrutura. São os discípulos das lições de Lampedusa: pregam a mudança desde que tudo permaneça
como está.
Eu não tenho dúvida de que o ﬁnanciamento
público de campanha seria muito menos dispendioso
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para a população do que o modelo atual. Repito: é falácia a história de dinheiro particular no ﬁnanciamento
de campanhas. É mentira. Pelo menos, na sua maior
proporção. O ﬁnanciamento de campanha vem, em
grande proporção, do superfaturamento de obras públicas. Dinheiro público, portanto. Só que mais caro! O
mesmo dinheiro que falta na saúde, na educação, na
infraestrutura, no combate à fome, à miséria, à violência, como alegam os que atacam a mudança do atual
modelo de ﬁnanciamento. O ﬁnanciamento público não
seria apenas menos dispendioso. Ele democratizaria
o processo eletivo.
O modelo atual tornou as eleições quase impeditivas para quem tem poucos recursos. Está lá o Líder,
o Secretário-Geral do PT nacional dizendo que não é
mais candidato, que não tem condições de fazer campanha nos métodos atuais, não tem como arregimentar
a necessidade dos milhões para fazer campanha, porque ele não tem esse estilo e, por isso, está deixando
a campanha política.
Repito: o ﬁnanciamento público não seria apenas
menos dispendioso, democratizaria o processo seletivo. Como eu disse, o modelo atual tornou as eleições
quase impeditivas para quem tem poucos recursos.
Elege-se, muitas vezes, quem tem muito dinheiro, ou
que tem as portas abertas para se submeter ao esquema de investimento dos ﬁnanciadores de campanha, que são, na verdade, repassadores de recursos
públicos. Melhor seria se todos tivessem condições
semelhantes de eleição. Eleger-se-iam os candidatos
mais representativos da sociedade. Os de melhores
ideias e não os de melhores bolsos. Ou, pior ainda,
os que buscam a imunidade para ritmar com impunidade. As eleições seriam, portanto, a construção de
um novo espelho, reﬂetiriam com melhor precisão os
anseios da população. O Parlamento como reﬂetor e
reﬂexo da sociedade.
Se esse é o meu momento, como diria, de novo,
o poeta, que eu passe o mais breve possível, porque
eu desejo – tenho certeza de que eu e outros quase
200 milhões de brasileiros – é que se restaure imediatamente a lisura no trato da coisa pública, como
condição e como princípio para quem decide pela
vida política.
A realidade teima em nos sufocar no pessimismo,
mas a esperança sempre nos socorre com o oxigênio
do otimismo.
Nesse momento, tenta-se folclorizar quem defende a ética na política, um jurássico, um pajem medieval.
Não importa, nós todos somos o momento. O poeta nos
inspira dizer que é loucura mais que saudável essa de
sermos nós mesmos. O que importa é que passemos
um país melhor para os que virão depois de nós, ou
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que se já vieram, porque há uma realidade que indica
a premência da mudança. Que se mude então e, assim, como dizia o poeta, passaremos!
Eu aproveito a presença do meu Líder para dialogar com S. Exª, se me permitir. Quero dizer que estou
vivendo um momento muito feliz, Senador, com a atuação da Câmara dos Deputados. Eu não tinha nenhuma
esperança nesse projeto de iniciativa popular, com 1,5
milhão de assinaturas, na Câmara dos Deputados, mas
estou sendo surpreendido agradavelmente.
Primeiro, com o comportamento do Presidente da
Câmara e ilustre Presidente do nosso Partido, Michel
Temer, que se comprometeu com as forças que compõem a luta pela aprovação desse projeto. Segundo,
todos têm se comportado com a maior elegância e com
o maior esforço. Terceiro, com os líderes. S. Exª tem se
reunido com os líderes, tem debatido, tem analisado e
tem levado a matéria ao ﬁnal. Ontem, o projeto quase
foi votado. O substitutivo do ilustre Secretário-Geral
do PT já foi aprovado. Muitas das emendas que deformavam o projeto foram excluídas ontem. Está num
caminho que leva a crer que, até a próxima terça-feira,
o projeto será aprovado. Não é o ideal. Eu falo para V.
Exª que, entre este projeto e o que eu defendo, há uma
diferença muito grande, mas eu reconheço que já é o
início. Nós podemos dizer que o projeto que a Câmara
está em vésperas de aprovar e que, ao que tudo indica,
aprovará na próxima terça-feira, já é um início.
É algo realmente positivo que mostra que nós
estamos no caminho para terminar com a chamada
impunidade, esse absurdo. Se nós formos analisar,
no fundo, no fundo, o Judiciário é mais responsável
do que nós porque ele não funciona. Durante muito e
muito tempo, a culpa era nossa porque, se havia um
processo contra um Deputado ou contra um Senador,
o Procurador dava entrada na Mesa da Câmara ou do
Senado, a Mesa guardava-o na gaveta e não o colocava para ser votado em plenário, e o Congresso não
dava licença. Logo, não poderia acontecer nada. Então, a culpa era do Congresso. Mas isso já mudou. O
Congresso já mudou. O Procurador-Geral da República
não precisa de licença do Senado para processar um
Senador, e o Procurador-Geral da República não precisa da licença da Câmara para processar um Deputado.
Então, a coisa não anda porque não anda.
Esse projeto da Câmara é o início. É altamente
positivo. E é um movimento...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se ele
for aprovado – e parece que será aprovado –, que ele
passe no Senado com rapidez, urgência urgentíssima
e sem emenda. Não é o que a gente quer. Eu, pelo
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menos, sou obrigado... Vim para esta tribuna para dizer que não é o que imagino, mas é o possível, porque
sabe V. Exª muito melhor do que eu que ele tem de
ser aprovado até o dia 5; ele tem de ser lei até o dia 5,
para que possa ser usado na próxima eleição.
Falando desta tribuna, ainda antes da decisão
da Câmara, o Senador Arthur Virgílio, do PSDB, disse
que procuraria V. Exª, no sentido de que os líderes chegassem a este acordo, de votar o projeto na terça-feira
e vir a esta Casa. E nós, com urgência urgentíssima,
sem emenda, vamos assumir essa responsabilidade.
Quer dizer, a Câmara votou porque nós apresentamos
emendas. Nós discutimos. Voltar para a Câmara é o
mesmo que dizer que não queremos o projeto. Então,
vamos votá-lo como vier. É um avanço. Não é o ideal,
mas é positivo. Foi aprovado por 350 contra 45. Foi
uma votação espetacular. Então, há uma expectativa
nesse sentido. As lideranças irão procurar, ou já devem
ter procurado, V. Exª.
O apelo que faço a V. Exª, tenho certeza...
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA)
– Senador Pedro Simon, quero cumprimentá-lo pelo
brilhante pronunciamento e dizer a V. Exª que, quanto
a esse tema que o senhor trata neste momento, dialogando com o Senador Renan Calheiros, tratei, nesta
tarde, desse assunto com o Senador Presidente José
Sarney. Ele me disse do esforço que fará imediatamente
para que, com a chegada do projeto ao Senado, tenhamos aqui um rito quase que sumário na apreciação e
votação da matéria. Eu creio que é uma matéria que
contará com V. Exª, que está solicitando a participação e o apoio de todos os líderes partidários para a
aprovação do projeto Ficha Limpa.
Quero também consultar V. Exª se poderia presidir
a sessão a partir deste momento, em razão de compromissos inadiáveis, e para que os demais oradores,
dentre os quais o Senador Renan Calheiros, possam
usar da palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu posso encerrar?
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
V. Exª pode concluir.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Posso
concluir.
Então, veja V. Exª, Senador Renan...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Senador Pedro...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe
darei, com o maior prazer.
O próprio Presidente está dizendo que o Presidente Sarney já concordou. Então, a ﬁgura chave é a
de V. Exª. No momento em que o Presidente Sarney
já concordou, no momento em que o líder do maior
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partido já concordou, se V. Exª concordar, a grande
manchete de amanhã, com a palavra de V. Exª, é que
a Câmara volte a votar. No que depender do Senado,
votam terça lá, quarta-feira votamos aqui e o Presidente pode sancionar.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Não, Senador Pedro Simon, eu entendo que não só o PMDB,
mas todos os partidos concordarão. E os líderes partidários expressam as vontades das suas bancadas.
Então, o PMDB já tomou iniciativas...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – ...no Senado Federal com relação a essa matéria.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E tem
razão V. Exª. O projeto já foi votado aqui e está lá na
Câmara. É verdade.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – O projeto
já foi votado aqui, iniciativa do PMDB.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – E é assim, o PMDB se compromete com este rito que agora
V. Exª defende: tão logo votemos na Câmara, nós precisamos votar, sim, também aqui, no Senado Federal.
Conte comigo!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço, emocionado, o aparte de V. Exª. Acho que estamos vivendo um momento muito importante. No momento em que V. Exª diz que o Presidente Sarney já
concordou; no momento em que o líder do maior do
partido e o Líder da Maioria concordam; no momento
em que a oposição diz que concorda, hoje é um momento importante. Quer dizer, tudo leva a crer que,
na terça-feira, vota a Câmara. A única coisa que pode
acontecer... Muitas vezes, os Deputados mexem comigo, Senador, quando eu digo: “Nós, do Senado, já
votamos verba pública para campanha, voto distrital e
uma série de projetos e está tudo parado na gaveta”.
Eles dizem para mim o seguinte: “É que vocês conﬁam
no patriotismo da Câmara. Vocês sabem que ﬁca na
nossa gaveta”. (Risos.)
Isso, pelo menos, eles vão ﬁcar sabendo que, se
eles votarem lá, não vai ﬁcar na nossa gaveta. Aqui,
vai ser aprovado.
Acho que esta é uma hora muito importante. É um
momento muito, muito, muito signiﬁcativo este, em que
nós, com a palavra do Senador Renan, com a palavra
do Presidente Sarney e com a palavra do Líder Arthur
Virgílio, podemos dizer: no Senado, se for aprovado na
Câmara na terça, na quarta-feira nós aprovamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Obrigado, Senador Pedro Simon.
Convido V. Exª para assumir a Presidência dos
trabalhos. E tenho a convicção e a certeza de que aqui
construiremos um acordo, com todos os líderes, com
os partidos, para aprovação, de forma imediata, do
projeto Ficha Limpa. (Pausa.)
O Sr. José Nery deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– Com a palavra, o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o Senado Federal, ao aprovar em plenário, a Medida
Provisória nº 472, mais uma vez demonstrou a sua plena capacidade de deliberar sobre assunto de interesse
do País. De fato, a Medida Provisória nº 472 versou sobre assuntos de relevância para a economia brasileira,
muitos deles, Sr. Presidente, inclusive, relacionados ao
PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).
De acordo com o texto aprovado, diversos setores
da produção nacional serão estimulados por meio de
uma política de incentivos ﬁscais e da renegociação
de débitos, como no caso dos pequenos agricultores
do Nordeste.
Cabe registrar, Sr. Presidente, ainda, que os Senadores participaram ativamente da construção do texto
ﬁnal. Foram apresentadas, no total, quase cinquenta
emendas, que visaram ao aperfeiçoamento da medida provisória. Tudo isso exigiu do Relator da matéria,
Senador Romero Jucá, estudo aprofundado e diálogo
permanente com os partidos, com as lideranças, sobre
o conjunto dessas emendas.
Dos temas aprovados na Medida Provisória nº
472, eu gostaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
destacar os dispositivos que irão favorecer milhares
de pequenos agricultores do Nordeste que desejam
solucionar o impasse de suas dívidas.
Desde o início, ainda na tramitação da Medida
Provisória nº 471, venho lutando, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, para que a renegociação das dívidas dos
agricultores do Nordeste fosse concretizada, resolvida
deﬁnitivamente. Eu estive pessoalmente com o Presidente Lula e com o Ministro da Fazenda para que pudéssemos, de maneira equilibrada e justa, encontrar
uma solução para esse endividamento, sobretudo no
Nordeste. Aliás, Sr. Presidente, Srs. Senadores, encontrar um caminho para essa renegociação foi um
compromisso assumido pelo próprio Presidente Lula
quando estivemos em Arapiraca, uma vez, e, no ano
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passado, em Palmeiras dos Índios, quando inaugurou
a adutora Helenildo Ribeiro.
Aqui mesmo, Sr. Presidente, neste plenário, aﬁrmei recentemente que, na qualidade de Líder do PMDB,
não seria possível votar qualquer matéria no Senado
sem que tivéssemos uma deﬁnição para os débitos
desses pequenos agricultores, conforme havia indicado
o Presidente da República. Essa posição que adotamos em favor dos pequenos agricultores do Nordeste,
dada sua dimensão suprapartidária, foi imediatamente
acolhida pelos líderes do Senado, o que, sem dúvida
nenhuma, facilitou enormemente a aprovação neste
plenário. Com a aprovação da Medida Provisória nº
472, asseguramos a remissão, o perdão, de quase 80
mil operações rurais com saldo devedor de até R$10
mil. Dos pequenos, pequenininhos, agricultores. O
restante dessas operações, até o limite de R$35 mil,
terá condições especiais para pagamento, com desconto de até 85%.
Há, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um estoque
de quase R$220 mil operações rurais cujos débitos
não foram ainda renegociados. Pois bem, desse total
de quase 220 mil operações, conseguimos aprovar na
MP nº 472 a anistia de 185 mil operações rurais, ou
seja, de 85% quase do estoque hoje existente.
O restante dessas operações ainda não renegociadas poderá ser quitado mediante condições também
especiais, muito especiais.
Aprovamos a suspensão das execuções judiciais,
que estavam, verdadeiramente, apavorando os pequenos agricultores. A execução, todos sabemos, é uma
medida extrema que, no caso da agricultura, agrava
ainda mais o quadro do endividamento, condenando
o pequeno agricultor a abandonar a sua atividade,
com reﬂexos negativos para a economia das regiões
mais pobres.
Destaco ainda, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
aprovação, na Medida Provisória nº 472, da prorrogação
da subvenção econômica concedida aos pequenos e
médios produtores de cana, fornecedores de cana, que
são aqueles pequenos produtores, Sr. Presidente, que
entregam a sua cana às usinas de açúcar, fornecem
cana para as usinas de açúcar.
Em todos os momentos da negociação política,
eu defendi a prorrogação dessa subvenção, porque conheço, Sr. Presidente e Srs. Senadores, muito de perto,
as diﬁculdades ﬁnanceiras e climáticas enfrentadas por
esses pequenos e médios agricultores, fornecedores
de cana de açúcar. A subvenção representará um incentivo de R$5,00 por tonelada. Isso será fundamental
para o Nordeste e para Alagoas.
Nesse particular, Sr. Presidente, eu não posso
deixar de ressaltar, mais uma vez, o empenho do Se-
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nador José Agripino, que, a exemplo do que ﬁzemos
no PMDB, orientou ﬁrmemente a bancada do DEM
para apoiar a prorrogação da subvenção à cana de
açúcar no Nordeste.
Outro ponto importante é que, na Medida Provisória nº 472, excluímos o pagamento de multas por
atraso no pagamento das dívidas, o que, na prática,
ajudará signiﬁcativamente a solução dos débitos dos
agricultores.
Conseguimos avançar também na solução das
dívidas relativas às operações que estavam inscritas na
dívida ativa da União, porque o Senador Romero Jucá,
na presença de todos nós, assumiu o compromisso de
que não teria sentido, absolutamente nenhum sentido,
que essa remissão pudesse ser feita com os recursos
que foram emprestados pelo Banco do Nordeste e não
pudesse, em condições iguais, ser feita com os recursos
que foram emprestados pelo Banco do Brasil.
Por ﬁm, Sr. Presidente, nós conseguimos aprovar,
na medida provisória, dispositivo que vai, ﬁnalmente,
desburocratizar a transferência de recursos da União
para os Municípios no Programa Territórios da Cidadania. Essa é uma luta antiga dos prefeitos, principalmente daqueles Municípios mais fragilizados ﬁnanceiramente. A medida, portanto, irá beneﬁciar Municípios
com até 50 mil habitantes, a maioria situada em áreas
rurais pobres, com baixa densidade demográﬁca e
baixos índices sociais. Esses Municípios mais pobres
ﬁcavam impedidos de receber recursos do Programa
Territórios da Cidadania porque, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, estavam inscritos em cadastros restritivos
da União, como o Cauc, por exemplo.
Em suma, o Senado fez a sua parte. Demos um
passo importante, muito importante mesmo, para solucionar o impasse da dívida dos pequenos agricultores nordestinos. Esperamos agora, Sr. Presidente, que
a Câmara dos Deputados aprove o texto do Senado
Federal, de maneira que essas regras possam entrar
em vigor o mais rapidamente possível.
Gostaria, ﬁnalmente, de registrar também que
estivemos, ontem – eu, a Reitora da Universidade Federal de Alagoas, professora Ana Deyse, Deputados
Federais, vários prefeitos da região norte do nosso
Estado –, em audiência com o Ministro da Educação,
Fernando Haddad, e a Secretária de Ensino Superior,
Drª Maria Paula Dallari. Nós fomos, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, tratar da implantação, no Município de Porto Calvo, do Campus do Litoral Norte da Universidade
Federal de Alagoas.
Srªs e Srs. Senadores, a interiorização do ensino
público e de qualidade em Alagoas deve ser, Sr. Presidente, cada vez mais incentivada. Cerca de 68% dos
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alunos do ensino médio de Alagoas estão no interior
do Estado.
Diante desse quadro, o Prefeito Carlos Eurico –
Kaíka, como é conhecido, de Porto Calvo – irá doar
terreno da prefeitura, como contrapartida para a construção do Campus do Litoral Norte da UFAL, em Alagoas, demonstrando, Sr. Presidente, sensibilidade
política para um desejo que é de toda a população da
região norte do Estado.
Tão logo o Governo Federal inicie a implantação
do Campus do Litoral Norte, tenho o compromisso de
incluir no Orçamento da União os recursos que irão
reforçar as ações de contratação de novos professores,
aquisição de equipamentos, dentre outras coisas.
Por falar, Sr. Presidente, na interiorização do
ensino público universitário de Alagoas, no último
dia 28 de abril – me permita citar, aqui, um momento
que considero histórico, do ponto de vista dessa interiorização do ensino universitário, do ensino de nível
superior –, aconteceu uma coisa que eu gostaria de
registrar. José Antonio de Albuquerque Filho, de 23
anos, aluno do Polo Palmeira dos Índios, colou grau
em Serviço Social. É, Sr. Presidente, o primeiro formando do Campus de Palmeira dos Índios e, sendo
uma pessoa com deﬁciência visual, não recuou diante
das diﬁculdades. E, mais importante, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, esse alagoano do interior precisou
se formar antecipadamente, em relação à sua turma,
porque foi nomeado em concurso público que havia
prestado para a Prefeitura de Aracaju.
Portanto, parabéns ao José Antonio de Albuquerque, parabéns à Universidade Federal de Alagoas, aos
seus professores e servidores, que têm prestado valorosos serviços à comunidade alagoana, principalmente
no interior do Estado.
Eu queria, Sr. Presidente, agradecer a V. Exª pela
deferência de estar, a esta hora, presidindo esta sessão
do Senado Federal para que outros Senadores, dentre eles eu, pudéssemos fazer esta intervenção, esta
exposição e comunicar esses fatos ao povo brasileiro,
especialmente à população do meu Estado.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB –
RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2010 (nº
5.468/2009, na Casa de origem, do Deputado Regis
de Oliveira), que altera a redação do inciso I do § 5º
do art. 897 e acresce § 7º ao art. 899, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, o
Projeto será apreciado pelas Comissões de Assuntos
Sociais; e, nos termos do art. 49, I, da referida Norma
Interna, de Constituição, Justiça e Cidadania, podendo receber emendas perante a primeira comissão pelo
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– O Srs. Senadores Arthur Virgílio, Gerson Camata,
Acir Gurgacz e José Nery enviaram discursos à Mesa,
para serem publicados na forma do disposto no art.
203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 210, do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nada menos de 11 medalhas, quatro delas de Ouro, eis o excelente saldo obtido pelos
atletas brasileiros que participaram do Campeonato
Sul-Americano de Boxe Olímpico de 2010, realizado
em Medelín.
Além das quatro Medalhas de Ouro, nossos atletas trouxeram da Colômbia duas de Prata e cinco de
bronze. Se analisado friamente, esse desempenho é
positivo.
As congratulações, que estou requerendo ao
Senado, premiam sobretudo o esforço individual dos
nossos concorrentes, bem como pelas condições em
que conquistaram tantas vitórias.
Cumprimento todos os atletas vitoriosos e a Federação Brasileira de Boxe.
Como segundo assunto, gostaria de dizer que
desde o dia 1º, o jornal Amazonas Em Tempo, de Manaus, participa e incentiva seus leitores, instando-os à
doação de Medula Óssea, mediante inscrição no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.
Como o próprio jornal registra, e eu aplaudo, eis
aí um gesto simples, que pode salvar vidas.
À frase, acrescento: um belo e simples gesto!
O importante jornal amazonense soma seu prestígio e sua presença diária nos lares da Capital do meu
Estado, engajando-se, assim, em meritório chamamento
da população do meu Estado, visando à vida.
O jornal Em Tempo explica que, para se cadastrar como doador será necessário um simples exame
de sangue. Pouca gente sabe disso, daí a relevância
da iniciativa daquele diário.
A idéia nasceu desde que foi lançada em Manaus campanha para doação de medula óssea levada a efeito pela família da pequena paciente Rishelly
de Souza Silva, de apenas 6 anos, cuja sobrevivên-
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cia vai depender do gesto humanitário da população
amazonense.
Rishelly, de tenra idade, e apenas uma entre
centenas de pacientes que dependem de transplante
de medula. A campanha de cadastro de doadores no
Amazonas já tem numerosos inscritos.
Para se avaliar a relevância do gesto de doar órgãos, basta lembrar o sentimento que envolve o drama
de saúde da pequena Rishelly. Ela, de seis aninhos,
está sob tratamento para Leucemia Mieloide Aguda
(LMA), no Hemocentro do Amazonas-HEMOAM.
Desde dezembro de 2009, a pequenina amazonense luta contra a doença e há três anos passou a
ter acompanhamento para Púrpura Trombocitopênica
Idiopática. Trata-se de doença que, entre outros inconvenientes, acarreta a redução drástica do número de
plaquetas no sangue. Em qualquer pessoa, o número
de plaquetas deve situar-se entre o mínimo de 150 mil
e o máximo de 450 mil. Com a Púrpura, o número de
plaquetas chega a descer a menos de 25 mil, causando
até sangramento pelas narinas, além de manhas roxas
pelo corpo, principalmente nos membros superiores e
inferiores, a qualquer pequeno choque.
Cumprimento o jornal Amazonas Em Tempo pela
bela e meritória iniciativa.
Como terceiro assunto, gostaria de registrar que
os funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego
estão em greve há mais de 50 dias. Reivindicam aumento salarial e queixam-se da falta de diálogo com
seus superiores, que se negam a ouvi-los.
Sem entrar no mérito das postulações desses
servidores, transmito o apelo que fazem. Eles querem
apenas que o Ministro, pelo seu Secretário-Geral, abra
um canal para ouvir os reclamos e as justiﬁcativas dos
motivos que os levaram ao movimento grevista.
Por isso, entendendo que o diálogo é indispensável, transmito ao Ministro Carlos Luppi, para que
ele e seus assessores ouçam o que os servidores
têm a dizer.
É o que espero.
Por último, como quarto assunto, quero dizer que
o modelo de terceirização da gestão de hospitais, da
Saúde em geral, deu muito certo na cidade de São
Paulo. E agora deverá ser aplicado em nove cidades
pobres do Amazonas, um Estado, como lembrei aqui na
última sexta-feira, extremamente carente nessa área.
Com recomendação do Banco Mundial, essa
experiência é conduzida por Organizações Sociais
de Saúde-OSS. O sistema permite que contratações
de funcionários e de serviços sigam normas diferenciadas, para maior agilidade. As entidades trabalham
com metas estabelecidas em contratos.
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Li esta manhã informações do coordenador do
Projeto de Desenvolvimento Regional para a Zona
Franca Verde, Dr. Laércio Cavalcanti. Ele diz que as
entidades a serem contratadas serão escolhidas via
chamada pública, em jornais de grande circulação.
No Amazonas, a experiência vai cuidar da saúde
das populações de Atalaia do Norte, Amaturá, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antonio do Içá,
São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tocantins.
Para executar essa terceirização, serão empregados recursos de R$ 92,5 milhões, dos governos do
Estado e da União.
O que está em vias de ser implantado no Amazonas é uma experiência vitoriosa na cidade de São
Paulo. Entidades sem ﬁns lucrativos, as OSS baseiamse em modelo criado na Espanha.
Para uma idéia do funcionamento dessa iniciativa, reproduzo a seguir o que publica hoje o jornal O
Estado de S.Paulo:
O modelo de gerenciar os serviços públicos de saúde por meio de organizações privadas sem ﬁns lucrativos conhecidas como OSS
nasceu sob controvérsias - centradas no risco
de descontrole em razão de o Estado se retirar
da gerência dos hospitais. Hoje, porém, é bem
aceito e aplicado por diferentes gestores como
uma das alternativas viáveis de administrar a
saúde pública, avaliaram pesquisadores.
“Os aspectos positivos são a ﬂexibilidade
em relação aos recursos humanos e as metas
estabelecidas via contrato de gestão”, aﬁrmou
Nivaldo Carneiro Júnior, da Associação Paulista
de Saúde Pública. “Ela favorece a ampliação
da gestão pública, mas tem de ser aplicado
de acordo com a capacidade local.”
Christian Alcântara, professor da Universidade Federal do Paraná, destaca que os
gestores correm o risco de perder o know-how
sobre como administrar a saúde. “Se o modelo
não for acompanhado, pode fragilizar a gestão.”
Ele destaca ainda que há poucos estudos sobre o tema e que a maioria tem participação
de quem o implantou. “Isso traz um viés às
análises”, aﬁrma.
“Nenhum modelo é perfeito. As OSS de
São Paulo são sólidas, mas nem todos os Estados têm isso. Não quer dizer que será possível
reproduzir o modelo em outros locais”, aﬁrmou a
irmã Monique Bourget, da OSS Santa Marcelina,
uma das mais antigas do Estado de SP.
Enﬁm, Srªs. e Srs. Senadores, o que se vai tentar no
meu Estado é mais um esforço para a tentativa de se alterar
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o quadro caótico dos serviços de Saúde no Amazonas. Que
o Governador Omar Aziz seja exitoso na empreitada.
Faço votos para que a iniciativa dê os resultados
que todos esperamos.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR.SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Assunto: GREVE NO MTE
Ilustríssimo Senador Artur Virgílio,
Venho pedir o seu apoio em defesa dos direitos
dos servidores federais do ministerio do trabalho que
estão em greve há mais de cinquenta dias ( duas greves seguidas )! o governo tem colocado um ser humano que tem nos tratado com desprezo e arrogancia , o
duvanier, ele tem agido com truculência e tem passado
por cima de nossos direitos, inclusive reconheceu que
nossa reinvindicação é legal, mas o argumento dele
é totalmente político! portanto não suportamos mais
esta situação pois o nosso salário é o pior de toda a
administração pública federal! passamos mais 35 dias
parados em novembro de 2009 e encerramos a greve
por acreditar no governo, o qual dizia que iria negociar,
mas simplesmente nos enganou! por isso estamos novamente em greve!
Por que será que o governo atende a vários órgãos federais, como o ibama, INSS e outros com certa
facilidade e em relação a nós, nos trata com desdém!
por isso peço que faça um pronunciamento na Câmara
em nossa defesa pois já que o argumento do governo é totalmente político então vamos também usar as
armas politicas que dispomos! por favor nos ajude! os
servidores públicos do mte contam com o seu apoio!
ANEXOS
Matéria publicada em 3 de maio de 2010 pelo
Jornal “O Estado de S.Paulo Municípios pobres do AM
terceirizam gestão de Saúde Entidades privadas trabalham com metas estabelecidas em contrato 03 de
maio de 2010 | 9h 02 O ESTADO DE S.PAULO
Fabiane Leite
Dez anos depois de o Estado de São Paulo terceirizar a gestão de hospitais para entidades privadas
sem ﬁns lucrativos, classiﬁcadas como Organizações
Sociais de Saúde (OSS), o modelo já está presente em
pelo menos outros sete Estados e agora responderá
pelo gerenciamento dos orçamentos de nove cidades
pobres da região do Alto Solimões, no Amazonas, reunidas em consórcio.
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Essa deverá ser a primeira experiência de gestão
global de orçamentos pelo modelo, pois hoje as entidades apenas gerenciam serviços de saúde - como
ocorre em 62 serviços paulistas - ou grupos de unidades de saúde, como ocorre na cidade de São Paulo,
onde pelo menos cinco milhões de pessoas já são
atendidas pelo sistema.
A proposta foi apresentada pelo Banco Mundial,
que apoia o modelo no Brasil, em recente congresso
do Conselho Nacional de Secretários de Administração, em Brasília. “A ideia é que a OSS receba e administre os recursos”, aﬁrma André Medici, economista
do Banco Mundial que lidera o projeto.
O modelo de gestão por OSS permite que as contratações de funcionários não tenham de ocorrer via
concurso público nem os salários ofertados tenham de
seguir a legislação municipal. Além disso, as compras
não necessitam de licitação. E todas as entidades trabalham com metas estabelecidas em contrato.
‘’Trabalho de rede’’
Segundo Laércio Cavalcanti, coordenador do
Projeto de Desenvolvimento Regional do Amazonas
para a Zona Franca Verde (Proderam), do governo
do Amazonas, a OSS, que será escolhida via chamada pública em jornais de grande circulação, cuidará
dos orçamentos dos municípios de Atalaia do Norte,
Amaturá, Benjamim Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e
Tonantins, além de recursos do Estado e do governo
federal repassados, movimentando anualmente R$
92,5 milhões.
“A ideia é um trabalho de rede via OSS, que contratará proﬁssionais para atuar em todos os municípios”, aﬁrmou. “Assim teremos condições de oferecer
um atendimento adequado.”
Estados e municípios são autônomos, mas a
mudança não tem o apoio institucional do Ministério
da Saúde. A pasta defende outro modelo, estatal, para
garantir mais autonomia aos serviços de saúde, as fundações estatais, paralisado no Congresso e criticado
por servidores públicos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, não é novidade que há muito tempo
remédios falsiﬁcados, de venda controlada ou não,
circulam pelo mundo. O fato novo é que esse comércio disparou nos últimos anos, com o surgimento da
Internet e a entrada do crime organizado nesse tipo
de comércio.
Pesquisas internacionais indicam que, desde
2005, a venda online de anabolizantes, medicamentos para emagrecer, provocar abortos e para tratar de
disfunção erétil triplicou entre 2005 e 2009, em esca-
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la mundial. O pior é que no máximo 20 por cento dos
remédios de uso controlado vendidos na Internet são
verdadeiros. Os principais ingredientes empregados
em sua fabricação são farinha de trigo e bicarbonato
de sódio.
Um relatório divulgado em 2007 pela Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que
trabalha para a ONU, relaciona algumas das catástrofes provocadas pelos remédios falsiﬁcados. Durante
a década de 1990, xaropes adulterados causaram a
morte de centenas de crianças em Bangladesh, Nigéria e Índia. Em 1995, na África, vacinas falsiﬁcadas
mataram 2.500 crianças em vários países. E na China,
entre 2005 e 2006, centenas de pessoas morreram
depois de ingerir medicamentos veterinários “adaptados” ilegalmente para uso humano. Dos 12 principais
remédios contra a malária usados no mundo, 8 já são
falsiﬁcados em laboratórios clandestinos.
Imagens divulgadas pela Interpol no ano passado mostram como são essas fábricas. A agência
de polícia internacional, em colaboração com policiais colombianos, descobriu laboratórios em Bogotá
e em outras 3 cidades da Colômbia, todas próximas
da fronteira com o Brasil. Neles, remédios de marcas
famosas, alguns usados no tratamento de câncer e
de hipertensão, além de estimulantes sexuais, eram
produzidos em péssimas condições de higiene, com
máquinas primitivas, em meio à sujeira. Além disso,
eram todos ineﬁcazes, feitos à base de farinhas de
cereais. Fábricas semelhantes existem no Paraguai,
na China e na Índia, entre outros países.
A investigação permitiu à Polícia Federal descobrir uma nova rota de entrada de remédios falsiﬁcados
em território brasileiro. Fabricados na Colômbia, os remédios são levados de avião para a Bolívia, e entram
no Brasil em caminhões que os levam até Cuiabá, em
Mato Grosso. De lá, são distribuídos para as grandes
cidades.
A nova rota junta-se a outra, mais antiga, que
começa no Paraguai, com o transporte dos remédios
feito em barcos que atravessam o Lago de Itaipu e o
Rio Paraná, tendo como destino Foz do Iguaçu e Guaíra, no Paraná.
Os medicamentos falsiﬁcados são vendidos em
farmácias, camelôs, e cada vez mais pela Internet.
Prova disso é que, no ano passado, um site noticioso
conseguiu encomendar, por e-mail, o Cytotec, nome
comercial do remédio que contém o princípio ativo misoprostol, substância abortiva. O misoprostol, que serve para induzir o parto em mulheres com diﬁculdades
de dilatação e para expulsar fetos depois de abortos
naturais, desde 1998 só está liberado no Brasil para
uso hospitalar. Os repórteres do site compraram, por
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370 reais, quatro comprimidos de Cytotec e um de mifepristone, outro abortivo – entregues pelos Correios,
numa caixa de CD.
Mais recentemente, a reportagem de uma revista
também encomendou, usando o mesmo método, além
do Cytotec, o Acomplia, remédio para emagrecer cujo
princípio ativo é o rimonabanto. Proibido em 2007 nos
Estados Unidos, e um ano depois no Brasil e na Europa,
o Acomplia é responsabilizado por casos de suicídio,
já que leva à depressão profunda. Entregues por um
motoboy, dentro de uma caixa de telefone celular, os
remédios eram fabricados no Paraguai e na Índia. A
caixa continha também um “manual”, ensinando como
provocar o aborto.
O crescimento do comércio ilegal pela Internet
pode ser comprovado pelos números da Anvisa, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Três anos
atrás, em 2007, foram apreendidas 2 toneladas de
remédios de uso controlado que seriam vendidas na
rede. Em 2009, a quantidade subiu para 28 toneladas.
Não há estatísticas sobre o número de sites no Brasil que vendem remédios ilegalmente, mas são pelo
menos centenas.
E é para eles que, segundo a OMS, Organização
Mundial da Saúde, o crime organizado está migrando.
Não é à toa, já que cálculos da Organização mostram
que 1 quilo de medicamento feito à base de farinha –
ou de outras substâncias não tão inofensivas – rende
até 75 mil dólares para o vendedor, enquanto 1 quilo
de heroína proporciona um lucro de 3 mil dólares. Em
2008, a Polícia Federal encontrou medicamentos falsiﬁcados em pelo menos 10 por cento das apreensões
de armas e drogas.
As dimensões desse comércio ilegal também podem ser avaliadas pelos resultados da chamada “Operação Virtua”, realizada pela Polícia Federal em junho
de 2009. Ela consumiu 6 meses de investigação, com
o monitoramento de 40 sites, e tirou do mercado mais
de 4.500 caixas de medicamentos, entre abortivos,
anabolizantes, drogas para lipoaspiração e remédios
para disfunção erétil, que eram vendidos ilegalmente
pela Internet. Foram presas 11 pessoas em 9 Estados,
do Ceará ao Rio Grande do Sul. Elas mantinham 36
sites que funcionavam como farmácias virtuais. Os
clientes faziam os pedidos, recebiam as mercadorias
pelos Correios e pagavam por boleto bancário.
Ações da Polícia Federal, combinadas com a ﬁscalização da Anvisa, revelam apenas a ponta de um
iceberg que cresce a cada dia. Em 2007, o relatório da
ONU sobre o comércio ilegal de remédios recomendou
um plano de ação global, que envolvesse organizações
governamentais, funcionários da área de saúde, representantes da indústria farmacêutica, da sociedade
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civil e da Organização Mundial da Saúde. Mas pouco
foi feito até agora para deter um tráﬁco que se tornou
mais lucrativo que o de entorpecentes, e constitui uma
grave ameaça à saúde da população. É preciso que
a OMS, junto com outros organismos internacionais,
mobilize governos e fabricantes de produtos legítimos
para montar uma estratégia coordenada de combate
a esse crime abominável.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ACIR GURGACZ (PR – RO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é com muita honra que ocupo essa Tribuna
para homenagear a COMISSÃO RONDON que neste
ano completa 100 anos, conforme publicou o jornal Alto
Madeira na sua edição de 19/01/2010, numa série de
artigos subscritos pelo Professor Abnael Machado de
Lima com o título: “Cem anos da Comissão Rondon
no Espaço Geográﬁco Atualmente Limitado pelo Estado de Rondônia 1909/2009”. Essa Comissão teve
início no dia 31/12/1909, até então o General Rondon
havia construído linhas telegráﬁcas do triângulo mineiro até Cuiabá inicialmente como auxiliar do General
Carneiro.
Depois desse projeto de linha telegráﬁca assumiu o lugar do General Carneiro. Teve uma grande luta
de levar a construção da linha telegráﬁca do Araguaia
até Cuiabá, notadamente pela limitação de recursos
ele praticamente usava como sistema de transporte o
lombo de burro. Pode-se imaginar o grande sacrifício
que era esse trabalho. De Cuiabá foi levada a linha
telegráﬁca até Corumbá – MT, quando o General Rondon chegou com a linha telegráﬁca ele cumpriu uma
etapa do programa.
Recolheu-se ao Rio e estava descansando, tinha
outros projetos em mente para desenvolver inclusive
havia sido convidado pelo então Ministro da Agricultura Lauro Müller para construir o Porto de Corumbá,
isto é narrado por Rondon através da obra de Esther
de Viveiros denominada: “Rondon conta sua vida”, discorro parte do texto:
“Quando me recolhi ao Rio de Janeiro, por haver terminado a construção da rêde telegráﬁca nas
fronteiras paraguaias e bolivianas (1900 a 1906), já
encontrei a notícia de que seria eu encarregado de
uma Comissão ainda mais difícil. Desde 1892, vinha
Francisco Behring clamando pela extensão das linhas
telegráﬁcas ao vale amazônico, como de vital importância. E a crise passada viera acentuar a necessidade
de levar as comunicações por meio dos sinais Morse,
até àquelas longínquas paragens.
Planejava o Presidente Afonso Pena a execução
de medidas que consolidassem a incorporação ao
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Brasil dos territórios ao Acre, do Purus e do Juruá. E
desejava que a tomada de posse dêsse sertão fôsse
feita dentro de um ponto de vista que, aliás, foi sempre o meu: serem a exploração cientíﬁca do território
e a sua incorporação ao mundo civilizado elementos
convergentes de um só objetivo. Assim, os trabalhos
de reconhecimento e determinações geográﬁcas, o estudo das riquezas minerais, da constituição do solo, do
clima, das ﬂorestas, dos rios caminhariam, pari-passo,
com os trabalhos da construção da linha telegráﬁca,
do traçado de estradas de penetração, do lançamento de futuros centros de povoação, da instalação das
primeiras lavouras e dos primeiros núcleos de criação
de gado. Só assim pudera eu, na exploração anterior,
entregar à Pátria não só um território até aí desconhecido como também as populações dêsse território
já mansamente afeiçoado à nossa gente, aptas para
prosseguir espontâneamente na sua evolução.
Mandou o Presidente Afonso Pena chamar-me e
expôs em largos traços o que se pensava.
— Acha exeqüível semelhante projeto, naquelas
zonas despovoadas de recursos próprios?
— É só querer, respondi.
— Pois eu quero, e conﬁo-lhe a execução desse
trabalho, como plenos podêres, tratando o Sr. do assunto diretamente comigo.
Havia eu recebido dois convites: um do Dr. Teixeira Soares, para estudar o traçado do prolongamento
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, de Jupiá a
Cuiabá; o outro do Dr. Calmon, então Ministro da Viação, para a construção do pôrto de Corumbá. Preferi
a tarefa mais árdua, a que me conﬁava o Presidente,
uma linha tronco de Mato Grosso ao vale do rio Madeira, a ser estendida a Manaus, ao Acre, ao Purus
e ao Juruá.
É que o ponto de vista do Presidente Afonso Pena
era o meu – o único que poderia impedir, na penetração
das terras dos índios, as calamidades que caem sôbre
as populações locais, quando a territórios chegam estradas ou quando nêles se realizam explorações”.
Com o apoio do Presidente Afonso Pena a linha
telegráﬁca foi concluída de Porto Velho a Cuiabá pela
Comissão por ele criada denominada: “Comissão Rondon”, é preciso destacar que a “Comissão Rondon” foi
uma obra criada pelo Presidente Afonso Pena e executada pelo General Rondon, com sacrifício e muito
sofrimento. O General Rondon como executor da obra
merecidamente foi muito homenageado e lembrado e
o Presidente Afonso Pena totalmente esquecido.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a homenagem feita por Rondon e as lembranças devem ser
estendidas ao Presidente Afonso Pena, nesse momento
também o homenageio. É preciso destacar e situar no
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tempo em que a “Comissão Rondon” foi criada o grande mineiro Afonso Pena com sua visão de estadista
teve o alcance de conceber a busca da integração do
País pelo que havido de moderno na época. A região
do Juruá – Purus, bem como, o Estado do Amazonas,
na época totalmente isolado do resto do País, se houvesse uma invasão estrangeira nessas áreas a capital
do Rio de Janeiro não ﬁcaria sabendo.
Como uma viagem da região de fronteira do Peru
a Bolívia ao Rio de Janeiro levava meses, Afonso Pena
teve a visão de buscar e encurtar as distâncias da região
de fronteira com o Rio de Janeiro. É preciso assinalar
que o projeto Afonso Pena com a Comissão Rondon
foi tão grande e importante como foi o projeto de construção de Brasília em épocas recentes. Também um
grande projeto incentivado pelo Governo Vargas através de uma meta denominada “Marcha para o oeste”,
nela temos a operação executada pelo então Ministro João Alberto de Barros, que através da Fundação
Brasil Central promoveu à grande e histórica missão
denominada “Expedição Roncador - Xingu”.
Essa Expedição foi cheﬁada pelo Ministro João
Alberto Lins de Barros, a ela passou integrar os irmãos
Villas Boas Orlando e Cláudio, que ﬁzeram um grande
trabalho de paciﬁcação indígena, principalmente dos
índios xavantes. O sertanista Orlando Villas Boas em
data recente escreveu um livro denominado “Marcha
para o Oeste”, onde ele descreve todo o trabalho de
penetração na região do Xingu entrando pelo rio Kuluene. Foi uma obra visitada pelo Presidente Getúlio
Vargas. Um grande número de campos de pouso foi
construídos pela equipe Villas Boas nas margens do
rio Kuluene, e os aviões da FAB davam plena assistência aos expedicionários.
Essa Expedição está bem relatada pelo ex-expedicionário Acary de Passos Oliveira no livro em que
ele escreveu contando a história da Expedição histórica Roncador - Xingu. Nessa história da “Marcha para
o oeste” também se insere a construção de Goiânia,
que foi muito apoiada pelo Presidente Getúlio Vargas
prestigiando o seu companheiro da Revolução de 30,
Pedro Ludovico Teixeira, que fez um grande trabalho
em Goiás, transformando e tirando Goiás do grande
atraso que vivia.
Também nesse contexto da “Marcha para o oeste”,
foram criados os territórios federais em 1943, o que é
preciso destacar e homenagear é o grande Presidente
Afonso Pena. Em Rondônia deveria ter monumentos
homenageando todos os grandes brasileiros que apoiaram a colonização da região, são eles: Afonso Pena
até aqui esquecido, General Rondon que construiu a
linha telegráﬁca Cuiabá ao Rio Madeira, Getúlio Vargas
que desenvolveu o seu programa “Marcha para o oes-
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te” que criou os territórios e mais recente o Presidente
Juscelino Kubitschek que construiu a rodovia Brasília –
Acre ou BR-29 na época, sendo que, a Brasília – Acre
beneﬁciou o território de Rondônia de Vilhena a Abunã
com mais mil quilômetros de extensão.
O que é preciso destacar tanto quanto a Brasília
– Acre na época foi a linha telegráﬁca que beneﬁciou a
região do Guaporé. Rondon defendia as obras da linha
telegráﬁca que sempre eram atacadas pela oposição
e a imprensa do Rio que bradava contra as despesas
elevadas da linha telegráﬁcas. Rondon que era um
nacionalista e desenvolvimentista pregava que a linha
telegráﬁca iria trazer para a região por ela beneﬁciada
progresso, desenvolvimento, povoamento, pois, a região
era totalmente desabitada e desconhecida.
Era o que muita gente lembrava na época que
era um sertão bruto e selvagem. Com varias tribos
de índios rebeldes que nas obras de implantação das
telegráﬁcas atacaram até o General Rondon, ele que
tinha o seu lema de paz: “Morrer, se preciso for, matar, nunca”. Rondon muito combatido pelos gastos da
linha telegráﬁca e ﬁel a sua convicção religiosa positivista, sempre dizia que a linha telegráﬁca iria levar
o progresso para a região e torná-la conhecida integrando-a ao País.
Previu mais, que no futuro em torno de cada estação telegráﬁca surgiria cidades, nós hoje temos em
Rondônia a chegada do futuro, e, o futuro chegou,
em Vilhena era uma estação telegráﬁca hoje é uma
grande cidade, Pimenta Bueno da mesma forma hoje
uma cidade que na época a linha telegráﬁca era chamada de José Bonifácio, como também em Ji-Paraná
temos uma estação telegráﬁca chamada Afonso Pena
em torno dela a grande cidade de Ji-Paraná, em Jarú
temos outra estação telegráﬁca em torno da mesma
cidade de Jarú, em Ariquemes temos a estação telegráﬁca e hoje a grande cidade de Ariquemes. Rondon
foi profético, estão lá ainda às estações telegráﬁcas e
as grandes cidades de Rondônia.
É com muita emoção que homenageio a Comissão Rondon, pois ela é a certidão de nascimento do
meu Estado de Rondônia. A previsão desenvolvimentista do General Rondon prevendo que ao lado de cada
estação telegráﬁca surgiria uma cidade, foi muito além,
porque ao lado dos trabalhos da Comissão Rondon
surgiu o meu Estado de Rondônia. Com toda sua pujança e suas riquezas, pois, a região de Rondônia é
uma das mais ricas do País com todo o seu potencial
mineral, madeireiro, e uns cem números de riquezas.
A construção da linha telegráﬁca foi uma grande epopéia de trabalho e sacrifício, feita com os braços dos
integrantes da comissão.
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A malária fazendo vítimas em grande número, o
médico prestava assistência que podia, era o Dr. Joaquim Augusto Tanajura. Em uma de suas inúmeras
missões o Dr. Tanajura foi obrigado a deslocar-se mais
ou menos 70 quilômetros para atender uma vítima de
ataque indígena na região de Jurema, tratava-se de
um soldado que foi ﬂechado no peito e dele o tratou
salvando sua vida. A Comissão Rondon enfrentou grandes diﬁculdades dentro do próprio exército, o Ministério
da Guerra não promoveu seus integrantes, o próprio
Rondon teve suas promoções sabotadas.
Foi então, que ele criou o escritório central no Rio
de Janeiro para apoiar a Comissão Rondon fazendo as
compras do que ela precisava, bem como, divulgando
o seu trabalho. O seu dirigente era o Coronel Amilcar
Armando Botelho Magalhães, foi o grande braço direito
de Rondon, ele produzia informações e passava para
as pessoas do Rio de Janeiro como os Deputados, Senadores, Jornais, dando conta do trabalho desenvolvido
pela Comissão. Havia setores no Rio de Janeiro que
não acreditavam na epopéia da “Comissão Rondon”,
foi preciso o General Rondon se deslocar fazendo conferências para divulgar o trabalho da comissão, isso
foi em 1910. Leio parte do texto:
“As conferências de 1910 foram um ensaio para
a elaboradíssima série de conferências proferidas por
Rondon no Rio de Janeiro em 1915. Retornando à capital após a inauguração da linha tronco de Cuiabá ao
rio Madeira, durante uma semana Rondon falou para
multidões que o ouviram em pé no Teatro Fénix. A razão
oﬁcial para o evento foi a homenagem da Sociedade
Geográﬁca do Rio de Janeiro a Rondon. O Jornal do
Comércio de 6 de outubro de 1915 descreveu corno
deslumbrantes as festividades da noite de abertura.
Os poderosos do Rio compareceram em massa. O
presidente e o vice-presidente da República, importantes generais, o prefeito do Rio de Janeiro, senadores e
deputados, vários embaixadores, entre eles o dos Estados Unidos, assistiram às três conferências. Foram-lhes
apresentados um espetáculo multirnída ilustrando as
palavras de Rondon com uma longa exibição de slides
e um documentário ﬁlmado pela comissão.
Essas conferências de 1915, embora as duas
primeiras tivessem a expedição Roosevelt-Rondon
por tema, Rondon as usou para descrever e louvar os
êxitos da comissão e apregoar seu projeto de desenvolvimento. A terceira versou exclusivamente sobre
as atividades da comissão, e nela Rondon pregou o
evangelho da povoação e do desenvolvimento do noroeste do Brasil. Discorreu pormenorizadamente sobre
as estradas construídas pela comissão e sobre outros
projetos de infra-estrutura. Falou dos problemas cotidianos do projeto, mas também fez questão de sem-
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pre os associar ao objetivo maior do desenvolvimento
orientado pelo Estado.
Cultivar pastagens, criar animais e aumentar a
produção agrícola nas terras de propriedade da comissão eram atividades que serviriam de atrativo aos
novos colonos que se dedicassem a desenvolver o
sertão, para que o noroeste brasileiro logo estivesse
repleto de lavouras, fazendas de gado e outros centros
dedicados à extração de recursos ﬂorestais. Em parte
anterior dessa conferência, Rondon citara nada menos
do que a autoridade de Theodore Roosevelt, que, segundo o conferencista, enaltecera as belezas naturais
ao longo da linha telegráﬁca e, perspicaz corno era,
comentara satisfeito que a indústria humana moldaria aquela área e em breve os brasileiros estariam em
condições de beneﬁciar-se das facilidades proporcionadas por aquele clima salutar e ameno, por aquelas
terras férteis, pelas comunicações ﬂuviais e pelo uso
da quase ilimitada força hidráulica, capaz de mover
inúmeras fábricas e ferrovias elétricas, que poderiam
ser instaladas quase sem problemas para fazer a ligação com Cuiabá e outros centros de comércio ou para
fazer intercâmbio com o resto do mundo”.
O mais importante é que Rondon mostrava o apoio
dado pela Comissão a aﬁxação de colonos da região
com aberturas de roças e a criação de animais, era a
concretização do objetivo desenvolvimentista pelo qual
foi criada a Comissão. Essas conferências no Rio de
Janeiro e São Paulo vendo a linha telegráﬁca sendo
concluída foi o apogeu de Rondon. Com centenas de
homenagens a partir da Câmara Municipal de Santo
Antônio no Rio Madeira que outorgou a Rondon uma
medalha de ouro comemorativa da conclusão dos trabalhos da linha telegráﬁca.
Sendo Rondon oﬁcial legalista não aderiu ao movimento de 1930, que derrubou o Presidente Washington Luiz, esse movimento prendeu o General Rondon
e cogitou de extinguir a Comissão Rondon com a linha
telegráﬁca os argumentos eram fortes contra a linha telegráﬁca. Primeiro não havia quem usasse a linha para
expedir telegramas, desta maneira na relação custo
benefício da linha telegráﬁca não alavancava dinheiro
na proporção dos milhões investidos nela.
Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores,
O grande trabalho da linha era o grande desbravamento da região levando a civilização para uma
região isolada e totalmente esquecida, desintegrada
do restante do País. Outro argumento pesado contra
a linha telegráﬁca foi o surgimento da tecnologia, com
as comunicações feito sistema de rádio telegraﬁa. Esse
sistema tornou a linha telegráﬁca totalmente absoleta, esse fato fez com que a assistência a linha fosse
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abandonada. O seu pessoal foi esquecido na mata,
passando fome e não recebendo os seus salários,
como relata o autor Todd Diacon.
Tal a desassistência que foi devotada a linha telegráﬁca, foi um trabalho que representou um grande
heroísmo de seus executores para em seguida serem
abandonada. E, Rondon sendo perseguido pela Revolução de 30 foi ser chefe do SPI (Serviço de Proteção aos
Índios), mas, a semente do desenvolvimento da região
com a linha telegráﬁca estava lançada. Todd Diacon
conclui em seu livro “Rondon Perﬁs Brasileiros”:
“O LEGADO DA LINHA SOLITÁRIA
Aninhado entre duas movimentadas ruas do bairro carioca do Botafogo, o Museu do índio é um lugar
encantador para se estudar Rondon e seu legado.
Outrora residência de um barão do café, o museu assenta-se à sombra do Corcovado. Dos por tões para
fora, motoristas irritados buzinam impotentes contra
o tráfego congestionado. Lá dentro, estudantes brincam de pega-pega enquanto esperam para visitar o
acervo do museu, acompanhados pêlos professores.
Passarinhos fazem serenata para os estudiosos que
consultam os arquivos. Nos dias quentes, funcionários
e pesquisadores procuram a sombra fresca das árvores
altas durante os intervalos. No inverno, descansam em
bancos estrategicamente posicionados para receber a
rejuvenescedora luz do sol.
Na biblioteca do museu, as prateleiras vergam
sob o peso de duas coleções completas, com cerca
de cinquenta volumes publicados, da Comissão de
Linhas Telegráﬁcas Estratégicas de Mato Grosso ao
Amazonas. Esses volumes prestam silenciosa homenagem aos grandiosos objetivos do projeto de Rondon.
Estudos geográﬁcos, relatórios de explorações de minérios, primeiras etnograﬁas, levantamentos botânicos,
relatórios médicos e atualizações gerais sobre a construção competem por espaço na estante. À primeira
vista, dão a impressão de uma vital, bem-sucedida e
poderosa incursão do Estado central no mais recôndito
sertão do Brasil. Vistos no confortável ambiente do Rio
de Janeiro e da sala de leitura da biblioteca do Museu
do índio, esses estudos fazem pensar que Cândido
Mariano da Silva Rondon realmente incorporou (ou
conquistou, dependendo da interpretação que se dê)
terras e povos distantes.
Mas três relatórios da comissão não publicados,
guardados em condições bem mais precárias a alguns
quilômetros dali, no Museu Histórico do Exército, no
Forte Copacabana, contam uma história muito diferente. Informando sobre o estado da linha telegráﬁca
na década de 1920 e no início dos anos 30, esses relatórios, um deles redigido pelo próprio Rondon, descrevem uma situação especialmente precária na qual
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a manutenção da linha não conseguiu deter o avanço
incessante da selva amazônica. Em vez dos milhares
de migrantes que lá estariam colonizando a região
como predissera Rondon, apenas algumas dezenas
de solitários funcionários do telégrafo levavam uma
vida difícil, atormentados pela fome, pela doença e
pelo medo de ataques indígenas. Não fosse pela linha telegráﬁca, escreveu um funcionário em 1932, a
região seria totalmente abandonada. A ele, só restava
torcer para que os líderes do país que assumiram o
poder na Revolução de 30 retiﬁcassem a lamentável
situação”.
Desejo nesta oportunidade homenagear o escritor Todd Diacon, com sua obra denominada: “Rondon Perﬁs Brasileiros”, essa obra muda inteiramente
as mentiras que eram contadas em Rondônia sobre
a “Comissão Rondon”, aliás, as obras da “Comissão
Rondon” e o seu grande trabalho nunca foram divulgados em Porto Velho. Os acervos da “Comissão Rondon”
se encontram na Casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro, ninguém de Rondônia tem acesso a essa obra,
ou seja, ninguém de Rondônia procura a Casa de Rui
Barbosa no Rio para pesquisa e ninguém da Casa de
Rui Barbosa vai a Porto Velho.
Trata-se de uma falta de divulgação completa,
caberia aos órgãos culturais de Rondônia solicitar as
transferências desses acervos para o Estado, do jeito que está o acervo vai deteriorar no tempo e a falta
de interesse dos responsáveis pela obra de Rondon
promovendo o seu total abandono. Também o Museu
do Índio localizado no Rio de Janeiro, conforme relata
Todd Diacon, deveria ser transferido para Rondônia. É
uma medida que os órgãos culturais do Estado deveriam dedicar-se, na medida do possível eu me coloco
a disposição das partes interessadas do meu Estado
para transferirmos a acervo de Rondon.
Entendo que a Universidade de Rondônia deveria
se interessar para transferir esse acervo do Rio de Janeiro para Porto Velho, e também o Professor Abanel
Machado de Lima que muito se interessa pela obra
de Rondon, para trabalhar pela transferência do acervo de Rondon da Casa de Rui Barbosa e do Museu
do Índio do Rio, conforme menciona Todd Diacon. Na
medida do possível me coloco à disposição para que
essa transferência se efetive em beneﬁcio do nosso
Estado e de sua juventude.
Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores,
O Professor Abnael Machado de Lima, (membro fundador da Academia de Letras de Rondônia), e
profundo conhecedor da história de Rondônia elaborou estudos sobre a “Comissão Rondon”, publicados
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no jornal Alto Madeira o brilhante estudo que integro
nesse pronunciamento:
Cem Anos da Comissão Rondon no Espaço Geográﬁco Atualmente Limitado pelo Estado de Rondônia 1909/2009
No último dia 31 de Dezembro de 2009, fez cem
anos que o tenente coronel Cândido Mariano da Silva
Rondon, Via ﬂuvial, descendo o rio Jamarí e subindo
o rio Madeira chegou ao povoado de Santo António,
dando por concluídos os trabalho da 3a expedição
da Comissão Rondon construtora da Linha Telegráﬁca Estratégica de Mato Grosso/Amazonas, iniciados
em 2 de junho de 1909 no Porto Telegráﬁco do rio
Juruena.
O projeto de execução dos trabalhos elaborados,
com base nas cartas geográﬁcas existentes nas quais
as cabeceiras do rio Jamarí localizavam-se nos Campos Gerais dos Rareeis (atual Vilhena), estabeleceu o
trajeto a ser percorrido até alcançar o rio Madeira, a seguinte rota; partindo do Posto ao rio Juruena na direção
do Norte, rumo a serra do Norte, desta prosseguindo
até o curso médio do rio Jamari, do o qual seguindo o
rumo do Oeste até alcançar as cabeceiras do rio Jaci
- Paraná, por este descendo até sua foz na margem
direita do rio Madeira, de onde partiram ramais para o
Santo António do Alto Madeira, para o porto de Experidião Marques (Guajará Mirim), Abunã e Rio Branco/
AC, (mapa 1)
A construção da Linha Telegráﬁca Estratégica
Mato Grosso/Amazonas sob o comando do militar,
Cândido Mariano da Silva Rondon revestiu-se da maior
relevância para o país, em termo de enriquecimento
de patrimônio como também em relação às ciências
enriquecendo-as com o acervo das descobertas e
informações geográﬁcas, botânicas, zoológicas, mineralógicas, pedagógicas e etnográﬁcas levantadas
e catalogadas por pesquisadores e cientistas integrados à Comissão Rondon. Esta não se restringia apenas a construção da linha telegráﬁca, incumbiu-se da
realização de estudos dos aspectos ﬁsiográﬁcos, da
fauna, da ﬂora e antropológicos do espaço percorrido,
tornando-se uma missão cientíﬁca cujos relatórios,
matérias coletados e catalogação da biota resultaram
na publicação de obras cientiﬁcas versando sobre:
botânica, 13; hidrologia/ águas termas, 02; zoologia,
12; mineralogia e geologia, 05; e etnograﬁa, 01. Bem
como contribuindo para, o aumento dos acervos dos
museus especializados, repassando-lhes amostras
coletadas: 8,770 na área de botânica; 41 na de mineralogia; 7.502, na de zoologia; 712, na de entomologia;
e 6.082 no de etnograﬁa. A linha telegráﬁca tinha por
objetivo ser um instrumento de modernidade, capaz de
promover o progresso e estabelecer a civilização nos
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mais longícuos e isolados locais do país, possibilitar o
estabelecimento de núcleos de povoamento, garantir a
segurança das fronteiras internacionais e a adoção de
uma política que possibilitasse a gradativa integração
dos indígenas à sociedade brasileira em igualdade,
direito e cidadania. Desta forma os trabalho da Comissão Rondon, além de se constituírem em uma obra de
grandes proporções materiais e cientiﬁcas, inﬂuenciou
de forma decisiva na postura e decisões adotadas pelo
governo federal em relação a questão indígena.
Cem Anos da Comissão Rondon no Espaço Geográﬁco
Atualmente Limitado pelo Estado de Rondônia
1909/2009 – 2
Rondon tendo aceito a missão pessoalmente
lhe conﬁada pelo presidente Afonso Pena, a qual se
constituía em ligar pelo ﬁo telegráﬁco o estado do Amazonas, os territórios do Acre, alto Purus, e alto Juruá
consolidando a incorporação desses últimos ao Brasil,
tinha por objetivo realizar a exploração cientiﬁca deste
espaço e a sua incorporação ao mundo civilizado, assim, aos trabalhos da construção da linha telegráﬁca,
traçando estradas de penetração, às instalações dos
futuros núcleos de povoamento, de agricultura e de
pecuária, competia promovera integração espontânea
e paciﬁca dos povos indígenas à sociedade brasileira.
Os pontos extremos da linha telegráﬁca seriam ao leste
Cuiabá já ligada ao Rio de Janeiro e ao Oeste Santo
António do Alto Madeira.
Rondon foi nomeado chefe da Comissão Construtora das Linhas Telegráﬁcas de Mato Grosso ao
Amazonas e engenheiro-chefe do Distrito Telegráﬁco,
respectivamente nos dias 23 de fevereiro e 4 de março
de 1 907. A comissão foi constituída por engenheiros
militares, oﬁciais especializados, funcionários civis
dos telégrafos, trabalhadores civis e do 5° batalhão
de engenharia constituindo este o núcleo da tropa de
serviços de construção, transporte e vigilância.
O projeto da construção dividiu os trabalhos em
três seções de execução da seguinte foi:
1- reconstrução de um ramal ligando São Luiz
de Cáceres à cidade de Mato Grosso (ex-Vila Bela)
na Fronteira com a república da Bolívia;
2- Construção da linha tronco de Cuiabá a Santo
António do Alto Madeira;
3- Reconhecimento do sertão, estudos para ﬁxar o traçado da linha tronco e mediações das serras
da fazenda Casal Vasco, desde a serra de Aguapeí à
fronteira com a república da Bolívia.
A comissão foi constituída por duas seções, a do
Sul composta por 42 expedicionários sob o comando
direto do Coronel Rondon e do Norte comandada pelo
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capitão de artilharia Manoel Teóﬁlo da Costa Pinheira
integrada por 25 expedicionários.
A primeira, tendo como principais assessores a
seu comandante, os seguintes integrantes: Dr. Alípio
de Miranda Ribeiro, Geólogo; Dr. Joaquim Augusto Tanajura, Médico; os tenentes João Salustiano Lira, Emanuel Silvestre do Amarante, Alencarliense Fernandes
da Costa e António Pirineu de Souza, encarregados
respectivamente dos serviços de observações astronômicas e de vanguarda; levantamentos topográﬁcos;
comando de comboio de reforços e do comando de
um pelotão. Os índios Parecis Toloiri incumbido dos
serviços de batedor e de caçador e o Zoôlô Uaikiá,
interprete do idioma dos índios Nhambiquaras. No
Posto do Juruena juntaram-se a estes, os Drs. Cícero de Campos, Geólogo; Hoene, Botânico; Benedito
Canavarro, Farmacêutico; Luiz Leduc Fotógrafo; os
Tenentes Vilhena e Melo, o índio Kaloi-zorecê substituindo Taloiri vitimado de pneumonia.
Tinha por encargo realizar no espaço compreendido entre os rios Juruena e Madeira, no qual seria
instalada uma das partes da linha telegráﬁca interligando a estação do Juruena a de Santo António do
rio Madeira, o seu reconhecimento, abrir picadões,
mapear, fazer o levantamento topográﬁco, hidrográﬁco,
geológico, mineralógico, botânico, zoológico, etnográﬁco, astronômico e coletar amostras da bio-ta para as
respectivas instituições.
Cem Anos da Comissão Rondon no Espaço Geográﬁco Atualmente Limitado pelo Estado de Rondônia
1909/2009 – 3
A segunda, que tinha como principais auxiliares
ao Capitão Manoel Theophilo da Costa Pinheiro, o tenente Amílcar Armando Botelho de Magalhães, o inspetor dos telégrafos Francisco Xavier Junior e o médico
Dr. Paulo Fernandes Santos. Tiveram por incumbência
proceder a exploração do rio Jaci-Paraná desde sua foz
até suas nascentes; transportar e armazenar víveres,
roupas, medicamentos e equipamentos para prestar
auxilio à equipe da seção Sul, provavelmente exaurida
após a longa e difícil jornada na selva percorrida. Para
tanto devia instalar acampamentos no alto de Jaci e
ali aguardá-la.
Epopéia Vivida no Transcurso da Selva Amazônica
Junho de 1909
Dia 02 - Os expedicionários da Seção Sul, iniciaram seu trajeto rumo a serra do Norte, saindo do
Posto Juruena.
Dia 09 - Seguiam por uma trilha tendo Rondon
distanciando-se à frente, surpreendeu um grupo de
uns dez índios guerreiros Nhambiquaras, hostis à Comissão, caminhando distraídos em sentido contrário,
em sua direção, ﬁcaram frente a frente. Os índios pa-
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raram por um instante, afastando-se lentamente para
a lateral do caminho penetrando na ﬂoresta. A tropa
ﬁcou alarmada, visto na expedição do ano de 1907,
terem sido atacados por esses índios.
Dia 11 - Acamparam na margem do rio Nhambiquara, neste chegaram dois soldados trazendo correspondências do Posto de Juruena, das noticias recebidas, havia o triste comunicado da morte do índio
Toloiri, prestimoso e eﬁciente guia das expedições de
1907 e 1908, amigo distinguido por Rondon.
Dia 12 - Continuando a marcha avistaram a serra
do Nor te, alcançando Campos Novos, ultimo acampamento da 2a expedição de 1908. Encontraram os suprimentos de viveres constituídos de conservas enlatadas
e outras não perecíveis que haviam deixado enterrados, assim como os sete bois esqueléticos e exaustos
que aí ﬁcaram, apareceram restabelecidos, gordos e
bem nutridos, mediante o que Rondon resolveu instalar uma fazenda, escolhendo uma elevação rodeada
de nascentes com fartas águas. Sobre esta construiu
um barracão para a sua sede, balizando o local com o
nome de Veado Branco, designado seu administrador,
o inspetor Severino Godofredo de Albuquerque auxiliado por dez trabalhadores para o manejo do gado
(40 bois, 21 burros, 3 cavalos) e mais os mandando
vir de Cuiabá e fazerem plantio de cereais, legumes e
mandioca, com a recomendação de conquistarem a
amizade dos indígenas.
Dia 20 - Reiniciaram a marcha atravessando a
densa ﬂoresta abrindo caminho a terçado. A longa
caminhada de intenso trabalho e estafante cansaço
durou nove dias.
Dia 29 - Chegaram ao cimo da serra do Norte,
acamparam na cabeceira de um rio dando-lhe o nome
de Comemoração de Floriano e ao topo do chapado no
qual se desdobravam para satisfação de todos, imensos
campos, sendo-lhes denominado “Vilhena” em homenagem a Álvaro Coutinho de Vilhena, engenheiro chefe
da Carta Telegráﬁca da Republica e Diretor Geral dos
Telégrafos (1900/1902), faleceu em 1904, na cidade de
Fortaleza/CE. A expedição chegava no atual espaço
físico limitado pelo estado de Rondônia. Local exuberante, muito freqüentado pêlos índios Parecis em suas
caçadas. No imenso campo de gramíneas forrageiras,
soltaram os cansados bois depauperados quase sem
condições de se locomoverem.
Dia 30 - Receberam noticias do Posto Juruena
comunicando os falecimentos dos engenheiros Cícero
de Campos e António Lins Vitimados por beri-beri, e a
do Presidente da Republica, Dr. Afonso Pena, protetor
da Comissão de Linhas Telegráﬁcas.
Neste mesmo dia, encontraram pela frente a
densa ﬂoresta, explorando-a em três direções. O te-
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nente Lira, ruma a Oeste; o índio Kaluizorceê, rumo
ao Sul; e o Coronel Ron-don, rumo ao Norte em busca de encontrarem seu térmico, seguido de vegetação
campestre, exploração em vão, a ﬂoresta era continua,
sem ﬁm. Desistiram retornando ao acampamento, ao
qual a noite chegou um estafeta do Veado Branco,
trazendo uma carta do fotografo Leduc comunicando
que o soldado Rosendo havia sido gravemente ferido
por uma ﬂecha dos Nhambiquaras.
Julho de 1909
Dia 01 - Dr. Tanajura acompanhado por três soldados seguiam para Veado Branco, a ﬁm de socorrer
o soldado Rosendo, o qual apesar do grave ferimento
aberto em seu peito pela ﬂecha, por pouco não atingido o pulmão. A competência e dedicação do Medico
lhe salvaram da morte.
Cem Anos da Comissão Rondon no Espaço Geográﬁco Atualmente Limitado pelo Estado de Rondônia
1909/2009 - 4
Dia 02 - Continuaram á exploração da ﬂoresta
exigindo estafante trabalho acampando a noite no local alcançado. O tenente Lira atingiu 14 quilômetros de
reconhecimento e o tenente Amarante 50 quilômetros
chegando a um rio desconhecido, o denominando Piroculuina. Encontravam muitos vestígios de índios.
Dia 08 - O tenente Lira mandava informar ao
comandante que se encontrava a 30 quilômetros do
acampamento dentro de densa e interminável ﬂoresta
constituída por árvores gigantescas e os trabalhadores
esgotados. Rondon concluiu que não encontrariam novos chapadões de campos gerais no rumo do Oeste,
que a ﬂoresta se estenderia até o declivel da vertente
principal do vale do rio Guaporé, se intercalando com
os campos alagadiços situados entre os rios Corumbiara e Cabixis.
Dia 19 - Em exploração rumo a Noroeste, saíram
do acampamento de Comemoração Rondon, Leduc e
Dr. Miranda Ribeiro, avistaram nitidamente o divisor de
águas entre o rio Guaporé e o rio que na carta geográﬁca constava com o nome de Jamarí, coberto pela
densa ﬂoresta. Sendo decidido mandar suspender a
abertura de picadões naquela direção.
Dia 27 - Esses três e mais cabo Lúcio penetraram na ﬂoresta seguindo por uma trilha de 51 quilômetros aberta pelo tenente Lira e Amarante. Acamparam na margem de um rio dando-lhe o nome de
Veado Preto.
Dia 28 - Atravessaram os rios Alataguiri-Suê e
o Zolózô-lô-Suê.
Dia 30 - Chegaram na pousada do tenente Amarante seguindo todos em busca do tenente Lira.
Dia 31 - Ao encontrá-lo ﬁzeram a avaliação das
explorações realizadas as quais abrangiam um gran-
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de circulo fechado que atravessava duas vezes o rio
Piroculuina e chegava a vertente Oeste da serra dos
Parecis, no rio Branco aﬂuente do Guaporé.
Agosto de 1909
Dia 1° a 11 - Decidiram estabelecer outro
acampamento no local ao qual denominaram Uruçu,
para base das excursões de reconhecimento. Em uma
destas descobriram no paralelo 12°39’1” um módulo
com nascentes de vários cursos d’águas divergindo
em diferentes direções, o denominaram cabeceira de
Uru. Sendo decidido descobrir a qual bacia pertencia
cada um dos rios encontrados, se a dos tapajós, a do
Guaporé, a do suposto Jamari.
OBS: Rios com nascentes em Uru são: O Iquê,
sub-aﬂuente dos Tapajós; Tenente Marques, subaﬂuente do Roosevelt; Comemoração de Floriano e
Pimenta Bueno, formadores de Ji-Paraná; Barão de
Melgaço, aﬂuente do Ji-Paraná; Branco; Corumbiara
e Cabixi, aﬂuentes do Guaporé; Roosevelt, aﬂuente
do Madeira.
Elaborar o mapeamento e deﬁnir a rota que conviria a expedição a seguir.
Dia 12 - Os trabalhos de exploração foram divididos por três turmas: Uma comandada pelo Tenente
Lira procederia na direção Leste; a segunda sob o
comando do Tenente Amarante na direção Norte; a
terceira comandada por Rondon encarregada de fazer o levantamento do vão encerrado pelas ﬂorestas
que descreviam grandes curvas do Sul pra Norte e
para o Nordeste.
Dia 16 - Encontraram um rio com 12 metros de
largura, opinando o tenente Lira, que era aﬂuente do
Guaporé, do que discordava Rondon, achando ser
um dos formadores do rio Jamari na posição que se
encontrava nos mapas que utilizavam. Não havendo
consenso, o denominaram rio da Dúvida. Concluídas
essas explorações foi deﬁnido que a rota a seguir seria pelo divisor de águas Comemoração de Floriano/
Dúvida, atravessando o vale deste ultimo, seguindo o
rumo Noroeste, até o meridiano de 26°, no paralelo 11
°, deste tomando a direção do Oeste, descendo pelo
vale do rio Jaci - Paraná, até encontrar a expedição da
Seção Norte do Capitão Costa Pinheiro, juntando-se
o pessoal das duas seções, prosseguiram descendo
o tio Jaci - Paraná até a sua foz na margem direita do
rio Madeira.
Dia 18 a 27 - Estabelecido um roteiro rumo ao
Norte, os expedicionários deixaram os acampamentos
do Comemoração e de Uruçu, após 50 dias de trabalho
preparatórios para a deﬁnição a seguir. Além do levantamento geográﬁco, concluíram que aí terminavam os
Campos Gerais do Parecis (Vilhena), e começava uma
exuberante ﬂoresta abundante em seringueiras, varia-
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das palmeiras, gigantescas árvores de madeira de lei.
Afauna rica em pássaros coloridos, onças, veados, porcos, macacos, pacas, cotias, tamanduás, quatis e outros
animais de pequeno porte. Os bois cargueiros estavam
exaustos e desnutridos, obrigando os expedicionários
a abandonar os apetrechos menos essenciais.
Cem Anos da Comissão Rondon no Espaço Geográﬁco Atualmente Limitado pelo Estado de Rondônia
1909/2009 – 4
Dia 21 - Retomaram a marcha rumo ao Norte,
encontravam-se a 178 km de Juruena.
Dia 28 - Encontraram uma área alagadiça na qual
se originavam vários, cursos d’água, aí se detiveram
até o dia 30.
Dia 31 - O tenente Lira que seguia na dianteira
descobriu um vastíssimo campo.no qual os expedicionários acamparam, sendo lhe dado o nome de Campo dos Palmares de Maria Molina, aí soltaram os bois
cargueiros já quase sem terem condições de se locomoverem. Daí em diante o que lhes eram essencial
conduziam nas costas em suas mochilas.
Setembro de 1909
Dia 1° a 13 - No percurso realizado nestas duas
semanas encontraram muitos vestígios de índios e malocas recém abandonadas. O tenente Lira por acaso
fez o primeiro contato com os parecis, encontrou-se
com uma índia conduzindo uma criança, tentaram se
falar, mas não conseguiam se entender, visto que o
índio interprete não conseguia traduzir o que ela falava.
Continuaram a marcha e começava a faltar alimentos,
Juruena local de abastecimento já se encontrava a
centenas de quilômetros de distância.
Dia 14 - Passaram por uma aldeia de índios que
estava desabitada. O que chamou a atenção foi o formato cônico das construções cujo esteio central com
ponta terminal em forquilha ultrapassando a cobertura,
destoava inteiramente dos formatos das habitações
dos indígenas da América do Sul, se assemelhando
as palhoças africanas, conjeturando Rondon, que esses índios tenham imitado o formato de habitações do
quilombo do rio Quaritezê (Piolho), dos negros fugidos
das minas de ouro do Guaporé, na segunda metade
do século XVII (1795).
Dia 17 - Reencontraram o rio Comemoração no
seu baixo curso.
Dia 21 - Encontraram um volumoso rio, dandolhe o nome de 21 de Setembro.
Dia 28 - Descobriram mais um rio, o qual denominaram Barão de Melgaço. O leito destes dois rios
apresentavam grandes camadas de cascalhos auríferos, sinal da existência de abundantes jazidas de ouro.
Rondon deduziu ser este sitio das celebradas Minas
de Urucumacuã.
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Outubro de 1909
Dia 11 - Estavam a 354 quilômetros distante de
Juruena a 18°7’00” de longitude Ocidental e 11°49’15”
de latitude Sul, descobriram um rio, o denominando Pimenta Bueno, constataram que era o rio com nascente
no nódulo de Uru, que haviam denominado Piroculuino. Dia 12 - Foi construída uma canoa de 10 metros
de comprimento e 1,50 metros de boca, para descer e
explorar o Pimenta Buneo, sendo destacados 14 dos
expedicionários para esta missão, iniciada dia 13, ﬁcando com Rondon os 28 restantes, o que facilitaria
se alimentarem com recursos fornecidos pela ﬂoresta,
e os primeiro pêlos obtidos do rio.
Dia 23 - Chegou o Tenente Alencarliense com o que
restou dos víveres conduzidos pelo comboio de socorro
aos expedicionários, cuja mais da metade da carga foi
sendo abandonada pelo caminho, conforme os animais
cargueiros iam caindo de cansaço e fome no percurso de
Juruena a Pimenta Bueno, onde chegaram os soldados
e seu comandante, carregando os fardos restantes nas
costas. A expedição foi dividida em três coluna, a primeira
comandada pelo Tenente Alencarliense auxiliado pêlos
doutores Miranda Ribeiro e Augusto Tanajura, para fazer o levantamento do rio Jamari o qual conﬁgurava nas
cartas geográﬁcas como aﬂuente do Pimenta Bueno. A
segunda dirigida pelo Sargento Idalécio Rondon para
regressarão Retiro do Veado Brando e ao Juruena recolhendo os animais, víveres e materiais abandonados ao
longo da picada e a terceira sob o comando do Coronel
Rondon, para prosseguir o reconhecimento rumo o Norte/
Oeste. Esta foi dividida em três seções, uma comandada
pelo tenente lira, encarregada da abertura de picadas,
outra dirigida pelo tente Amarante, encarregada de fazer o levantamento e a última comandada pelo tenente
Pirineus, para fazer os serviços de intendência de carregadores. Esta coluna avançando penosamente para o
Madeira, sempre em meio à ﬂoresta, no período de 23 de
Outubro a 12 de Novembro, descobriram vários cursos
d’água dando aos de maiores destaques os nomes de
Luis de Albuquerque, António João de Moura, Lacerda
e Almeida, Luis D’Alincourt e Ricardo Franco julgando
todos serem aﬂuentes do Jamari, devido erros das cartas geográﬁcas. Na realidade eram todos aﬂuentes da
margem esquerda do Ji-Paraná.
Muito Obrigado
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Senhor Presidente, Senhores Senadores, Senhoras Senadoras,
Quero chamar a atenção para uma notícia, veiculada amplamente no Estado do Pará, e que deixou
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estupefatos aqueles que se dedicam à luta pelo direito
à educação de qualidade.
Segundo matéria veiculada no jornal O Liberal, a
hora-aula a um professor iniciante da educação básica
no Estado do Pará é a mais baixa do País. Considerando o piso salarial do Estado, de 1.026,00 e a jornada
de 200 horas mensais, cada hora de trabalho de um
professor no início da carreira vale apenas R$5,13. O
Estado divide a última posição com Pernambuco, que
paga exatamente o mesmo valor. Os dois estados encabeçam, ainda, a lista de onde os professores mais
trabalham. Em ambos, a jornada semanal é de 50 horas, sendo que somente 10 são destinadas para atividades como correção de provas, planejamento de
aulas e outras atividades extraclasse.
O levantamento, feito por aquele jornal, consultando 22 secretarias estaduais de ensino, mostra que
a hora-aula paga no Pará equivale a quase um terço
da do Acre e do Amazonas, unidades com as melhores remunerações do País. Os professores acreanos
recebem pelo menos R$ 13,9 por hora, correspondente
ao cálculo do vencimento base pelas 30 horas semanais de aula. Já os amazonenses recebem, no mínimo,
R$ 14 por hora – piso de R$ 1.120,00 e jornada de 20
horas semanais.
Para ilustrar a disparidade, se um professor desses dois estados ingressasse hoje na rede pública
com a jornada de trabalho de um professor paraense,
ele teria que ganhar de início, aproximadamente, R$
3.000,00 valor superior ao maior vencimento-base
identiﬁcado na pesquisa, o de Brasília: R$ 2.033,44.
A maioria das secretarias de Educação consultadas,
cuja jornada é inferior a 40 horas-aulas semanais, justiﬁcou que o curto período de aula é em atendimento a
reivindicação dos sindicatos de professores, no intuito
de terem disponibilidade para lecionar e desempenhar
outras atividades nos turnos vagos.
Treze estados alegaram ter erradicado a existência de professores sem formação superior. No Pará,
segundo o Ministério da Educação, essa é uma realidade que ainda não foi concretizada.
Recebi com muita preocupação esta notícia. Uma
das prioridades de nossa ação parlamentar no Senado Federal tem sido exatamente a luta pela garantia
ao ensino de qualidade em todos os níveis. Acredito,
como professor que sou, que não há educação de
qualidade sem valorização proﬁssional dos trabalhadores e trabalhadoras que constroem cotidianamente
a rede pública de ensino. A falta de uma remuneração
digna, agravada pelas péssimas condições de trabalho, pela falta de investimento e pela inexistência de
uma gestão democrática, traz conseqüências graves
ao quadro da educação no Pará. Uma delas é que co-
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lecionamos alguns dos piores indicadores nacionais,
exemplo disso é que o Pará detém o pior IDEB (Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica) do ensino
médio de todo o País. Uma triste realidade escondida
pela propaganda oﬁcial, mas sentida de forma muito
concreta pela sociedade paraense.
Fatos como esses justiﬁcam plenamente a decisão
dos Trabalhadores em Educação do Pará de radicalizar a luta pelo PCCR. Organizados no seu sindicato,
o SINTEPP, dedicaram cerca de 3 anos de discussão
sobre a Plano. Após quase 5 meses de espera, ﬁcaram revoltados com a proposta de PCCR do governo
do Estado. A proposta apresentada não estabelece o
piso salarial; não contempla toda a categoria, pois se
restringe ao magistério (professores e técnicos em educação); não beneﬁcia o professor com nível médio na
progressão vertical; na progressão horizontal não deﬁne
o interstício e não assegura a progressão de fato, visto
que depende de autorização da Secretaria Estadual de
Planejamento, Orçamento e Finanças. Além disso, o
percentual estabelecido é de apenas 0,5%, enquanto
no estatuto do magistério o interstício é de 2 em 2 anos
e o percentual é de 3,5%. Assim, o PCCR do governo
se constitui num claro retrocesso.
Por isso a resposta da categoria não podia ser
outra. Se o governo não quis ouvir a vontade dos professores e demais proﬁssionais em educação, a única
saída é a mobilização nas ruas. A assembléia realizada
no último dia 27-5 contou com a presença de cerca
de 2.000 trabalhadores, que por ampla maioria decidiram pela greve a partir do dia 7 de maio por tempo
indeterminado.
Os indicadores que apontam o Pará como o pior
estado em termos de remuneração encontra, assim,
a resposta de uma categoria pronta para o combate.
Os trabalhadores em educação do Estado do Pará têm
toda a minha solidariedade e podem contar com este
mandato como uma trincheira em suas reivindicações
por valorização proﬁssional, em defesa de uma educação de qualidade.
Muito obrigado!
Pronunciamento sobre projeto “Ficha Limpa”
Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores,
Quero saudar a aprovação na madrugada de
última terça-feira, do substitutivo do Deputado José
Eduardo Cardoso ao Projeto de Lei conhecido como
“Ficha Limpa” que torna inelegíveis candidatos em
débito com a justiça.
Com 388 votos a favor e nenhum contrário, o
substitutivo foi aprovado em comum acordo entre os
líderes partidários, encaminhando para hoje a votação
de doze destaques. Como é de conhecimento público,
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a proposta impede as candidaturas de pessoas condenadas por decisão colegiada da Justiça por crimes
de maior gravidade, como corrupção, abuso de poder
econômico, homicídio e tráﬁco de drogas. O texto aprovado amplia os casos de inelegibilidade e uniﬁca em
oito anos o período durante o qual o candidato ﬁcará
sem poder se candidatar.
A principal novidade em relação ao texto do grupo
de trabalho que analisou o tema é a possibilidade de
o candidato apresentar recurso com efeito suspensivo
da decisão da Justiça. O efeito suspensivo permitirá
a candidatura, mas provocará a aceleração do processo, porque o recurso deverá ser julgado com prioridade pelo colegiado que o receber. Se o recurso for
negado, será cancelado o registro da candidatura ou
o diploma do eleito.
Buscando dialogar com os quase 2 milhões de
cidadãos e cidadãs que subscreveram o abaixo assinado que deu origem ao Projeto de Lei de Iniciativa
Popular, propus em conjunto com outros Senadores
uma reunião para discutir a tramitação do projeto no
Senado tão logo ele seja apreciado por esta Casa.
Reunimos na manhã da última quarta-feira com a
presença dos senadores Eduardo Suplicy, Augusto Botelho, Antônio Carlos Valadares, Pedro Simon, Jeferson
Praia e da Senadora Serys Slhessarenko, onde foram
traçadas estratégias para garantir a rápida aprovação
da matéria, buscando validá-la antes das convenções
partidárias previstas para junho.
Também participaram do encontro, representantes do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral,
do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura –
CONFEA, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
– CNBB entre outras.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, Senhoras Senadoras,
Acredito que esta Casa, tão criticada recentemente, deve dar uma resposta à sociedade brasileira,
aprovando com a máxima celeridade e o menor número
de emendas possível este projeto que torna inelegíveis
aqueles sobre os quais forem identiﬁcados débitos com
a justiça. Não tenho dúvida de que esta postura, além
de valorizar o trabalho do Senado Federal, se conﬁgurará num passo fundamental para a realização da
tão esperada reforma política.
Gostaríamos de contar com todos os líderes
partidários para remetermos este Projeto à apreciação do plenário do Senado o mais rápido possível.
Compreendo que a unanimidade construída na Câmara dos Deputados deve servir de exemplo para que
o Senado responda à sociedade e à opinião pública
com o compromisso de por ﬁm à impunidade. O PSOL
apóia integralmente esta medida e está empenhado,
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na Câmara e no Senado, na aprovação desta importante medida.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
–Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 37
minutos.)
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Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney
6-5-2010
quinta-feira
11h30 – Senhora Uyunqimg, Vice-Presidente do Comitê Permanente da Assembléia Popular Nacional da
República Popular da China
Sala de Audiências
16h – Ordem do Dia
Plenário

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

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

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

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

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

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

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Hélio Costa*
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

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

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

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

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

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

Mato Grosso
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
- vago*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

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

Mandatos
*: Período 2003/2011

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

**: Período 2007/2015

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)
Bloco-PR - Alfredo Nascimento**

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

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

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

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

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
PDT - Acir Gurgacz**

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

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

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009.
(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (29)
RELATOR: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)

(14)

(27)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007
Prazo final: 12/05/2008
Prazo prorrogado: 22/11/2008
Prazo prorrogado: 01/07/2009
Prazo prorrogado: 21/02/2010
Prazo final prorrogado: 02/09/2010

TITULARES

SUPLENTES

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

(1)

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(13)

Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(10,18)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(5,28,30)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(4,7)

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

(12,21)

(2,6,19)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(3,11,16,20)

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

1. Paulo Paim (PT-RS)

(22,31,33)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(25)

(8)

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

(23)

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(24)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

(32)

Valter Pereira (PMDB-MS)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(15,17,26)

PDT/PSOL

(9)

1. Osmar Dias (PDT-PR)
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
15. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
19. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
21. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
22. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.
28. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
29. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).
30. Em 10.03.2010, o Senador Tasso Jereissati é designado membro titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão (OF.Nº
10/10-GLPSDB)
31. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
32. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
33. Em 08.04.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Ofício nº 25/2010 - GLDBAG).
*. Prorrogado até 22.11.2008 através do Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008.
**. Prorrogado até 01.07.2009 através do Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008.
***. Prorrogado até 21.02.2010 através do Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.05.2009.
****. Prorrogado até 02.09.2010 através do Requerimento nº 25, de 2010, lido em 03.02.2010.

2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo prorrogado: 02/05/2010
Prazo final prorrogado: 11/11/2010

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

(1,4)
(7)

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

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

(8)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
****. Prorrogado até 11.11.2010 através do Requerimento nº 431, de 2010, lido em 28.04.2010.

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

TITULARES

SUPLENTES

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

(1,4)

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

(1,9)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

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

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (PSDB-PR)

(5,6)

Renato Casagrande (PSB-ES)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros (PMDB-AL)

1. Valter Pereira (PMDB-MS)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
Gilvam Borges (PMDB-AP)

(3)

2. VAGO

(8)

(7)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

Notas:
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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(1)

1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
7. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
9. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT.
(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)
Número de membros: 13 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 24/06/2009

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional.
(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 01/09/2009

6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS.
(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 18/11/2009

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Gerson Camata (PMDB-ES)

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 17/07/2010

MEMBROS
Senador Gerson Camata (PMDB)
Senador César Borges (PR)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

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

2) 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, tendo como primeiro
signatário o Senador Cícero Lucena, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.621, de 2009, aprovado em 9.12.2009).
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (2)
RELATOR: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008
Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008
Prazo: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

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

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

(1)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

1. Senador João Vicente Claudino

(3,4)

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
*. Em 09.12.2009, aprovado o Requerimento nº 1.621, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

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

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

3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Demóstenes Torres (DEM)

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(2)

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

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PV)

(1,3)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br

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

4) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro.
(Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (4)
RELATOR: Senadora Kátia Abreu (DEM-TO) (4)
Instalação: 16/09/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Kátia Abreu (DEM)

1. Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2. Senador Flávio Arns (PSDB)

(2)

(5)

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

1.

(3)

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

1.

(1)

PTB
Senador Fernando Collor

1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).
*. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.585, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

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

5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (DEM-DF) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) (3)
RELATOR: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC) (3)
Instalação: 16/09/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Adelmir Santana (DEM)
Senador Eduardo Azeredo (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy (PT)
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(1,2)

PTB
Senador Gim Argello
Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

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

6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte.
(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Arthur Virgílio (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB)

(2)

(1)

PTB
Senador Romeu Tuma
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).

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

7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.
(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)
Número de membros: 7
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Coordenação:
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa (PSC)

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.

8) VIII CONFERÊNCIA DAS PARTES DE REVISÃO DO TRATADO
SOBRE A NÃO-PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES
Finalidade: Representar o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de Revisão do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que acontece em maio de 2010, na sede das Nações Unidas.
(Requerimento nº 391, de 2010, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, aprovado em 29.04.2010)
Número de membros: 3

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 (PP-RJ)
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

CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

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

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

(3,5)

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

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

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
Senadora Patrícia Saboya

(1,2,4,6)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).

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

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1
RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV)
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2
PARECER PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2
PARECER FINAL PRORROGADO: 18.12.20093
REDAÇÃO FINAL: (art. 318, III, combinado com o art. 374, XIII)
1

Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009.
3
Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
2

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Eduardo Suplicy (PT)

(34)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(28)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
VAGO

3. VAGO

(38)

Marcelo Crivella (PRB)
César Borges (PR)

(36)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(35)

Inácio Arruda (PC DO B)

(30)

(11,41,96)

4. Ideli Salvatti (PT)

(37,93)

6. VAGO

(40)

(29,72)

(4,39,81,82,83,84,87,95)

7. João Ribeiro (PR)

(31)

(33)

(32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(66,68)
(56,59)

Pedro Simon (PMDB)

4. VAGO

(8,15,53,69)

(64,67,88,91,100,101)

(3,60,97,98)

(2,60,80,85,86,92)

5. Edison Lobão (PMDB)

(9,65,71,94,99)

6. Paulo Duque (PMDB)

(57,62)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)
3. Hélio Costa (PMDB)

(54,70)

(63)

Neuto De Conto (PMDB)

(55,61)

(1,60)

7. Almeida Lima (PMDB)

(58,78)

(58,77)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

(44)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(17,43)

(49)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)

(52)

(14,16,47)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(18,50)

3. Heráclito Fortes (DEM)

(46)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(43)

5. Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)

(13,51,76,79,89,90)

6. José Agripino (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(43,102)

(48)
(5,45)
(23)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(26)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

(27)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)

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

(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,42)

2. Fernando Collor

(42)

(22,75)

PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. 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.
24. 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).
25. 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.
26. 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.
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 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.
29. 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.
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 à Senadora Ideli Salvatti.
31. 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.
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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 Antonio Carlos Valadares.
33. 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.
34. 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).
35. 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.
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 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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).
43. 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).
44. 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.
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 Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. 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.
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 Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. 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.
52. 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.
53. 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).
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 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).
56. 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).
57. 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).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
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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 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
64. 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).
65. 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).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
95. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha.
96. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
97. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
98. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

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.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

(6)

2. VAGO

VAGO

(10,12,14)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(11,13)
(2)

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

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

(8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena (PSDB)

1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.
10. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
11. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
12. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
13. Vago em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão.
14. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (5)
VAGO

1. VAGO

(3,18,29,71,82)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

2. César Borges (PR)

(27)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(26)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(33,78)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(30)

5. Ideli Salvatti (PT)

(34,75,77,78)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(36,58,61)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(36,60,65)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(31,32)

(36)
(36,63,64)

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

(57,68,73)

(9,52,88,91,95,96)

(6,56)

(51,93)

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(48,80)

Mão Santa (PSC)

1. VAGO

5. VAGO

(50,76,79)

(49,74,80)

(55,94)

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

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

2. Jayme Campos (DEM)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,41)

Raimundo Colombo (DEM)
Flávio Arns (PSDB)

(23,37,83)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(46)

(20,66)

(22)

(7,11,59)

(43,70,72,89,90)

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

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

(10,45)

(4,40)

5. Cícero Lucena (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(44)

(24,67,85,92)
(25,81,86,87)

(21,38,84)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(17,47)

1. Cristovam Buarque

(19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador 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.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, 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).
34. 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.
35. 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.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. 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).
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 Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (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 Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

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

(6)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(2,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(7)

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

1. Paulo Paim (PT)

(10,12,15)

(1)

(9)

PMDB
Paulo Duque

1. VAGO

(4)

(5,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

(8)

(3)

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

(13)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(5)

2. VAGO

(9)

(2,3)

(2,11,16)

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

1. Marcelo Crivella (PRB)

(4)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. Paulo Duque

(12,14,15)

(8)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. João Durval (PDT)

(6)

(7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
9. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
16. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. VAGO

(2,3)

(4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
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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: VAGO (102)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Serys Slhessarenko (PT)

(37,75,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,38)

2. Augusto Botelho (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)
Tião Viana (PT)

(1,15,17,34)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(37)

(17,35)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(30)

(37)
(32,41,87,88,89,100)

(16,17,36,71)

5. César Borges (PR)

(31,41)

6. Marina Silva (PV)

(19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(60,64)

Almeida Lima (PMDB)

(59,63)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(57,64)

(61,69,86,93)

Gilvam Borges (PMDB)

(62,64,96,99,106,107)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(56,64)

4. Hélio Costa (PMDB)

(58,66,78)

(5,68,76,103,104)

Valter Pereira (PMDB)

(2,64)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(9,18,55,67,101,105)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(42,54,65)
(3,64)

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

1. Efraim Morais (DEM)

(47)

Demóstenes Torres (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(44)

(40,82,85,97,98)

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

(46)

(25,73,91)

(24)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(24)

(50)

(45)

(4,49)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,48)
(28)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(26)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,70)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(51)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(24,74)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

(14,20)

(52)

(29,72,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(43)

PDT
Osmar Dias

(12,13,23)

1. Patrícia Saboya

(11,22,53,79,80,94,95)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, 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).
25. 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.
26. 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.
27. 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.
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 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.
31. 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.
32. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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).
38. 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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39. 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.
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 Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, 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).
65. 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).
66. 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).
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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. 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).
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70. 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).
71. 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).
72. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
75. Em 10.03.2009, 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).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
102. Em 1º.04.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
103. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
104. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
105. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares
3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
RELATOR: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
Designação: 28/10/2009

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

1. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Francisco Dornelles (PP)

Renan Calheiros (PMDB)

2. VAGO

(3)

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

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

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

1. Gim Argello

PDT
Patrícia Saboya

(2)

1. VAGO

(1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
3. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações".
Número de membros: 6 titulares
PRESIDENTE: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Designação: 10/02/2010

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

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)
Tasso Jereissati (PSDB)
Antonio Carlos Júnior (DEM)
Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
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

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Fátima Cleide (PT-RO) (93,106)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

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

(30,96,100)

3. Eduardo Suplicy (PT)
4. José Nery (PSOL)

(34,45,66)

Ideli Salvatti (PT)

(1,31,107)

2. Gim Argello (PTB)

(34)

(34)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

1. VAGO

(34,81,89,92,94)

(12,38)

(36)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(32)

(33,76,78,80,96)

(35,85,86,87,98,101,108)

6. João Ribeiro (PR)

(37,71)

7. Marina Silva (PV)

(37,80)

(37,67,94,95)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(64)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,63,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Gilvam Borges (PMDB)
VAGO

(58,102,105,111,112)

(59)

3. Pedro Simon (PMDB)

(59,83,88)

(59)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(56,109)

Gerson Camata (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(55)

(62)

(60)

VAGO

(5,9,53,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(57,65)

7. VAGO

(15,17,54)

(61,110)

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

(4,42)

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

(46)

(41,113)

(11,50)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,52)

3. Jayme Campos (DEM)

(49,77,82,103,104)

Heráclito Fortes (DEM)

(44)

4. Efraim Morais (DEM)

(43)

José Agripino (DEM)

(13,48)

Adelmir Santana (DEM)

(40)

Alvaro Dias (PSDB)

(28)

Flávio Arns (PSDB)

(27,91)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,51)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)
7. Cícero Lucena (PSDB)

(22,69,75,84,90,97,99)

8. Marconi Perillo (PSDB)
(25,68,74,75)

(29)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(23)

(24)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(26)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,47)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(47)

PDT
Cristovam Buarque

(21)

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

1. Jefferson Praia

(10,20)

(2,39)

(47)
(47)

1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
27. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
28. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
30. Em 16.02.2009, 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.
31. 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.
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. 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.
34. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, 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.
37. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
38. 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador 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 Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
42. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes 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 Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
46. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
47. 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).
48. 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.
49. 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.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. 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.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
108. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha.
109. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
110. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
112. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
113. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

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

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

1. VAGO

(7,15)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

(8,16)

Inácio Arruda (PC DO B)

3. VAGO

(18)

(15,16,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata (PMDB)
VAGO

1. VAGO

(3,19)

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(22)

Francisco Dornelles (PP)

3. VAGO

(11)

(20)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(4)

Marco Maciel (DEM)

2. VAGO

(9)

(1,6,14)

(9)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Cícero Lucena (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5)

(10,17)
(7,12)

PDT
Cristovam Buarque

(7,13)

1. VAGO

(13)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Romeu
Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, o Senador Cristovam Buarque deixa a suplência e é designado membro titular do PDT na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
14. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
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15. Em 30.09.2009, a Senadora Ideli Salvatti deixa a suplência e é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
18. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
19. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
22. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

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

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

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

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

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

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

4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Designação: 22/09/2009

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

1. João Vicente Claudino (PTB)

Inácio Arruda (PC DO B)

2.

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Gerson Camata (PMDB)

(2)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

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

1. Flávio Arns (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2.

(3)

Alvaro Dias (PSDB)

(1)

3. Papaléo Paes (PSDB)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
2. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
3. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

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

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

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)

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

Alfredo Nascimento (PR)
João Ribeiro (PR)

(25)

(7,25,43,45)

1. Fátima Cleide (PT)

(23)

2. César Borges (PR)

(20)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(26,55,60)

4. Delcídio Amaral (PT)

(21)

(24)

(22)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges (PMDB)
Hélio Costa (PMDB)
VAGO

(40,47,48,49,53,59)

(40,56,57)

1. Romero Jucá (PMDB)

(40)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,39)

3. Almeida Lima (PMDB)

(38,50,54,58)

Valter Pereira (PMDB)

(40)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(40)

(40)

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

(33,61)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

(35)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(32)
(30)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(34)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(17)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(14)

(1,28)
(3,31)

(9,27,44,46,51,52)

(4,16)

7. Mário Couto (PSDB)

(18)
(15)

PTB
Gim Argello

(6,29)

1. Sérgio Zambiasi

(29)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,37,42)

1. Cristovam Buarque

(12,36,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
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 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.
21. 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.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
23. 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.
24. 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.
25. 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).
26. 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.
27. 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.
28. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
30. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
32. 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.
33. 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.
34. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
35. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
54. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
56. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
59. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
60. Em 04/05/2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 29/2010-GLDBAG).
61. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Finalidade: Destinada a analisar os problemas ambientais e sociais decorrentes dos chamados "lixôes" e
apresentar propostas para a solução destes problemas, propondo parâmetros, metodologias e orbigações a
serem adotadas pelos municípios.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

(8)

2. VAGO

VAGO

(9)

VAGO

(1)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO

(3,4,6)

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

1. Adelmir Santana (DEM)
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.
9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

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

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

5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
(Requerimento Da Cma 8, de 2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO

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

1. VAGO

(5)

VAGO

2. VAGO

(5)

(1)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(6,7,8,9)

(2,4)

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

1. VAGO

(3)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

(10)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

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

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

5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (6)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (5)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (4,13)
Instalação: 27/10/2009

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

1. Fátima Cleide (PT)

(1,2)

2. Renato Casagrande (PSB)

(10)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(3,7,8,9)

Valter Pereira (PMDB)

2. VAGO

(11)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)
(12)

2. Adelmir Santana (DEM)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
11. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
12. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
13. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-CMA.
**. Em 04.11.2009, o Ofício nº 85/2009-CMA comunica a instalação da Subcomissão, em 27.10.2009, com eleição de cargos.

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

5.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA) (2)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (2,11)
Instalação: 29/09/2009
Atualização: 16/10/2009

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

1. Marina Silva (PV)

César Borges (PR)

2. VAGO

(3)

(4)

(3,9)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1,5,6,7)

1. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

(8)

2. Almeida Lima (PMDB)

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

(10)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

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

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-CMA).
5. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
6. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
7. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
9. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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10. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.

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

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

6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Nery (PSOL-PA)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. VAGO

(21,53,59,61,64)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. VAGO

(21)

Patrícia Saboya (PDT)
José Nery (PSOL)

(19,74)

(3,23,48,49,57,65,67)

(cedida ao PDT)

(24)

(20)

(11,22,30,64)

4. Marina Silva (PV)

(22,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges (PMDB)

(41,44,76)

1. VAGO

Gerson Camata (PMDB)

(40)

2. Romero Jucá (PMDB)

(37,73)
(42)

VAGO

(35,43)

3. Valter Pereira (PMDB)

VAGO

(34,68,71,75)

4. Mão Santa (PSC)

Paulo Duque (PMDB)

5. VAGO

(10,12,33)

(38)

(39,56,58)

(36,55,63,66,72)

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

(2,25)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(32)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

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

(27)
(28,51,54,69,70)

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

(8,46)

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(29)

(9,13,31)

(16,47,60,62)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, 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, 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).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - 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. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. 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.
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 Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. 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.
33. 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).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. 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).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. 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).
42. 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).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
72. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
73. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
74. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
76. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Fátima Cleide (PT)

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

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

Lúcia Vânia (PSDB)

(1)

2.

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

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

(1,2)

2. VAGO

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

2. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO
Notas:
1. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
2. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.
**. Em 03.08.2009 foi à publicação o OF. Nº 086/09-CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 26, de 2009-CDH, cujo teor renomeia o
colegiado para Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo e Acompanhamento da Regularização Fundiária na Amazônia Legal.

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

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

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

1. Aloizio Mercadante (PT)

(40)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)
VAGO

2. Marina Silva (PV)

(46,73)

(39,69,85,88,89)

(38,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(44,68)

4. Magno Malta (PR)

(47,95)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(43)

5. Augusto Botelho (PT)

(42,55,67,86,87)

(45,75)

(22,41,50,72)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(61)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)

3. Hélio Costa (PMDB)

(64)

(6,76,77)

(2,94,96)

Romero Jucá (PMDB)

(3,70,74)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

Efraim Morais (DEM)

(48)

(19,24,63)
(10,21,62,92,93,97,98)

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

(8,52)

(33,66)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(33)

(35)

PTB
Fernando Collor

(13,14,15,16,25,26,28,30,49)

(11,54)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,51)

3. José Agripino (DEM)

(18,29,57)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(58)

1. Adelmir Santana (DEM)

(23,27,56)

4. Romeu Tuma (PTB)

(53,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(37)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,34,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(36)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(49)

PDT
Patrícia Saboya

(32,60,81,82,90,91)

1. Cristovam Buarque

(20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. 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).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. 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.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador 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.
44. 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.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador 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 Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. 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).
50. 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.
51. 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.
52. 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.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. 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.
55. 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.
56. 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.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. 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.
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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador 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 Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador 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).
68. 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).
69. 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).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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 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).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
95. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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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): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
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, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(9,10)

2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

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

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

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

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, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

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

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

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
(2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

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

1. VAGO

(4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).

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

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

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)
Delcídio Amaral (PT)
Ideli Salvatti (PT)

2. Paulo Paim (PT)

(18,33,56)

Fátima Cleide (PT)

(16,66,68)
(25,33,57)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(18)

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

1. Marina Silva (PV)

(18)

4. VAGO

(23)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(20)

6. VAGO

(21)

(19)

(17,70,72,73)
(24)

(22,82)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(52,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(53,76,79,85,86)

2. Hélio Costa (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PSC)

(29,50,80,84)

3. Pedro Simon (PMDB)

(45)

(8,10,11,44)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,49,71,74)

(3,6,54)

Valdir Raupp (PMDB)

(48,60)

5. VAGO

Edison Lobão (PMDB)

(43,81,83)

6. Almeida Lima (PMDB)

(46)

(47,64)
(51,55,63)

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

(35)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(34,87)

(26)

(37,67,69,77,78)

(7,27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(40,61,65)

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

3. Adelmir Santana (DEM)

(36)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

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

João Tenório (PSDB)

(41,58)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

Fernando Collor

(1,28)

(14)
(13,59,65)

(14,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
(32)

(30)

(38)

(15)

(4)

1. Gim Argello

(32)

PDT
Acir Gurgacz

(12,75)

1. João Durval

(39,75)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. 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.
17. 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.
18. 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).
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. 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.
29. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
30. 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.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. 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.
33. 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.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. 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.
38. 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.
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 Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
41. 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.
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 Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
44. 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).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. 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).
50. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. 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).
54. 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).
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 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
76. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
77. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
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78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
81. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
82. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

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

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC) (56,58)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)

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

1. Delcídio Amaral (PT)

(24)

Serys Slhessarenko (PT)
José Nery (PSOL)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(7,25)

3. Tião Viana (PT)

(27)

4. VAGO

(26)

(23,50)

(23,54)

(23)

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

(36,43,55,57)

1. VAGO

(44,62)

Valter Pereira (PMDB)

(1,41)

2. Pedro Simon (PMDB)

(42)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,48)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(45)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(47)

(46,49,51)

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

(37)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(33)

2. Jayme Campos (DEM)

(30,63)

(31,52,53,59,60)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(32)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(29)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

(19)
(21,61)

6. Papaléo Paes (PSDB)

(38)

(22)
(10,13,17,61)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(6,14,34)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(18)

(9,12,35)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(38)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,39)

1. João Durval

(16,40)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador 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 Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
26. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
27. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
28. Em 16.02.2009, 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 Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
30. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
32. 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.
33. 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.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. 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.
36. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
37. 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.
38. 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.
39. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. 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).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador 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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
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).
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47. 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).
48. 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).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
63. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

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

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)

(76)

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

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(22)

2. Fátima Cleide (PT)

(23,63,67,70,75)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(4,6,19)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(21,32,49)

(20,60,61,62,64)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(18,54)

(22,71)

(17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(2,11,44,47,59,68,69,74)

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

(35,43)

1. Romero Jucá (PMDB)

(37,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(39,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(36,46)

4. Paulo Duque (PMDB)

(34,50)

(38,40)

(41,42)

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

(26,77)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

(27)

(28)
(8,10,30,57,58,72,73)

(13,53,56,65,66)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(14,55)
(15)

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

(31)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

4. José Agripino (DEM)

(25)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,55)

6. João Tenório (PSDB)

(15)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(3,33)

(12)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(29,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
36. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
37. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
38. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
47. Em 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).
48. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha.
76. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

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

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. VAGO

(6,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. VAGO

(5,8)

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

(10)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3)

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

3. VAGO

(4)

Marisa Serrano (PSDB)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
6. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
10. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - IRRIGAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE
Finalidade: Avaliar, no prazo de noventa dias, as razões do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato
das Disposições Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará vinte por
cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

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: VAGO (65)

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

1. Delcídio Amaral (PT)

(22)

(20)

Renato Casagrande (PSB)

(21)

2. Flávio Arns (PSDB)

Alfredo Nascimento (PR)

(18,70)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(19,41,44)

(22,52,54)
(19,47)

(19,43)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa (PMDB)
VAGO

1. Valter Pereira (PMDB)

(39,64,66)

(34)

2. Romero Jucá (PMDB)

(37,63)

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(38)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(7,10,36)

4. VAGO

(40,45)

(8,9,35,42,48,59,60,67,68)

(2,53,56,58,61)

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

(30)

(3,25)

(6,12,24)
(26)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Eliseu Resende (DEM)

(27)

3. Marco Maciel (DEM)
4. Kátia Abreu (DEM)

(1)
(23)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,29)

6. Papaléo Paes (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

(16,62)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(31)

(28,69)

(14,29)

(17,49,62)
(11,14,46)

(5)

1. Fernando Collor

(31)

PDT
Acir Gurgacz

(13,32,50,51,55,57)

1. Cristovam Buarque

(33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, 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).
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
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 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.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (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 Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. 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).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador 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).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. 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).
37. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(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, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
43. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
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44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 1º.04.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
65. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. O Senador Gilberto Goelner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
70. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
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Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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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, PRB, PC DO B ) (1)
Flávio Arns (PSDB)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

(4,5)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

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

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

COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
SENADORES
Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CARGO
CORREGEDOR

(1)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

2º CORREGEDOR SUBSTITUTO
3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 05/03/2009

Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Duque (PMDB-RJ) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF) (4)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:

19/04/1995 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
30/06/1999 6ª Eleição Geral: 06/03/2007
27/06/2001 7ª Eleição Geral: 14/07/2009
13/03/2003

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

(3)

João Pedro (PT-AM)
VAGO

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

(16)

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

(1)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

4. Augusto Botelho (PT-RR)

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

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(15)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

VAGO

3. Mão Santa (PSC-PI)

(14)

Paulo Duque (PMDB-RJ)

4. VAGO

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(6)

1. VAGO

(11)

VAGO

(12)

2. VAGO

(10)

VAGO

(7)

3. VAGO

(8)

VAGO

(9)

4. VAGO

(9)

VAGO

(9)

5.

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
João Durval (BA)

1. Jefferson Praia (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)
Atualização: 22/12/2009
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
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3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador Gilvam Borges, de acordo com o Requerimento nº 1712, de 2009, licencia-se, para tratamento de saúde, nos termos do art. 43, inciso I, do
Regimento Interno, pelo prazo de 121 dias, a partir de 22/12/2009.
15. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
16. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

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

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

(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.
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(3)

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

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

MEMBROS
PMDB
VAGO

(4,5)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
VAGO

(2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(6,8,9)

PR
Magno Malta (ES)

(1,7,10)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

(11)

PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 05/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 14 titulares
PRESIDENTE: Senador João Tenório (PSDB-AL) (6)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)

(6)

1ª Designação: 23/03/2010

MEMBROS
PMDB
DEM
Adelmir Santana (DF)

PSDB
João Tenório (AL)

(2)

PT
Tião Viana (AC)

(3)

PTB
Gim Argello (DF)

(5)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(4)

PR
César Borges (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares (SE)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

PSOL
José Nery (PA)

PSC
Mão Santa (PI)

PV
Marina Silva (AC)

(1)

Atualização: 27/04/2010
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
6. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010.
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CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS)

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA)

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG)

Senador Mão Santa (PSC-PI)

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senador Patrícia Saboya (PDT-CE)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR)

4

Senador Raimundo Colombo (DEM-SC)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS)

2

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP)

1

3

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
(Atualizada em 23.03.2010)
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Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
4
O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos
Deputados, datado de 23 de março de 2010.
2
O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados em Reunião
Ordinária realizada em 03/03/2010.
3
O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados em
Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010.

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(13 titulares e 13 suplentes)
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)
Presidente:
Vice-Presidente:
LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

Representante das empresas de rádio
(inciso I)
Representante das empresas de televisão
(inciso II)
Representante de empresas da imprensa
escrita (inciso III)
Engenheiro com notório conhecimento na
área de comunicação social (inciso IV)
Representante da categoria profissional
dos jornalistas (inciso V)
Representante da categoria profissional
dos radialistas (inciso VI)
Representante da categoria profissional
dos artistas (inciso VII)
Representante
das
categorias
profissionais de cinema e vídeo (inciso
VIII)
Representante da sociedade civil
IX)

(inciso

Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senado.gov.br - www.senado.gov.br/ccs

SUPLENTES

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)

COMISSÕES DE TRABALHO

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senao.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN

COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação: 27/04/2007
12
Presidente: Deputado José Paulo Tóffano (PV - SP)
12
Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB - CE)
12
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM – RS)
SENADORES
TITULARES
SUPLENTES
Maioria (PMDB)

PEDRO SIMON (PMDB/RS)
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC)

1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC)
2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO)
DEM

EFRAIM MORAIS (DEM/PB)
ROMEU TUMA (PTB/SP)

1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF)
6
2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM/SC)
PSDB

MARISA SERRANO (PSDB/MS)

1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT

ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)

1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR)

13

PTB

SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)

1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT
4

CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)

1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
PCdoB
8

INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)

1. JOSÉ NERY (PSOL/PA)
DEPUTADOS
SUPLENTES

TITULARES

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

VALDIR COLATTO (PMDB/SC)
DR. ROSINHA (PT/PR)
GEORGE HILTON (PP/MG)
ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB/GO)

10

7

1. MOACIR MICHELETTO (PMDB/PR)
2. NILSON MOURÃO (PT/AC)
3. RENATO MOLLING (PP/RS)
11
4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)
PSDB/DEM/PPS

PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)
9
GERALDO THADEU (PPS/MG)
GERMANO BONOW (DEM/RS)

14

5

1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ)
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP)
1
3. CELSO RUSSOMANNO (PP/SP)

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)

1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)
PV

JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP)

1. ANTÔNIO ROBERTO (PV/MG)

15

(Atualizada em 22.03.2010)
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / BrasilFones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

1

Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na Sessão do SF de
05.06.08.
² Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.
³ Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão do SF de
19.12.2007.
4
Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em substituição ao
Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008.
5
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data, tendo
em vista a renúncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008.
6
O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sessão do
Senado Federal dessa mesma data.
7
Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nº 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 12.11.2008.
8
Indicado pela Liderança do PC do B, nos termos do Ofício IA/Nº 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 17.12.2008.
9
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo Resende.
10
Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou à suplência do mandato de parlamentar, conforme Of. 29/2009/SGM/P,
de 14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou à vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Ofício nº 034/2009-GAB610-CD, de
11.02.2009, e o OF/GAB/I/Nº 12, de 28.01.2009.
11
Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nº 177, de 12.03.2009, lido na Sessão do Senado Federal de 12.03.2009.
12
Eleitos para o biênio 2009/2010, em reunião realizada no dia 27.05.09, conforme Ofício P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma data.
13
O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunicação lida na sessão do SF em 10.09.09, e filiou-se ao
Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB), em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de 06.10.09, lido na sessão do SF de 08.10.2009.
14
Indicado conforme Of. nº 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, em substituição ao Deputado Cláudio
Diaz, em virtude de sua renúncia, conforme Of. nº 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sessão do SF de 13.11.09.
15
Indicado conforme Of. PV nº 067/10/LIDPV, de 17.03.2010, do Líder do PV-CD, lido na Sessão do SF de 22.03.2010

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL

PRESIDENTE: Parlamentar Ignácio Mendonza Unzain (Py)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Juan Jose Dominguez (Uy)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Juan Bautista Pampuro (Ar)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (Br)

Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil
Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

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

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Eduardo Azeredo1
Vice-Presidente: Emanuel Fernandes
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

HENRIQUE EDUARDO ALVES
PMDB-RN

RENAN CALHEIROS
PMDB-AL

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

GUSTAVO FRUET ²
PSDB-PR

RAIMUNDO COLOMBO
DEM-SC

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

EMANUEL FERNANDES
PSDB-SP

EDUARDO AZEREDO
PSDB-MG
(Atualizada em 23.03.2010)

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

1

O Senador Eduardo Azeredo assumiu a presidência em 23.03.2010, conforme alternância estabelecida na 1ª reunião da Comissão, realizada em
18.08.2001.
2
O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos
Deputados, datado de 23 de março de 2010.

ÍNDICE ONOMÁSTICO
Pág.

ACIR GURGACZ
Aparte ao senador Valdir Raupp. .................
Homenagem à Comissão Rondon pela celebração dos seus 100 anos.....................................

186
719

ALVARO DIAS
Considerações a respeito do trabalho desenvolvido pela Polícia Federal, que concluiu o inquérito
conﬁrmando irregularidades em licitações promovidas pela Petrobras. .............................................
Considerações a respeito da necessidade
de uma legislação eleitoral competente, com normas rigorosas para organizar a pré-campanha
eleitoral. ............................................................
Homenagem pelos 10 anos de criação da Lei
de Responsabilidade Fiscal, bem como reﬂexão
sobre o processo de reformas de que necessita a
referida lei. .............................................................
Registro dos artigos intitulados “Opção
preferencial por ditaduras”, publicado na revista
Veja, edição de 10 de março de 2010, e “Promotor
estuda oferecer delação premiada a ex-diretores
da cooperativa”, publicada no jornal O Estado
de S. Paulo, edição de 10 de março de 2010. ..
Aparte ao senador Cícero Lucena. ..............

24

24

354

628
661

ANTONIO CARLOS JÚNIOR
Discussão do Projeto de Lei de Conversão
nº 1, de 2010 (proveniente da Medida Provisória
nº 472, de 2010), que institui o Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá outras
providências...........................................................
Parecer nº 470, de 2010 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a Emenda
nº 1, de Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara nº

192

Pág.

31, de 2007 (nº 64, de 1999, na Casa de origem),
que estabelece a admissão tácita de paternidade
no caso em que menciona.....................................
Comemoração pelos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. ............................................
Requerimento nº 467, de 2010, que solicita remessa do Projeto de Lei da Câmara nº 31,
de 2007, que estabelece a admissão tácita de
paternidade nos casos em que o suposto pai se
recuse a realizar o teste de DNA, para audiência da Comissão de Constituição de Assuntos
Sociais, por tratar de tema de seu interesse. ...
Aparte ao senador César Borges. ...............
Parecer nº 474, de 2010 (da Comissão de
Assuntos Econômicos), sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 13, de 2007 (nº 3.615/2000, na Casa de
origem), que dispõe sobre as operações de fomento
mercantil – factoring, e dá outras providências. ....
Requerimento n° 485, de 2010, que solicita
informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior relativas à atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). .............................................

327
378

402
408

493

689

ANTONIO CARLOS VALADARES
Comemoração pelos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. .............................................
Requerimento nº 471, de 2010, que solicita
que a comemoração do Dia Nacional da Defensoria
Pública, instituído pela Lei nº 10.448, de 2002, seja
realizada no Período do Expediente da Sessão do
dia 25 de maio de 2010. ........................................
Registro da aprovação do Projeto de Lei do
Senado nº 14, de 2008, de autoria de Sua Excelência, que estende às pessoas com deﬁciência
auditiva a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis....

379

404

627

II
Pág.

ARTHUR VIRGÍLIO
Requerimento nº 439, de 2010, que solicita
voto de pesar pelo falecimento, no dia 30 de abril
de 2010, em Manaus, do Doutor Ruy Lins, economista, acadêmico e ex-superintendente da Zona
Franca de Manaus. ................................................
Requerimento nº 440, de 2010, que solicita
voto de pesar pelo falecimento da desembargadora
do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) Euza
Maria Naice de Vasconcellos, ocorrido no dia 22 de
abril de 2010, em Manaus. ....................................
Aparte ao senador Pedro Simon..................
Críticas à postura do presidente Lula durante
a festa de comemoração do Dia do Trabalho, no dia
1º de maio..............................................................
Voto de pesar pelo falecimento do ex-superintendente da Suframa, Doutor Rui Lins, no dia
30 de abril, no Estado do Amazonas; e pelo falecimento da desembargadora do Tribunal de Justiça
do Amazonas, Euza Maria Nice de Vasconcellos,
no dia 22 de abril. ..................................................
Aparte ao senador Roberto Cavalcanti........
Preocupação com o grave problema da falta
de infraestrutura no Aeroporto Internacional Eduardo
Gomes, que afeta as indústrias do Polo Industrial
de Manaus por falta de insumos............................
Registro das matérias intituladas “Falta de
insumos deixa 20 mil em casa”, publicada no jornal
Diário do Amazonas, edição de 4 de maio de 2010,
e “Desembaraço em até 24h”, publicada no jornal
A Crítica, edição de 4 de maio de 2010.................
Discussão da Medida Provisória nº 473, de
2009, que abre crédito extraordinário em favor dos
Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Saúde, dos Transportes e da
Integração Nacional no valor global de setecentos
e quarenta e dois milhões de reais, para os ﬁns que
especíﬁca...............................................................
Aparte ao senador José Agripino.................
Discussão do Projeto de Lei de Conversão
nº 1, de 2010 (proveniente da Medida Provisória
nº 472, de 2010), que institui o Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá outras
providências. .........................................................
Requerimento nº 451, de 2010, que solicita
voto de aplauso à Mestra em comunicação Márcia
Daniella dos Santos, primeira universitária da Região Norte a obter essa titulação em curso feito na
Universidade Federal do Amazonas (UFAM).........

1

1
29

30

35
88

105

105

114
176

177

284

Pág.

Requerimento nº 452, de 2010, que solicita
voto de aplauso às atletas brasileiras Érica Matos,
Adriana Araújo, Andréia Bandeira e ao atleta Myke
Carvalho, medalhistas de Ouro no Campeonato Sul-Americano de Boxe Olímpico de 2010, realizado
em Medelín, Colômbia...........................................
Requerimento nº 453, de 2010, que solicita voto de aplauso aos atletas brasileiros Esquiva
Florentino, Yamaguchi Florentino, Washington Silva,
Rafael Lima e Marcelo Cruz, medalhistas de bronze
no Campeonato Sul-Americano de Boxe Olímpico
de 2010, realizado em Medelín, Colômbia. ...........
Requerimento nº 454, de 2010, que solicita
voto de aplauso ao atleta brasileiro Bibiano Fernandes, vitorioso no Dream/2010, realizado em
Yokohama, Japão...................................................
Requerimento nº 455, de 2010, que solicita
voto de aplauso aos atletas brasileiros Julião Neto
e Everton Lopes, medalhistas de prata no Campeonato Sul-Americano de Boxe Olímpico de 2010,
realizado em Medelín, Colômbia. ..........................
Requerimento nº 456, de 2010, que solicita
voto de aplauso ao atleta Jadson André, vencedor
do Circuito Mundial de Surfe em Imbituba, realizado
em 30 de abril de 2010. .........................................
Requerimento nº 457, de 2010, requer voto de
pesar pelo falecimento, no dia 3 de maio de 2010,
em Manaus, do Doutor Rui Lins, economista, acadêmico e ex-superintendente da Zona Franca de
Manaus. .................................................................
Requerimento nº 458, de 2010, requer voto
de pesar pelo falecimento da desembargadora do
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Doutora Euza Maria Naice de Vasconcellos, ocorrido
no dia 22 de abril de 2010, em Manaus. ...............
Requerimento nº 459, de 2010, que solicita
voto de aplauso aos atletas brasileiros que, sob
o comando do Mestre Artur Mariano, conquistaram quatro medalhas de prata no Campeonato
Mundial de Muay Thai, realizado em Bangkok, na
Tailândia. ...........................................................
Homenagem pelo transcurso dos 10 anos da
Lei de Responsabilidade Fiscal. ............................
Requerimento nº 468, de 2010, que solicita
voto de aplauso aos Bois Bumbás Garantido e Caprichoso, pela apoteótica apresentação na Praça
da República da cidade de Firenze (Florença), na
Itália, promovida pela Superintendência da Zona
Franca de Manaus, em sua missão de intercâmbio
e investimentos na Amazônia, por empresários da
Região de Toscano. ..............................................
Requerimento nº 469, de 2010, que solicita voto de aplauso à professora Alcy Pedrosa de

284

285

285

285

285

286

286

286
358

402

III
Pág.

Oliveira Limongi, mestra de gerações em Manaus,
pelo transcurso de seu 93º aniversário, em 10 de
maio de 2010. ........................................................
Cumprimentos aos atletas e à Federação
Brasileira de Boxe pela excelente participação no
Campeonato Sul-Americano de Boxe Olímpico de
2010, realizado em Medelín. .................................
Comentários a respeito da iniciativa do jornal
Amazonas em Tempo, de incentivar seus leitores
a doarem medula óssea, mediante inscrição no
Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea;
e a respeito do modelo de terceirização da gestão
de hospitais, conduzida por Organizações Sociais
de Saúde (OSS). ...................................................
Registro da greve e das reivindicações salariais dos funcionários do Ministério do Trabalho e
Emprego. ...............................................................

403

716

716

716

AUGUSTO BOTELHO
Aparte ao senador Valter Pereira. ................
Homenagem pelo transcurso dos 37 anos
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), com destaque para os benefícios da
pesquisa agropecuária para o Brasil. ....................

94

425

CÉSAR BORGES
Apelo ao Senado Federal para votação do
Projeto de Lei do Senado nº 354, de 1989, que
trata do plano nacional sobre resíduos sólidos
no Brasil. ........................................................
Discussão do Projeto de Lei de Conversão
nº 1, de 2010 (proveniente da Medida Provisória
nº 472, de 2010), que institui o Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá outras
providências...........................................................
Críticas à gestão pública no Estado da
Bahia......................................................................

102

Pág.

Comentários a respeito da greve dos professores da Universidade de Brasília (UnB), que lutam
para impedir a redução de salários. ......................
Homenagem pelo transcurso dos 10 anos da
criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. ..........
Reﬂexão a respeito da criação de novas leis
de responsabilidade no exercício da política destinada a outros setores, como saúde e educação,
entre outros de que o Brasil necessita. .................
Parecer nº 468, de 2010 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 98, de 2006 – Complementar, de autoria do senador Antero Paes de
Barros, que dispõe sobre a aplicação de normas
internacionais no Brasil e dá outras providências.

11
98

98

307

DELCÍDIO AMARAL
Requerimento nº 442, de 2010, que solicita que o Projeto de Lei do Senado nº 527, de
2007, que dispõe sobre a dispensa da exigência
de certidão negativa de serviços de proteção ao
crédito e congêneres para a consignação em
folha de pagamento de servidor público adquirente de imóvel, seja apreciado, também, pela
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), além
das comissões constantes do despacho inicial.
Voto de pesar pelo falecimento do ex-governador e ex-presidente do Senado Federal José
Fragelli, no dia 30 de abril de 2010........................
Aparte ao senador Valdir Raupp. .................
Aparte ao senador Valter Pereira. ................
Considerações a respeito dos quatro projetos
de lei propostos que tratam da partilha dos recursos
advindos da exploração do petróleo na camada do
pré-sal....................................................................

73

102
445
447

449

EDISON LOBÃO
184
Aparte à senadora Serys Slhessarenko.......

693

407
EDUARDO AZEREDO

CÍCERO LUCENA
Reﬂexão a respeito da renúncia de Sua Excelência à candidatura ao governo da Paraíba nas
eleições de 2010....................................................

660

CRISTOVAM BUARQUE
Aparte ao senador Valter Pereira. ................
Aparte ao senador Geraldo Mesquita Júnior.

7
9

Discussão da Medida Provisória nº 473, de
2009, que abre crédito extraordinário em favor dos
Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Saúde, dos Transportes e da
Integração Nacional no valor global de setecentos
e quarenta e dois milhões de reais, para os ﬁns que
especíﬁca...............................................................
Comemoração pelos 10 anos de existência
da Lei de Responsabilidade Fiscal. .......................

115
449

IV
Pág.

EDUARDO SUPLICY
Comemoração pelos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. .............................................
Registro da aprovação, no dia 5 de maio de
2010, da Declaração Conjunta da II Reunião Interparlamentar Brasil-México. ....................................
Registro do lançamento do jornal Página 64,
no dia 5 de maio de 2010. .....................................
Aparte ao senador Jorge Yanai. ...................
Aparte à senadora Serys Slhessarenko.......
Aparte ao senador Pedro Simon..................

FLÁVIO ARNS

375

433
435
687
698
707

EFRAIM MORAIS
Discussão do Projeto de Lei de Conversão
nº 1, de 2010 (proveniente da Medida Provisória
nº 472, de 2010), que institui o Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá outras
providências...........................................................
Requerimento nº 482, de 2010, que solicita que seja concedida à Sua Excelência licença
dos trabalhos desta Casa para participar da XXIII
Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, em
Montevidéu, Uruguai, nos dias 10 e 11 de maio de
2010.......................................................................

181

650

FÁTIMA CLEIDE
Satisfação pelo desenvolvimento da política
externa brasileira durante o governo do presidente
Lula. .......................................................................
Registro da matéria intitulada “A melhor política externa brasileira”, publicada no jornal Carta
Maior, edição de 27 de abril de 2010. ...................
Discussão do Projeto de Lei de Conversão
nº 1, de 2010 (proveniente da Medida Provisória
nº 472, de 2010), que institui o Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá outras
providências...........................................................

90

90

187

FERNANDO COLLOR
Projeto de Lei do Senado nº 121, de 2010,
que dispõe sobre a retenção de tributos federais e
a redução a zero da alíquota da Coﬁns e do PIS/
Pasep nas aquisições, pelas Forças Armadas e
órgãos de segurança pública, de bens e serviços
necessários às atividades de defesa.....................

Pág.

469

Discussão do Projeto de Lei de Conversão
nº 1, de 2010 (proveniente da Medida Provisória
nº 472, de 2010), que institui o Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá outras
providências...........................................................
Requerimento nº 464, de 2010, que solicita
que o Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2010,
que dispõe sobre a regulamentação do exercício
da atividade de Psicopedagogia, seja encaminhado
à Comissão de Educação, Cultura e Esporte para
que esta se pronuncie sobre o projeto...................
Requerimento nº 465, de 2010, que solicita
que o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2010, que
veda o estabelecimento de conteúdo programático
de nível de escolaridade superior ao exigido pelas
atribuições a desempenhar nos processos seletivos que especiﬁca, seja encaminhada à Comissão
de Educação, Cultura e Esporte para que esta se
pronuncie sobre o mesmo. ....................................
Requerimento nº 466, de 2010, que solicita
que o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2010, que
cria cargos no Quadro de Pessoal Permanente da
Agência Nacional de Cinema (Ancine), seja encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Esporte
para que esta se pronuncie sobre o projeto. ...........
Parecer n° 467, de 2010 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 598, de 2007, de autoria da senadora Patrícia Saboya, que altera o art. 12 da Lei nº 9.656,
de 1998, para incluir a cobertura da assistência
nutricional pelos planos privados de assistência
à saúde. ............................................................
Comemoração pelos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. .............................................
Requerimento nº 470, de 2010, que solicita
que o Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2010,
de autoria da Presidência da República, que reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro pela destruição, no ano de 1964, da sede da
União Nacional dos Estudantes (UNE), localizada no Município do Rio de Janeiro, e dá outras
providências, seja encaminhado à Comissão de
Educação, Cultura e Esporte para que esta se
pronuncie sobre o Projeto. .................................
Apresentação de requerimento de voto de
pesar pelo falecimento do padre Edison Assunção
Santos Ribeiro, secretário nacional da Pontifícia
Obra da Infância Missionária, no Brasil, ocorrido

196

288

288

288

300
376

403

V
Pág.

no dia 3 de maio de 2010, em Barra do Garças,
Estado do Mato Grosso. ........................................
Requerimento nº 480, de 2010, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do padre Edson
Assunção Santos Ribeiro, secretário nacional da
Pontifícia Obra da Infância Missionária no Brasil,
ocorrido no dia 3 de maio de 2010, em Barra do
Garças, Estado do Mato grosso. .....................
Registro do transcurso do Dia Mundial da
Saúde, celebrado em 7 de abril.............................

GERALDO MESQUITA JÚNIOR
424

424
430

FLEXA RIBEIRO
Aparte ao senador Valdir Raupp. .................
Apresentação de requerimento de voto de
pesar pelo falecimento do empresário paraense,
sócio-fundador da tradicional empresa Cosmorama
Ltda., Joaquim Nunes Alves. .................................
Requerimento nº 449, de 2010, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do Senhor Joaquim
Nunes Alves...........................................................
Comemoração pelos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. ............................................
Registro das matérias intituladas “Estudantes fecham escola em Marabá” e “Crianças bebem
água de torneira em escola”, edição de 6 de maio de
2010, publicadas no jornal O Liberal; e “Educação
do Pará perde R$82 milhões”, publicada no Diário
do Pará, edição de 5 de maio de 2010. .................

186

Sugestão às emissoras de televisão que se
unam no propósito de promover campanha de conscientização e respeito à faixa de pedestres no País,
bem como o de introduzir na grade curricular das escolas brasileiras a disciplina “Relações Humanas”, com
o objetivo de ensinar as pessoas a serem cidadãs. .
Requerimento nº 474, de 2010, que solicita a
necessária autorização para Sua Excelência participar da XXIII Sessão Plenária do Parlamento do
Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, nos dias 10 e
11 de maio de 2010. ..............................................
Aparte à senadora Serys Slhessarenko.......

8

406
693

GERSON CAMATA
195

282
381

Indignação com a carga tributária sobre os
medicamentos vendidos no Brasil. ........................
Preocupação com a venda ilegal de medicamentos falsiﬁcados, bem como alerta para a necessidade de elaboração de uma estratégia para
combater o referido crime......................................

625

719

GILBERTO GOELLNER

410

FRANCISCO DORNELLES
Homenagem pelos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. .............................................
Projeto de Lei do Senado nº 119, de 2010,
que altera a Lei nº 7.291, de de 1984, para alterar
a base de cálculo da Contribuição à Comissão
Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional
(CCCCN). .......................................................

Pág.

368

464

Requerimento nº 438, de 2010, que solicita
licença de Sua Excelência para afastar-se dos trabalhos da Casa, pelo prazo de 124 (cento e vinte
e quatro) dias, a partir do dia 4 de maio de 2010,
com a ﬁnalidade de tratamento de saúde..............
Aparte ao senador Jayme Campos..............

1
101

HERÁCLITO FORTES
Registro de que o gerente de Marketing e Comunicação da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero), Senhor Jorge Tadeu de
Andrade, deu informações equivocadas a respeito
do funcionamento e internacionalização do Aeroporto João Silva Filho, na Parnaíba.......................

75

GARIBALDI ALVES FILHO
IDELI SALVATTI
Comentários a respeito do editorial publicado
no jornal O Estado de S. Paulo, intitulado “A generosidade do Senado”. ............................................
Discussão do Projeto de Lei de Conversão
nº 1, de 2010 (proveniente da Medida Provisória
nº 472, de 2010), que institui o Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá outras
providências...........................................................

46

190

Satisfação pelo fato de Santa Catarina ser
o primeiro estado no Brasil a ter uma unidade do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
aéreo, bem como comemoração pelo fato de o Ministério da Justiça ter escolhido o referido estado
para implantação do projeto piloto de patrulhamento
e salvamento em água. .........................................
Expectativa de que o Ministério da Agricultura
disponibilize os recursos para compra de radar, com

42

VI
Pág.

o objetivo de que Santa Catarina tenha cobertura
integral de acompanhamento meteorológico e climatológico para evitar catástrofes. ........................
Considerações a respeito da comemoração
do Dia do Trabalhador, em 1º de maio...................
Requerimento nº 479, de 2010, que solicita
voto de aplauso à Polícia Militar de Santa Catarina,
que comemora 175 anos de existência no dia 5 de
maio de 2010. ........................................................

42
42

689
694

JEFFERSON PRAIA

78

195

406

655

JAYME CAMPOS
Voto de pesar pelo falecimento do ex-governador e ex-presidente do Senado Federal José
Fragelli, no dia 30 de abril de 2010........................
Requerimento nº 463, de 2010, que solicita inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, no
dia 30 de abril, em Aquidauana, aos 94 anos, de José
Manoel Fontanillas Fragelli, ex-governador do Mato
Grosso, ex-presidente do Senado Federal, bem como
apresentação de condolências à sua esposa, Senhora
Maria de Lourdes, e aos seus ﬁlhos Nelson e Ney......
Aparte ao senador Cícero Lucena. ..............
Homenagem de boas-vindas ao senador Jorge Yanai, que inicia a carreira política assumindo o
mandato de senador da República do Brasil. ........
Requerimento nº 483, de 2010, que solicita
que seja encaminhado voto de congratulações ao
senador Jorge Yanay, segundo suplente do senador

Jonas Pinheiro, falecido em 19 de fevereiro de 2008,
que assume nesta data o mandato de senador da
República, representando o Estado de Mato Grosso, por se tratar do primeiro nissei a ocupar uma
cadeira na Casa.....................................................
Aparte à senadora Serys Slhessarenko.......

406

INÁCIO ARRUDA
Satisfação pela homenagem da Petrobras em
batizar o primeiro navio do programa de modernização
e expansão da frota da Transpetro com o nome de João
Cândido, ﬁgura legendária da Marinha brasileira.........
Discussão do Projeto de Lei de Conversão
nº 1, de 2010 (proveniente da Medida Provisória
nº 472, de 2010), que institui o Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá outras
providências...........................................................
Requerimento nº 478, de 2010, que solicita
que seja considerada como desempenho de missão parlamentar oﬁcial da Casa no exterior, a participação de Sua Excelência no período de 10 a
11 de maio de 2010, por ocasião da XXIII Sessão
Plenária do Parlamento do Mercosul, na cidade de
Montevidéu, Uruguai. ............................................
Solicitação de inclusão nos Anais do Senado
da letra composta por João Bosco e Aldir Blanc, “O
Mestre-Sala dos Mares”. .......................................

Pág.

100

Requerimento nº 441, de 2010, que solicita
informações ao Senhor Ministro de Estado das Minas e Energia, Márcio Pereira Zimmermann, referentes às ações da Eletrobras Amazonas Energia
no Estado do Amazonas........................................
Apresentação de requerimento de voto de
pesar pelo falecimento do economista Ruy Lins,
em Manaus. ...........................................................
Apresentação de requerimento de voto de
congratulações ao arcebispo Dom Luiz Soares Vieira
pelos seus 50 anos de dedicação ao sacerdócio. .
Solicitação de requerimento para realização de
audiência pública, no âmbito da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e
Controle (CMA), para solicitar esclarecimento sobre
as políticas públicas sob responsabilidade do Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,
bem como sua atuação no Estado do Amazonas. ..
Requerimento nº 460, de 2010, que solicita
a inserção em ata de voto de congratulações ao
arcebispo Dom Luiz Soares Vieira pelos seus 50
anos de dedicação ao sacerdócio. ........................
Requerimento nº 462, de 2010, que solicita
voto de pesar pelo falecimento do economista Ruy
Lins. .......................................................................
Comemoração pelos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. .............................................
Apresentação de manifesto do Movimento
Anticorrupção da Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia, que trata de propostas para o combate
à corrupção............................................................

73

279

279

279

286

287
370

415

JOÃO DURVAL

287
663

Comemoração pelo transcurso do Dia do
Trabalhador, 1º de maio, bem como defesa da redução da jornada de trabalho para quarenta horas
semanais. ..............................................................

659

JOÃO TENÓRIO
688
Aparte à senadora Lúcia Vânia. ...................
Aparte à senadora Marisa Serrano. .............
Aparte ao senador Cícero Lucena. ..............

189
655
662

VII
Pág.

Críticas ao regime de urgência na votação
das quatro proposições relativas ao marco regulatório para a exploração do petróleo na camada do
pré-sal....................................................................

663

JORGE YANAI
Cumprimentos aos presentes à posse de
Sua Excelência como senador da República, bem
como relato dos temas que serão prioridade no seu
mandato. ................................................................

683

JOSÉ AGRIPINO
Discussão da Medida Provisória nº 473, de
2009, que abre crédito extraordinário em favor dos
Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Saúde, dos Transportes e da
Integração Nacional no valor global de setecentos
e quarenta e dois milhões de reais, para os ﬁns que
especiﬁca...............................................................
Comemoração pelo transcurso dos 10 anos
de criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. .....

175
366

LÚCIA VÂNIA
Homenagem à secretária de Educação de
Goiás, professora Milca Severino Pereira, pelo recebimento do título de Professora Emérita, outor-

77

188

422

Requerimento nº 447, de 2010, que solicita
a necessária autorização para Sua Excelência desempenhar missão no exterior, como representante
do Senado Federal, para apresentar ao senador
Carriozosa Galiano Miguel, presidente da Câmara de Senadores da República do Paraguai, bem
como ao senador Roberto Acevedo, a solidariedade
do Congresso Brasileiro tendo em vista o atentado
sofrido por esse senador. ......................................

259

MÃO SANTA

650
657
696

727
727

Críticas à gestão do ex-governador do Estado
do Piauí Wellington Dias. .......................................
Registro da realização, no Estado do Piauí,
do Agroshow, evento de exposições de agropecuária e plantio de soja..............................................
Aparte ao senador Heráclito Fortes. ............
Homenagem pelo transcurso dos 25 anos do
Partido Social Cristão (PSC). ................................
Comemoração pelos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. ............................................
Satisfação pela aprovação, na Câmara dos
Deputados, do reajuste para os aposentados e do
ﬁm do fator previdenciário......................................

37

37
77
96
371

417

MARCO MACIEL

JOSÉ SARNEY
Aparte ao senador Garibaldi Alves Filho......
Aparte à senadora Serys Slhessarenko.......

gado pelo Conselho Universitário da Universidade
Federal de Goiás. ..................................................
Discussão do Projeto de Lei de Conversão
nº 1, de 2010 (proveniente da Medida Provisória
nº 472, de 2010), que institui o Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá outras
providências...........................................................
Homenagem pelos 10 anos de vigência da Lei
de Responsabilidade Fiscal, bem como comentários
a respeito dos benefícios alcançados pela economia
brasileira por meio da implantação da referida lei.
MAGNO MALTA

JOSÉ NERY
Requerimento nº 481, de 2010, que solicita
licença dos trabalhos da Casa para Sua Excelência
participar da XXIII Sessão Plenária do Parlamento
do Mercosul, nos dias 10 e 11 de maio de 2010,
na cidade de Montevidéu, Uruguai, conforme Ofício
P/42/2010 da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul. ...............................................
Indignação com a desnacionalização de toda a
cadeia de alumínio da empresa de mineração Vale.
Aparte à senadora Serys Slhessarenko.......
Considerações sobre matéria veiculada no
jornal O Liberal, a respeito dos baixos salários recebidos pelos professores no Estado do Pará. .....
Satisfação pela aprovação na Câmara dos
Deputados do Projeto de Lei da Ficha Limpa........

Pág.

46
692

Registro da apresentação de parecer sobre
a Proposta de Emenda à Constituição nº 53, de
2007, que propõe a extinção do instituto do terreno
da marinha e seus acrescidos, para dispor sobre
a propriedade desses imóveis, bem como da Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de 2009,
que autoriza a transferência do domínio pleno dos
terrenos da marinha e seus acrescidos aos foreiros,
ocupantes, arrendatários e cessionários. ..............

40

VIII
Pág.

Requerimento nº 461, de 2010, que solicita a inserção em ata de voto de profundo pesar e
apresentação de condolências a seus familiares, à
Prefeitura Municipal de Inajá, da qual foi prefeito, e
à Câmara Municipal de Inajá, pelo falecimento do
prefeito José Odilon de Araújo, ocorrido na cidade
do Recife................................................................
Parecer nº 469, de 2010 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 98, de 2006 – Complementar,
de autoria do senador Antero Paes de Barros, que
dispõe sobre a aplicação de normas internacionais
no Brasil e dá outras providências.........................

287

319

MARIA DO CARMO ALVES
Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2010,
que altera os capítulos V e X do Livro V do Título
I do Código Civil, a ﬁm de dar de novo tratamento
aos institutos da exclusão da herança, relativamente
à indignidade sucessória e à deserdação. ............

288

MARISA SERRANO
Requerimento nº 476, de 2010, que solicita a
necessária autorização para Sua Excelência participar da XXIII Sessão Plenária do Parlamento do
Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, nos dias 10 e
11 de maio de 2010. ..............................................
Parecer nº 472, de 2010 (da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte), sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 247, de 2009, de autoria do senador Tasso Jereissati, que altera a Lei nº 10.836, de
2004, do Programa Bolsa Família e dá outras providências, para instituir benefício adicional vinculado
a desempenho escolar no âmbito do Programa....
Homenagem pelos 10 anos de vigência da
Lei de Responsabilidade Fiscal. ............................

Comentários a respeito da redivisão territorial
do Brasil.................................................................
Registro da matéria intitulada “A ameaça de
criação de mais Estados artiﬁciais”, publicada no
jornal O Valor, edição de 30 de abril de 2010, e do
editorial “Novo Estados”, publicado no jornal Folha
de S.Paulo, edição de 2 de maio de 2010. ............
Aparte ao senador Valter Pereira. ................
Aparte ao senador César Borges. ...............
Aparte ao senador Mão Santa. ....................
Aparte ao senador Roberto Cavalcanti........
Aparte à senadora Marisa Serrano. .............
Comentários a respeito da demarcação de
reservas indígenas no Brasil. ................................
Registro das matérias intituladas “Uma cadeia
de fraudes e abusos”, edição de 2 de maio de 2010,
e “A farra da antropologia oportunista”, edição de 2
de maio de 2010, publicadas na revista Veja. .......
Aparte ao senador Jorge Yanai. ...................
Aparte à senadora Serys Slhessarenko.......

80

80
93
409
418
420
654
665

665
686
700

NEUTO DE CONTO

406

Requerimento nº 477, de 2010, que solicita
licença para Sua Excelência participar da XXIII
Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, do
dia 9 a 12 de maio de 2010, na cidade Montevidéu,
Uruguai. .................................................................

406

OSMAR DIAS
Comemoração pelos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. .............................................

373

477
PAPALÉO PAES
653

MOZARILDO CAVALCANTI
Considerações pelo transcurso do Dia do
Trabalhador, em 1º de maio, bem como críticas ao
governo do Estado de Roraima pelo descaso com
os servidores do estado.........................................
Registro da matéria intitulada “Hugo Pena e
Gabriel, Show da dupla custou quase R$ 240 mil”,
publicada no jornal Folha de Boa Vista, edição de
3 de maio de 2010. ................................................
Aparte ao senador Papaléo Paes. ...............
Registro da conduta do Senado Federal em
aceitar representantes no lugar das autoridades que
são convocadas para prestar esclarecimentos......

Pág.

14

14
21

80

Críticas à terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos...................................
Aparte ao senador Cristovam Buarque........
Parecer nº 463, de 2010 (de Plenário), sobre a
Medida Provisória nº 473, de 2009, que abre crédito
extraordinário em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Educação, da
Saúde, dos Transportes e da Integração Nacional
no valor global de setecentos e quarenta e dois
milhões de reais, para os ﬁns que especiﬁca. .......
Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de
2010, que dá nova redação ao art. 112 da Constituição Federal para estabelecer a criação de um
Tribunal Regional do Trabalho em cada Estado da
Federação..............................................................

20
99

110

294

IX
Pág.

Comemoração pelo transcurso do Dia do
Trabalho, em 1º de maio, bem como reﬂexão a respeito do papel e relevância do trabalho na vida da
humanidade. ..........................................................
Comemoração pelos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. ............................................
Parecer nº 471, de 2010 (da Comissão de
Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2009, de autoria do senador Tasso
Jereissati, que altera a Lei nº 10.836, de 2004, de
Programa Bolsa Família e dá outras providências,
para instituir benefício adicional vinculado a desempenho escolar no âmbito do Programa..................
Comentários a respeito da falta de uma política
federal integrada de investimentos na Amazônia. ..

332
383

473
626

70
101

467

Apelo à Câmara dos Deputados para votação
do Projeto da Ficha Limpa, que prevê que políticos
condenados por corrupção, por meio de um colegiado de juízes, não possam ser candidatos nas
eleições..................................................................
Aparte ao senador Arthur Virgílio.................
Requerimento n° 486, de 2010, que solicita
ao senador José Sarney a inserção em ata de voto
de profundo pesar pelo falecimento do Carlos Loureno Giacomazzi, ocorrido na madrugada do dia 6
de maio de 2010. ...................................................
Aparte à senadora Serys Slhessarenko.......
Comentários a respeito da falta de ética na
política brasileira. ..................................................
Apelo aos membros do Senado Federal para
a aprovação do Projeto de Lei da Ficha Limpa. ....
...............................................................................

27
32

690
698
704

704

RENAN CALHEIROS

588

PAULO PAIM
Aparte ao senador Mão Santa. ....................
Aparte à senadora Rosalba Ciarlini. ............
Satisfação pela aprovação, na Câmara dos
Deputados, do reajuste para os aposentados e do
ﬁm do fator previdenciário......................................
Comentários sobre a criação da ferrovia
Ferrosul. ..............................................................
Comentários sobre as comemorações do Dia
do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul. ......
Registro do lançamento do jornal Página 64,
no dia 5 de maio de 2010. .....................................
Comentários sobre violência cometida contra
trabalhadores do Estado do Rio Grande do Sul. ...
Registro da matéria intitulada “Incentivo à
exportação será agressivo, diz Dilma”, publicada
no jornal Valor Econômico, edição de 23 de abril
de 2010..................................................................

Projeto de Lei do Senado nº 120, de 2010,
que altera a Lei nº 5.917, de 1973, que aprova o
Plano Nacional de Viação, de modo a incluir na BR293, constante da Relação descritiva de Rodovias
do Sistema Rodoviário Federal, trecho que especiﬁca.......................................................................
PEDRO SIMON

PAULO DUQUE
Republicação de pronunciamento de Sua Excelência sobre a modernização do Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ).
Aparte ao senador Jayme Campos..............
Parecer nº 476, de 2010 (da Comissão de Assuntos Sociais), sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 56, de 2009, do senador Raimundo Colombo, que
altera o § 4º do art. 12 da Lei nº 8.212, de 1991,
para dispor sobre as contribuições previdenciárias
do aposentado que estiver exercendo ou que voltar
a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) e dá outras providências. .................................................................

Pág.

418
427

435
435
435
435
435

435

Comentários sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2010 (proveniente da Medida Provisória nº 472, de 2010), que institui o Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de
Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá
outras providências................................................
Aparte ao senador Romero Jucá. ................
Contentamento com a aprovação da medida
provisória que trata da renegociação das dívidas de
agricultores do Nordeste........................................

194
200

710

ROBERTO CAVALVANTI
Anúncio da realização de audiência pública,
promovida pela Frente Parlamentar Mista de Combate ao Crack, bem como registro do lançamento da
campanha Crack Jamais, de iniciativa do Sistema
Correio de Comunicação, no Estado da Paraíba...
Homenagem pelos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. .............................................
Cumprimentos aos proﬁssionais da área de
comunicação pelo transcurso do Dia Nacional das
Comunicações, no dia 5 de maio. .........................

88
369

419

X
Pág.

Satisfação pelo aumento de investimentos
internacionais na Região Nordeste do Brasil, especialmente no Estado da Paraíba........................

419

ROMERO JUCÁ
Requerimento nº 443, de 2010, que solicita
que o Projeto de Lei da Câmara nº 326, de 2009,
que dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo
ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu e
dá outras providências, seja apreciado, também,
pela Comissão de Assuntos Econômicos, além da
comissão constante do despacho inicial. ..............
Requerimento nº 444, de 2010, que solicita a
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº
536, de 2009, com o Projeto de Lei da Câmara nº
328, de 2009, por versarem sobre a Lei nº 8.078,
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor........
Requerimento nº 445, de 2010, que solicita a
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº
539, de 2009, com o Projeto de Lei do Senado nº
530, de 2007, por versarem sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). .
Parecer nº 464, de 2010 (de Plenário), sobre
o Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2010 (Proveniente da Medida Provisória nº 472, de 2010),
que institui o Regime Especial de Incentivos para
o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria
Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá outras providências. ........
Esclarecimentos sobre o Projeto de Lei de
Conversão nº 1, de 2010 (proveniente da Medida
Provisória nº 472, de 2010), que institui o Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de
Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá
outras providências................................................
Parecer nº 465, de 2010 (da Comissão Diretora), que dá a redação ﬁnal às emendas do Projeto
de Lei de Conversão nº 1, de 2010 (proveniente da
Medida Provisória nº 472, de 2010), que institui o
Regime Especial de incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Repenec),
e dá outras providências........................................

supostos guerrilheiros paraguaios, que integrariam o
grupo criminoso autodenominado Exército do Povo
Paraguaio (EPP) e de suas ações criminosas.......
Aparte ao senador Antonio Carlos Valadares. ........................................................................
Requerimento nº 473, de 2010, que solicita
licença para Sua Excelência se ausentar dos trabalhos da Casa nos dias 10 e 11 de maio de 2010,
com a ﬁnalidade de participar da Sessão do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai. .

283
380

406

ROSALBA CIARLINI
73

73

74

119

Registro da participação de Sua Excelência
no I Encontro dos Escritores de Língua Portuguesa
de Natal, bem como em vários eventos realizados
em comemoração ao Dia do Trabalhador no Estado
de Natal. ................................................................
Aparte ao senador José Agripino.................
Aparte ao senador Garibaldi Alves Filho......
Aparte ao senador Roberto Cavalcanti........
Satisfação pela aprovação, na Câmara dos
Deputados, da concessão de reajuste aos aposentados e do ﬁm do fator previdenciário. ...................
Satisfação pela aprovação da medida provisória
que trata da renegociação das dívidas agrícolas. .....
Registro da instalação, na Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar Mista de Combate
ao Crack. ...............................................................
Apoio à aprovação do Projeto de Lei da Ficha
Limpa. ...................................................................

43
177
190
421

426
426

426
426

SÉRGIO ZAMBIASI

197

Requerimento nº 475, de 2010, que solicita
que seja considerada como desempenho de missão no exterior, a participação de Sua Excelência
nos dias 10 e 11 de maio de 2010, na XXIII Sessão
Plenária do Parlamento do Mercosul, na cidade de
Montevidéu, no Uruguai.........................................

406

SERYS SLHESSARENKO
221

ROMEU TUMA
Aparte ao senador Roberto Cavalcanti........
Requerimento nº 450, de 2010, que solicita
que sejam prestadas pelo Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado da Justiça informações a respeito
da negação de extradição para o Paraguai de três

Pág.

89

Comemoração ao Dia dos Taquígrafos, ao Dia
da Liberdade de Imprensa e ao Dia do Trabalhador.
Comentários a respeito do editorial publicado no jornal O Estado de S. Paulo, sob o título “A
generosidade do Senado”. ....................................
Discussão do Projeto de Lei de Conversão
nº 1, de 2010 (proveniente da Medida Provisória
nº 472, de 2010), que institui o Regime Especial
de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraes-

48

48

XI
Pág.

trutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá outras
providências...........................................................
Parecer nº 473, de 2010 (da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 13, de 2007 (nº 3.615/2000, na Casa de
origem), que dispõe sobre as operações de fomento
mercantil – factoring, e dá outras providências. ........
Aparte ao senador Jorge Yanai. ...................
Requerimento nº 484, de 2010, que solicita
que o Projeto de Lei da Câmara nº 270, de 2009,
que institui a Política de Educação para o Consumo
Sustentável, seja apreciado, também, pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, além da comissão constante do despacho inicial. ......................................
Indignação com a postura de um grupo do
Partido dos Trabalhadores (PT), no Estado de Mato
Grosso, que negou a Sua Excelência o direito de
candidatar-se às eleições para o Senado Federal
em outubro de 2010...............................................

193

486
685

689

690

TASSO JEREISSATI
Homenagem pelos 10 anos de existência da
Lei de Responsabilidade Fiscal. ............................

363

VALDIR RAUPP
Apelo aos membros do Senado Federal para
votação de matérias importantes, entre elas a Medida Provisória de nº 472, que trata da destinação
de recursos a várias áreas do País. ......................
Discussão do Projeto de Lei de Conversão
nº 1, de 2010 (proveniente da Medida Provisória
nº 472, de 2010), que institui o Regime Especial

99

Pág.

de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste (Repenec), e dá outras
providências...........................................................

185

Homenagem ao marechal Cândido da Silva
Rondon. .................................................................

444

VALTER PEREIRA
Homenagem pelo transcurso dos 50 anos do
Doutor Daisaku Ikeda como presidente da entidade
Soka Gakkai Internacional.....................................

7

Comentários a respeito do embargo da votação de dois projetos de emenda constitucional que
versam sobre a criação e expansão de reservas
indígenas. ..............................................................

92

Requerimento nº 448, de 2010, que solicita
a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 400, de 2009 e do PLS nº 555, de
2009, por disporem sobre a proibição da venda e
da fabricação de uniforme militar...........................

282

Aparte ao senador Paulo Paim. ...................

436

Aparte ao senador Valdir Raupp. .................

444

Homenagem pelo transcurso dos 37 anos
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), com destaque para os benefícios da
pesquisa agropecuária para o Brasil. ....................

446

Parecer nº 475, de 2010 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 16, de 2007 (nº 4.723/2004,
na Casa de origem), que inclui Seção XIII-A no Capítulo II da Lei nº 9.099, de 1995, que dispõe sobre
os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, relativa
à uniformização de jurisprudência. ........................

555

