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Ata da 75ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 18 de maio de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. Marconi Perillo, da Sra. Serys Slhessarenko, e dos Srs. Paulo Paim,
Mozarildo Cavalcanti, Geraldo Mesquita Júnior, Romeu Tuma, Flávio Arns e Acir Gurgacz
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 22 horas e 33 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) – Será feita a substituição solicitada.
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Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 558, DE 2010
Da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2010 (nº 1.924/2009,
na Câmara dos Deputados) que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Federação da Rússia sobre Cooperação
Técnico-Militar, assinado no Rio de Janeiro,
em 26 de novembro de 2008.
Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
I – Relatório
Esta Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional é chamada a examinar o Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2010 (nº 1.924, de 2009,
na origem), da Câmara dos Deputados, que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia
sobre Cooperação Técnico-Militar, assinado no Rio de
Janeiro, em 26 de novembro de 2008.
Em atenção ao disposto no art. 49, I, da Constituição Federal, que estabelece a atribuição exclusiva
do Congresso Nacional para aprovar atos internacionais, o Presidente da República encaminhou às Casas
legislativas a Mensagem nº 670, de 25 de agosto de
2009, solicitando a apreciação do aludido Acordo.
Na Câmara dos Deputados, a Mensagem foi aprovada em 30 de setembro de 2009, nos termos de projeto
de decreto legislativo formulado e aprovado por sua Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Na Câmara dos Deputados, a matéria tramitou ainda na
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O tratado se faz acompanhar de exposição de
motivos do Ministro das Relações Exteriores, da qual
cabe destacar o seguinte:
O referido documento tem por objetivo promover
a cooperação técnico-militar entre os dois países nos
seguintes campos: pesquisa e desenvolvimento; apoio
logístico; aquisição de produtos e serviços de defesa;
treinamento proﬁssional; intercambio de pessoal docente e discente; realização de visitas recíprocas e
encontros voltados para a realização de programas
conjuntos; e outras áreas técnico-militares de interesse para ambas as partes. A implementação do Acordo
ﬁcará a cargo do Ministério da Defesa da República Federativa do Brasil e do Serviço Federal de Cooperação
Técnico-Militar da Federação da Rússia, e se dará por
meio de mecanismos e programas voltados aos campos especíﬁcos de cooperação acima mencionados. O
documento prevê ainda, a criação de uma Comissão
Intergovernamental brasileiro-russa de cooperação
técnico-militar para a implementação do Acordo.

3

Maio de 2010

II – Análise
Trata-se de ato internacional de natureza bilateral,
comprometendo-se os signatários a aprofundar e dar
densidade a cooperação técnico-militar interpartes. Versado em onze artigos e em breve preâmbulo, o documento
possui caráter geral, determinando que questões especíﬁcas, como informações sigilosas e propriedade intelectual sejam objeto de acordos especíﬁcos. O documento
estabelece, ademais, que cada parte será responsável
pelas despesas de seu pessoal, com atividades sujeitas
a disponibilidade ﬁnanceira. A solução de controvérsias
prevista se dará por meio de negociações diretas entre
as partes e por canais diplomáticos, não sendo prevista
mediação ou arbitragem internacional.
Além da importância da Federação da Rússia,
membro permanente do Conselho de Segurança das
Nações Unidas, o acordo analisado se adéqua à Estratégia Nacional de Defesa do Governo Federal, em que
há manifesto interesse no desenvolvimento da indústria
bélica brasileira, tanto para efeitos de reequipamento
das Forças Armadas, como para o fomento da indústria
e da tecnologia de produção nacional. O crescimento
do país e sua maior inserção internacional não podem
prescindir de Forças Armadas e indústria e tecnologia
militares aptas a prover a segurança da Nação.
De todo conveniente e oportuno aos interesses
nacionais, ademais de constitucional e legal, e redigido
com boa técnica legislativa, o Acordo poderá ainda dar
maior densidade às relações bilaterais entre Brasil e
Rússia, quer em sua agenda comercial, quer em sua
agenda política, onde importantes parcerias diplomáticas já têm se efetivado, tanto nas Nações Unidas
quanto na Organização Mundial do Comércio.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo n°34, de 2010.
Sala da Comissão, 13 de maio de 2010. – Paulo
Duque, Presidente – Eduardo Suplicy, Relator.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 34, DE 2010
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, em reunião extraordinária realizada nesta
data, aprovou o Relatório apresentado pelo Senador
Eduardo Suplicy, que passa a constituir Parecer da CRE
favorável ao Projeto de Decreto Legislativa n° 34, de
2010, de autoria da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional (CD).
Sala da Comissão, 13 de maio de 2010. _ Senador
Paulo Duque, Presidente em exercício da Comissão
Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 559, de
2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei da
Câmara nº 84, de 2005 (nº 1.285/2003, na Casa de
Origem, do Deputado Inaldo Leitão), que acrescenta
parágrafo ao art. 506 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil (que dispõe sobre
o recurso em que se alegar falta de fundamentação
da decisão recorrida).
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, ﬁca aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 107 e 108,
de 2010, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a apreciação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Lei da Câmara nºs
39 e 38, de 2010, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 107/2010-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 12 de maio de 2010
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que em Reunião Ordinária realizada nesta data,
esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2010,
que “Dispõe sobre a criação de cargos de provimento
efetivo e em comissão e de funções comissionadas no
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
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do Trabalho da 21ª Região e dá outras providências”,
de autoria do Tribunal Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 108/2010-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 12 de maio de 2010
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data,
esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2010,
que “Dispõe sobre a criação de cargos de provimento
efetivo e em comissão e de funções comissionadas no
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 8ª Região e dá outras providências”, de
autoria do Tribunal Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência aos expedientes recebidos, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição
que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– 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.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 139, DE 2010
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto
de 2006 – Lei Maria da Penha –, para garantir
o direito à cirurgia plástica reparadora, no
âmbito do Sistema Único de Saúde, à mulher vítima de violência doméstica da qual
tenham resultado sequelas físicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 3º do art. 9º da Lei nº 11.340, de 7
de agosto de 2006, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
“Art. 9º ..................................................
..............................................................
§ 3º A assistência à saúde da mulher
em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios
decorrentes do desenvolvimento cientíﬁco e
tecnológico, incluindo:
I – serviços de contracepção de emergência, proﬁlaxia das doenças sexualmente
transmissíveis (DST) e da síndrome da imunodeﬁciência adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis
nos casos de violência sexual;
II – cirurgia plástica reparadora, com prioridade de atendimento no âmbito da rede de
serviços do Sistema Único de Saúde, quando
houver sequelas de lesões provocadas por
atos de violência.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A violência contra a mulher é uma ocorrência grave que pode acarretar sérias repercussões para a sua
saúde, inclusive danos físicos incapacitantes, tanto de
ordem funcional quanto estética. Muitas mulheres que
vivenciam situações de agressão têm de lidar com sequelas físicas e emocionais, para as quais necessitam
de assistência à saúde. Cabe ao sistema público de
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saúde prover os serviços indispensáveis para a sua
recuperação e reabilitação.
Especialmente as mulheres que sofreram mutilações ou deformações requerem atendimento médico
que busque reparar − dentro dos limites possíveis − os
danos sofridos e possa, minimamente, proporcionarlhes o resgate da autoestima, que está estreitamente
ligada à sua imagem corporal. Garantir o acesso dessas
mulheres à cirurgia plástica reparadora é essencial, já
que esse procedimento é indispensável para eliminar,
ou ao menos minimizar, os danos estéticos sofridos
e devolver a dignidade da mulher, viabilizando o seu
retorno ao trabalho e à vida social.
O atendimento integral à saúde é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), constituindose como garantia constitucional, expressa no inciso II
do art. 198 da Constituição Federal. Isso por si só deveria ser suﬁciente para garantir às mulheres vítimas
de violência o direito de receberem atenção integral e
multiproﬁssional no âmbito da rede pública de saúde,
com acesso a todos os procedimentos necessários à
reparação dos danos sofridos, inclusive os danos estéticos, que são altamente incapacitantes e impeditivos
de uma vida social com qualidade.
No entanto, é preciso considerar a diﬁculdade de
acesso à cirurgia plástica reparadora no âmbito do SUS,
já que, muitas vezes, atribui-se ao procedimento uma
ﬁnalidade puramente estética. Com isso, a mulher, especialmente a que não dispõe de recursos ﬁnanceiros
suﬁcientes para realizar o procedimento na iniciativa
privada, ﬁca destituída do direito de receber a atenção
integral, conforme preceitua a Constituição Federal.
Para que não pairem dúvidas sobre a natureza
e a importância do procedimento da cirurgia plástica
reparadora para mulheres que apresentem seqüelas
decorrentes das lesões provocadas por atos de violência e, principalmente, sobre a responsabilidade do
poder público em garantir o direito de acesso dessas
mulheres ao procedimento é que apresentamos o
presente projeto de lei. Vários estados brasileiros já
adotaram legislação nesse sentido, a exemplo do Rio
Grande do Sul e de Pernambuco.
Dada a relevância da matéria, contamos com o
apoio dos nobres Pares para a sua aprovação. – Senador Sérgio Zambiasi.
LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do § 8o do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra
as Mulheres e da Convenção Interamericana
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para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher; altera o Código de Processo
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução
Penal; e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Assistência à Mulher em Situação
de Violência Doméstica e Familiar
Art. 9o A assistência à mulher em situação de
violência doméstica e familiar será prestada de forma
articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança
Pública, entre outras normas e políticas públicas de
proteção, e emergencialmente quando for o caso.
§ 1o O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e
familiar no cadastro de programas assistenciais do
governo federal, estadual e municipal.
§ 2o O juiz assegurará à mulher em situação de
violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica:
I – acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou
indireta;
II – manutenção do vínculo trabalhista, quando
necessário o afastamento do local de trabalho, por
até seis meses.
§ 3o A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos
benefícios decorrentes do desenvolvimento cientíﬁco
e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção
de emergência, a proﬁlaxia das Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeﬁciência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência
sexual.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo
à última – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2010
Acrescenta o §§ 6º, 7º, 8º e 9º, ao artigo
121 do Código Penal brasileiro (Decreto-Lei
nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940) com
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o objetivo de estabelecer o conceito penal
de assassino em série.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O artigo 121, do Decreto-Lei nº 2.848,
de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal brasileiro)
passa a vigorar acrescido dos §§ 6º, 7º, 8º e 9º, tendo
a seguinte redação:
“Art. Art. 121. Matar alguém:
..............................................................
Assassino em série
§ 6º Considera-se assassino em série o agente
que comete 03 (três) homicídios dolosos, no mínimo,
em determinado intervalo de tempo, sendo que a conduta social e a personalidade do agente, o perﬁl idêntico
das vítimas e as circunstâncias dos homicídios indicam
que o modo de operação do homicida implica em uma
maneira de agir, operar ou executar os assassinatos
sempre obedecendo a um padrão pré-estabelecido, a
um procedimento criminoso idêntico.
§ 7º Além dos requisitos estabelecidos no parágrafo anterior, para a caracterização da ﬁgura do assassino em série é necessário a elaboração de laudo
pericial, unânime, de uma junta proﬁssional integrada
por 05 (cinco) proﬁssionais:
I – 02 (dois) psicólogos;
II – 02 (dois) psiquiatras; e
III – 01 (um) especialista, com comprovada experiência no assunto.
§ 8º O agente considerado assassino em série
sujeitar-se-á a uma expiação mínima de 30 (trinta) anos
de reclusão, em regime integralmente fechado, ou submetido à medida de segurança, por igual período, em
hospital psiquiátrico ou estabelecimento do gênero.
§ 9º É vedado a concessão de anistia, graça,
indulto, progressão de regime ou qualquer tipo de benefício penal ao assassino em série.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após sua publicação.
Sala das Sessões, de maio de 2010. – Senador
Romeu Tuma.
Justiﬁcação
Não existe no Código Penal brasileiro (CPB) ou
em qualquer outra lei penal especial o conceito jurídicopenal de “assassino em série”.
Apresento esta proposição em repúdio às ações
criminosas perpetradas pelo suicida ADMAR DE JESUS, assassino em série, que entre o ﬁnal do ano
passado e o início deste ano, no município de LUZIÂNIA/GO, matou 06 (seis) jovens com idade entre 13
a 19 anos.
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Ele era um homem discreto e gentil com vizinhos,
de hábitos insuspeitos, que trucidava suas vítimas
sem piedade.
O assassino em série é um tipo especial de criminoso, que comete os seus assassinatos de forma
metódica, estudada, criteriosa. Normalmente, suas
ações são extremamente violentas e as vítimas são
eliminadas com requintes soﬁsticados de crueldade.
Não há por parte do assassino em série nenhum
senso de compaixão ou misericórdia pelas vítimas e
ele, em liberdade, continuará a matar de maneira sórdida. Daí a necessidade de se adotar medidas extremas contra tais indivíduos.
As ações criminosas do assassino em série são
repugnantes, imundas, nojentas e causam na sociedade brasileira um sentimento de imensa aversão e
revolta, daí a necessidade de uma lei bastante rigorosa
para esse tipo de assassino.
É fundamental também para a caracterização do
assassino em série que a comprovação seja respaldada por laudo pericial rigoroso, elaborado por uma junta
de proﬁssionais da área, com conhecimentos profundos da matéria, a ﬁm de evitar injustiças perpetradas
na fase policial (administrativa) que possam induzir as
autoridades judiciárias.
Referida junta proﬁssional além de ser integrada
por proﬁssionais da saúde mental, psiquiatras e psicólogos forenses, deverá ter em sua composição 01 (um)
especialista na matéria, de outra área de conhecimento,
com comprovada atuação proﬁssional no ramo.
Por ﬁm, a apresentação deste projeto de lei tem
o objetivo de promover o debate e a boa discussão do
tema na sociedade brasileira, e, também, entre os membros do Congresso Nacional, sendo que a proposição
ora apresentada não esgota a matéria e traz a possibilidade de aperfeiçoamento durante a tramitação.
Esperando merecer o acolhimento de meus eminentes pares do Senado da República e da Câmara
dos Deputados, submeto a presente proposição ao
conhecimento do Congresso Nacional.
LEGISLAÇÃO CITADA
Projeto de Lei que acrescenta o §§ 6º, 7º, 8º e 9º, ao
artigo 121 do Código Penal brasileiro (Decreto-Lei
nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940) com o objetivo de estabelecer o conceito penal de assassino em
série
Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940
Código Penal.
....................................................................................
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PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra a Vida
Homicídio simples
Art 121. Matar alguem:
Pena – reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de diminuição de pena
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por
motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima, ou juiz pode reduzir a pena de
um sexto a um terço.
Homicídio qualiﬁcado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
I – mediante paga ou promessa de recompensa,
ou por outro motivo torpe;
II – por motivo futil;
III – com emprego de veneno, fogo, explosivo,
asﬁxia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de
que possa resultar perigo comum;
IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que diﬁculte ou torne impossivel a defesa do ofendido;
V – para assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime:
Pena – reclusão, de doze a trinta anos.
Homicídio culposo
§ 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611,
de 1965)
Pena – detenção, de um a três anos.
Aumento de pena
§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada
de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de
regra técnica de proﬁssão, arte ou ofício, ou se o agente
deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura
diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar
prisão em ﬂagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é
aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra
pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta)
anos. (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)
§ 5º – Na hipótese de homicídio culposo, o juiz
poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da infração atingirem o próprio agente de forma
tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.
(Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu
o Aviso nº 328-GP/TCU/2010, do Presidente do Tribunal de Contas da União, informando ao Congresso
Nacional que, no decorrer das ﬁscalizações realizadas
pelo Tribunal no presente exercício, foram constatados
novos indícios irregularidade grave na obra “Urbanização – Ressaca do Bairro Congós”.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 328-GP/TCU
Brasília, 15 de abril de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Em cumprimento ao disposto no caput do art.
98 da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009 (LDO
2010), informo a Vossa Excelência que, no decorrer
das ﬁscalizações realizadas pelo Tribunal no presente
exercício, foram constatados novos indícios de irregularidade grave nas seguintes obras:
s 5RBANIZAÀâO n 2ESSACA DO "AIRRO #ONGOS
Por oportuno, esclareço que os relatórios de auditoria dos mencionados empreendimentos encontramse, desde já, disponíveis no site deste Tribunal (www.
tcu.gov.br). O acesso às informações será permitido
apenas para os usuários portadores de senha, conforme procedido no exercício passado.
Para tanto, informo que a operacionalização do
processo de concessão ou atualização de senhas poderá ser realizada pelo contato da área de informática
do Congresso Nacional com a Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (SETIC) deste Tribunal e que a referida página será atualizada de forma
a conter as deliberações que vierem a ser proferidas
em decorrência das auditorias.
Por ﬁm, registro que esta Corte de Contas encontra-se à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos adicionais que se ﬁzerem necessários.
Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O aviso que acaba de ser lido vai à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pela ordem de chegada...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem revisão do orador.) – Quero pedir minha inscrição. Eu pediria para uma comunicação, mas vou pedir
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como Líder, pela Liderança do PTB, para poder ceder
a vez à Senadora Ideli.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, estou pedindo
minha inscrição também para uma comunicação inadiável. Há uma ordem de chegada. Se me concederem,
ﬁco muito feliz.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª vai ﬁcar no meu lugar, em terceiro lugar.
O segundo inscrito...
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também estou
inscrito para uma comunicação inadiável. Sou o segundo inscrito.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Quer
ser o primeiro?
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Não.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Então,
vou manter o segundo.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – O
primeiro quem é?
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Pode ser
a Ideli. Você é o terceiro.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Então, eu preﬁro ser primeiro.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Sem revisão do orador.) – Então, V. Exª é o primeiro, eu sou o
segundo, e a Senadora Ideli está em terceiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Então, a Senadora Ideli, que vai ﬁcar no meu lugar,
ﬁca sendo a terceira. O Senador Efraim é o segundo,
e o Senador César Borges é o primeiro.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Como Líder, o Senador Mozarildo Cavalcanti; e
o Senador Mário Couto como orador inscrito.
V. Exª está convocado para fazer uso da palavra,
por cessão do Senador Marco Maciel.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
primeiro quero agradecer ao Senador Marco Maciel...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Permuta.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...pela gentileza de ter me cedido seu horário nesta tarde de hoje.
Depois, quero dizer a V. Exª da nossa expectativa para a
votação do projeto dos aposentados na tarde de hoje.
Esperamos que possamos ter hoje, aqui neste Senado, a certeza de que o Senado Federal tira um peso muito
grande das costas dos aposentados brasileiros, que é o
seu sofrimento, que já vem há muitos anos. A nossa luta
também perdura por muitos anos, Senador Paulo Paim.
Vamos aguardar essa expectativa daqui a pouco.
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Quero, então, dissertar hoje sobre a minha viagem
ao Pará, Senador Mozarildo. Senador Mozarildo, quase
todas as semanas vou ao Pará viajar. Gosto de estar no
interior do Estado. Mas V. Exª vê que é difícil eu vir aqui
falar das minhas viagens. Mas dessa, Senador Mozarildo, eu não posso deixar de falar. Aliás, eu acho que até
sob pena de crime de omissão. Quer ver? Analise. Veja
o que vou falar e analise. Veja V. Exª. Se o Mário Couto não falasse nada, será que ele pecaria por crime de
omissão? Eu acho que eu pecaria. Quer ver? Depois, V.
Exª me aparteie e diga: “Eu acho, ou eu não acho”. Faça
essa avaliação para mim, por favor.
Vou eu, Senador César Borges, numa viagem
a um Município do Pará, um município rico, rico em
minério de níquel, Canaã dos Carajás. Canaã dos
Carajás produz o níquel através da Companhia Vale
do Rio Doce, uma cidade próspera, uma cidade que
a Vale ajuda bastante.
Lá, tomou conta da cidade o prefeito da cidade. O
prefeito da cidade se intitula o dono da cidade. São coisas, Senador, que ninguém pode deixar de falar. O Sr.
Anuar, se é assim o nome, acha que é o dono daquela
cidade. Ele está confundindo administrar com ser dono.
Eu acho que não disseram ao prefeito quais são as atribuições legais do prefeito. Ou, então, ele se faz de besta
para passar. Ou, então, ele se faz de besta para passar,
Senador Mozarildo, porque ele é o dono da cidade.
Veja, além de dono, ele pratica, ele faz a coisa
propositalmente. Vejamos. No seu aniversário, Senador.... E é bom isto que conste nas notas taquigráﬁcas
deste Senado Federal, porque eu vou fazer a denúncia
ao Ministério Público, eu vou fazer a denúncia à Polícia
Federal, eu vou fazer a denúncia à OAB, até porque
tenho as ﬁtas do que vou falar gravadas, ﬁlmadas. Não
só gravadas em celular, não. Filmadas. A televisão local
ﬁlmou o que vou falar aqui hoje à tarde.
Mas só para mostrar a conduta do prefeito, Senador Paulo Paim. O prefeito fez aniversário, e veja como
funcionam determinadas Prefeituras em nosso Brasil. Há
prefeito sério, e a maioria deles são sérios, mas existe
prefeito que devia estar na cadeia. As leis brasileiras precisam entrar em vigor com força. Um prefeito deste nível
não deveria estar administrando uma cidade, um prefeito
deste nível devia estar na cadeia: um prefeito que pega
o dinheiro público, compra quarenta passagens para ir
de Canaã dos Carajás a Uberlândia, em Minas Gerais,
comemorar o seu aniversário; um prefeito que tem um
ﬁlho que, no seu aniversário, vai ao Araguaia, compra
trinta mil litros de chope, toma banho de chope!
Senador Mozarildo, parecem coisas que não são
verdadeiras. Daí, vou a Canaã, Senador Mozarildo. Chego
lá – não sei nem de que partido é o prefeito, e nem quero
saber; poderia ser até do meu Partido; se cometesse crime
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desse naipe, eu estaria aqui nesta tribuna denunciando,
como estou agora. Dia das Mães, Senador! No Dia das
Mães, o prefeito vai à praça, pensando ele que era querido
pela população da sua cidade. Como pode ser querido,
se rouba a população? Aquele dinheiro com que ele tomou chope, com que ele tomou banho de chope; aquelas
quarenta passagens... Eu tenho um relatório, Senador, que
vou entregar à Mesa Diretora, por meio de um ofício. Vou
entregar ao Tribunal de Contas, à Polícia Federal, OAB,
enﬁm. Tenho um relatório de 12 associações. Eu gastaria
minha tarde inteira, lendo corrupções aqui desta tribuna.
Dia das Mães. O prefeito vai à praça: “Eu sou o rei de
Canaã dos Carajás” – pensando ele. Subiu no palanque,
para começar a comemorar o Dia das Mães. Mais ou menos mil pessoas deram, então, as saudações ao prefeito.
Vaiaram o prefeito. Lá estava a televisão local, ﬁlmando as
cenas dos acontecimentos. Bom, prefeito sendo vaiado em
praça pública, ele só deve ganhar da Governadora Ana
Júlia, porque a Governadora Ana Júlia, em toda reunião
pública que vai, é vaiada. Em toda reunião!
Falando em Ana Júlia, o Pará está em crise. Vamos falar a semana toda do Pará em crise. Eu sempre
disse aqui: não é por nada que um Senador vem toda
semana se preocupando com seu Estado querido. Toda
semana eu estava aqui, denunciando as mazelas da
Governadora do Estado do Pará, preocupado com o
meu querido Estado. E agora tudo veio à tona. Eu estava
certo, Mozarildo. Tem mais de cem quilos de papel com
denúncias que a própria auditora do Estado fez contra
Ana Júlia Carepa. Auditora que foi colocada pela Ana
Júlia entregou as caixas e se demitiu na hora.
Volto ao assunto de Canaã dos Carajás. Sobre o
Pará, vou falar a semana toda. Está lá o cinegraﬁsta, Mozarildo, ﬁlmando a festa. Eis que surge o todo-poderoso ﬁlho
do prefeito, o tomador de banho de chope. O cara tomou
banho de chope. O cara abria as torneiras do caminhão
de chope e tomava banho de chope com dinheiro público. Banho de chope! Calcule um maluco tomando banho
de chope. Aonde já chegamos? Aonde nós chegamos,
meu Brasil? Está lá o repórter da televisão ﬁlmando, e,
de repente, eis que surge o ﬁlho do prefeito. E aí a televisão ﬁlmando, ele, depois de falar várias pornograﬁas
para o repórter, disse a ele: “Ou tu paras, ou vais ver o
que acontece contigo. Eu te mato”. A indireta foi essa,
Senador. Ameaçado de morte! Tenho o ﬁlme na minha
mão, Senador. E vou remetê-lo à Polícia Federal.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Temos que
acabar neste País, de uma vez por todas, com gente dessa
qualidade, com gente que assume o poder para ﬁcar rico,
com gente que só assume o poder para se fazer. Não pensa em nada, só pensa em si. “Que se lixe a população” - é
assim que eles pensam, é assim que eles falam, é assim
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que eles dizem. Na hora de pedir os votos, são uns cordeirinhos, oferecem tudo, dão tudo, se submetem a tudo. Na
hora em que assumem o poder, ﬁcam tomando banho de
chope, ﬁcam ameaçando as pessoas de morte! A Polícia
Federal tem que prender esse prefeito. Esses vereadores
de Canaã dos Carajás têm que abrir uma CPI e cassar o
prefeito! A não ser que eles todos estejam fazendo parte
da mesma panelinha desgraçada da corrupção.
Já ouvi, Presidente, muitas pessoas me dizerem:
“Senador Mário, V. Exª não pode ﬁcar chamando de
ladrão as pessoas, da tribuna do Senado”. E do que é
que vou chamar? Vou chamar de corrupto? Corrupto
virou cultura neste País. Você pode falar em corrupção
aqui a tarde inteira, não pega nada com nada, nada
com ninguém. E me aponte um – um! – que tenha cometido corrupção, do Partido dos Trabalhadores, do
lado do Governo, e que esteja preso. Um! O Arruda.
O Arruda foi preso, mas era do DEM.
A Governadora do Pará... Eu vou mostrar aqui,
Pará – eu tenho em mão –, toda a corrupção, comprovada, que a Governadora do Pará, através das suas
Secretarias, está cometendo no Estado do Pará. Comprovada! E vou comparar com a do Arruda para ver
qual é a maior. Eu vou comparar a do Arruda com a da
Ana Júlia. Ana Júlia ganha de mil a zero, mas não vai
acontecer nada com Ana Júlia. Com o Arruda aconteceu, porque é do DEM. Com a Ana Júlia não acontece, porque é do PT. Não vai acontecer absolutamente
nada com a Governadora do Estado do Pará.
Está aqui na minha mão um documento. Só um.
Sabem o que é isso? Um pagamento de duas vezes
uma obra: R$9 milhões, companheiro! Nove milhões!
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Está igual
à história do português, Mozarildo: pagou R$9 milhões,
uma vez, numa obra – você nunca tinha visto isso,
meu Colega. Nove milhões foram pagos numa obra.
É a história do português – com todo o respeito aos
portugueses –, mas sabem os portugueses que, de
vez em quando, a gente brinca com eles. Aí chamaram e disseram: “Vem cá, você já pagou essa obra?”
“Já paguei”. “Mas pague de novo para não esquecer”.
Foram pagos duas vezes R$9 milhões numa mesma
obra no Estado do Pará, Brasil. Nove milhões numa
mesma obra! História de português, piada de português: “Já pagou?” “Já”. “Quanto foi?” “Nove milhões”.
“Pague mais uma vez, para não esquecer”. Duas vezes
pagaram uma mesma obra. É só um exemplo.
São cem quilos de documentos de corrupção, fato
jamais visto em todo o País. Repito: jamais visto em
todo o País. E nada vai acontecer com a Governadora
do Estado do Pará.
Será que acontece alguma coisa com o Anuar?
Tem que ver de que partido tu és, Anuar. Se for do PT,
não acontece nada. Pode tornar a tomar banho de
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chope, pode tornar a comprar quarenta... Segure os
teus vereadores aí. Sempre é assim, não é, Prefeito?
Sempre é assim, Prefeito. Segure os vereadores que
nada acontece. Pode roubar neste País. É o País da
impunidade, Prefeito. Ameace de morte, mate.
O Pará já tem fama. Irmã Dorothy e tantos outros foram ameaçados e acabaram morrendo. E esse
repórter? Se a Polícia Federal não tomar providência,
esse repórter pode morrer de uma hora para a outra.
Esse repórter pode morrer de uma hora para a outra!
Por isso, Mozarildo – já vou descer, Presidente –, se
eu não falo nada, iam dizer assim: “Olhe, o Senador
Mário Couto esteve aqui. Ele viu o vídeo. Ele sabe de
tudo. Foi para o Senado e não falou nada. Mataram o
rapaz. E o Senador sabia.” E aí, o que é isso?
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – O que
é isso, Senador? É um crime de omissão. Eu omiti o
que eu sabia.
Prefeito, V. Exª está me ouvindo, está me vendo.
Eu vou dizer uma coisa a V. Exª: para V. Exª parar a minha voz agora, tem que fazer uma ameaça para mim,
porque eu não vou parar, Prefeito! Eu vou denunciálo. Eu vou mostrar à sociedade de Canaã dos Carajás
que V. Exª é ladrão, Prefeito!
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Sra. Serys Slhessarenko,
2º Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra, pela Liderança do PTB,
o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srªs e Srs. Senadores, eu passei, até ontem, oito dias no meu Estado, coincidentemente,
Senador Roberto, num período – a imprensa nacional até
noticiou – de intensas chuvas. Aliás, o jornal de maior circulação de Boa Vista, que é a Folha de Boa Vista, disse
o seguinte: “A maior chuva em 40 anos provoca caos em
Boa Vista”. Mas não foi só em Boa Vista, na capital.
Em Boa Vista, 80% dos bairros da cidade foram alagados. Só os bairros altos é que não foram. Mas também, ao
mesmo tempo em que escolas tiveram as aulas suspensas,
que muitas famílias tiveram que deixar suas casas, que vários
trechos de estradas que ligamos municípios do interior como
Normandia, Caroebe, e hoje eu tive o cuidado de antes de
falar aqui ligar para o presidente da Assembléia, o Deputado Messias de Jesus, que se Deus quiser será brevemente
Senador, será um colega nosso aqui, e ele me conﬁrmou
que lá no sul do Estado, não só as estradas principais, mas
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as vicinais todas estão interditadas. E aí pode-se muito bem
dizer: “Ah, mas como mal choveu em 40 anos, não havia
como prever que pudesse acontecer essa catástrofe”. Havia
sim, Senador Roberto Cavalcanti, havia sim, porque se nós
olharmos lá atrás, em 2007, isso para não ir muito longe,
a Folha de Boa Vista, no dia 9 de fevereiro de 2007, botou:
“Boa Vista vai ter 52 milhões do PAC”. Esse PAC que tem
várias traduções, mas que o Presidente Lula diz que é o
Programa de Aceleração do Crescimento. Imaginem, em
2007, 52 milhões para execução das obras... E foi garantido pelo Líder do Governo aqui, que diz que o Programa de
Aceleração tem uma linha de projeto para saneamento. E
falou mais: “As negociações estão avançadas e, em 2007,
saem alguns convênios, mas ainda não se sabe quais, porque o PAC prevê investimento para 4 anos”. Em 2007 e nós
estamos em 2010 e não saiu nada.
Portanto, havia previsão. E o que é pior, o Prefeito
da capital, que é onde se localizam 68% da população
do Estado, está hoje, para utilizar um termo muito usado
pelo Presidente Lula, pagando uma herança maldita
que recebeu de prefeitos, especialmente.
Vou mencionar aqui a Prefeita Teresa Jucá, que passou dez anos como Prefeita de Boa Vista, cuidou muito
bem da parte estética, de embelezar a cidade, plantar ﬂorzinhas, asfaltar ruas. Mas fazer esgoto para drenagem das
chuvas, fazer a chamada drenagem pluvial não fez. Por
quê? É como se diz muito facilmente e repetidamente pelo
Brasil afora: obra que se enterra pouco administrador tem
interesse de fazer. E foi o que aconteceu. O prefeito que
assumiu porque ela saiu da Prefeitura para ser candidata
ao Senado, e perdeu, é que está pagando o pato.
Já tinha havido, há 40 anos, uma chuva igual. Era
de se esperar que ciclicamente, como acontece na Terra,
acontecesse de novo. Portanto, nesse período de dez anos
da gestão da prefeita, que era esposa do Líder do Governo,
que garantiu que tinha R$52 milhões, nada foi feito. Agora,
nós estamos vendo não só a capital, mas principalmente
a capital, repito, onde estão praticamente 70% da população, passando por momentos dolorosos.
Aqui está o Diretor do Hospital-Geral dizendo: “Chuvas aumentam atendimento no Hospital Geral de Roraima”.
Quer dizer, a quantidade de doenças que surgem com essas alagações são previsíveis também, mas nada foi feito
para evitar com que isso pudesse acontecer.
Boa Vista tem uma peculiaridade. Lá, não houve
nenhum deslizamento de encosta, porque não existe encosta. Não houve nenhum desmoronamento de
montanhas etc., porque não há ao redor de Boa Vista.
É uma cidade plana; é completamente uma planície.
No entanto, nada foi feito.
Tive o cuidado, no dia 14 – estava em Boa Vista
–, de mandar um ofício para o Ministro Márcio Fortes,
Ministro das Cidades, nestes termos:
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Senhor Ministro,
Com meus cordiais cumprimentos, encareço de Vossa Excelência especial e urgente
apoio à Prefeitura de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, para enfrentar as conseqüências devastadoras das fortes e impiedosas
chuvas ocorridas desde o início desta semana
[daquela semana].
As fortes chuvas resultaram em alagamento
da maioria dos bairros da cidade, com destruição
de ruas, devido ao rompimento de bueiros (...)
Mas, é lógico que, como tudo, se até Santa Catarina, e imagino ter sido Florianópolis a primeira cidade
vítima de uma enchente, até hoje não foi adequadamente atendida, imagine lá no meu Estado, apesar
de o Líder do Governo Lula ser Senador pelo Estado
de Roraima. Duvido muito que chegue lá, mas tanto o
Governador do Estado, como o Líder do Governo se
apressaram a ir tirar fotograﬁa com o prefeito para dizer que vão resolver a situação.
Lamento realmente que, no meu Estado, isso
aconteça.
Quero aqui deixar o meu registro, portanto, pedindo, Srª Presidente, que as matérias a que me referi sejam transcritas na íntegra, como parte do meu
pronunciamento, porque aqui contém exatamente a
realidade do que nós estamos vivendo.
E eu, como roraimense, como Senador por Roraima,
ﬁco triste de ver que uma cidade bonita como a minha,
que – repito – é uma planície, uma cidade que não tem
encostas, morros, passe por um drama desses. Portanto,
puramente por incúria, por descaso, por pouco caso com
o que é fazer administração pública, porque, como médico,
aprendi que a gente tem que prevenir e quem administrou
cidade como aquela minha de Boa Vista devia prevenir.
A coisa mais simples do mundo: antes de asfaltar, fazer
o esgoto para escoar água das chuvas, fazer as prevenções necessárias como, por exemplo, providenciar que
as valas estejam limpas, porque não precisava nem de
muro para proteger as encostas, já que – repito – não
tem encostas, relativamente fácil. Mas mais fácil foi fazer
o embelezamento da cidade, a maquiagem da cidade.
Quem chega a Boa Vista, que não mora lá, não conhece
a cidade acha-a uma cidade lindíssima. Mas, em termos
de infraestrutura, infelizmente foram dez anos de Prefeitura perdidos quando se antecedeu o prefeito atual.
E quero até prestar minha solidariedade ao prefeito, que, pegando essa herança maldita, está matando
no peito e assumindo essa responsabilidade por uma
coisa por que ele não tem responsabilidade.
Eu quero, portanto, abraçar todos os meus amigos
conterrâneos de Boa Vista e do interior do Estado que estão atravessando essa diﬁculdade. E olhe que nós tivemos
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um verão que antecedeu esse inverno, um verão extenso,
bom, quando teria sido fácil fazer muitas obras.
Mas, agora, a culpa é do inverno, época em que não
se pode fazer. Perdeu-se o verão, aliás, perderam-se vários
verões. Eu repito sempre: temos uma oportunidade de ouro
para mudar o rumo do nosso Estado, do nosso município,
que é agora nas eleições, daqui a poucos dias, no dia 3 de
outubro de 2010. E o povo de Roraima está atento a isso.
E a hora de realmente premiar ou punir os maus adminis-

MAIO21747
2010

Quarta-feira 19

tradores, os maus representantes é justamente na eleição.
Não adianta esperar por Ministério Público, por justiça. A
melhor punição que nós podemos dar aos administradores é justamente o voto contra eles.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, iniciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Ofício nº 133-2010/GSMCAV
Brasília, 14 de maio de 2010
Senhor Ministro,
Com meus cordiais cumprimentos, encareço de
Vossa Excelência especial e urgente apoio à Prefeitura de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, para
enfrentar as consequências devastadoras das fortes
e impiedosas chuvas ocorridas desde o início desta
semana.
As fortes chuvas resultaram em alagamentos
da maioria dos bairros da cidade, com destruição de
ruas, devido ao rompimento de bueiros, causando a
interrupção do trânsito e perda de móveis e eletrodomésticos pelas famílias atingidas.
Aproveito o ensejo, para reiterar votos de considerações e apreço, manifestando a expectativas de
imediata atenção para esse momento de calamidade
que se abate sobre a capital dos roraimenses.
Atenciosamente, – Senador Mozarildo Cavalcanti.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Senador Mozarildo Cavalcanti, será atendida sua solicitação na forma da lei.
Convoco V. Exª para presidir a sessão, porque a
próxima a usar a palavra pela inscrição sou eu.
Mas, antes, gostaria de ler uma comunicação.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que convocou sessão
conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se no dia
20 do corrente, quinta-feira, às 10 horas, no plenário
da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação de
projetos de lei do Congresso Nacional, com pareceres
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.
Está convocada sessão do Congresso Nacional
para o dia 20, às 10 horas, no plenário da Câmara
dos Deputados.
A Sra. Serys Slhessarenko, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Como oradora inscrita, convido a Senadora
Serys Slhessarenko, do PT do Mato Grosso, para usar
da palavra.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside
esta sessão, Srªs e Srs. Senadores, senhores que estão aqui, nas nossas galerias, todos que nos veem e
que nos ouvem, vamos falar de dois assuntos hoje: o
primeiro é sobre o municipalismo.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um dos
grandes orgulhos que tenho neste meu mandato de
Senadora é de ter feito uma prática municipalista. Sou
uma municipalista. Visitei, ano após ano, todos os
Municípios do meu Mato Grosso. Não é que durante
o meu mandato eu visitei todos os Municípios; em todos os anos eu visito os 141 Municípios; houve alguns
anos em que cheguei aos 135 e aí tive que recuperar
no outro ano por não poder ter feito os 141. Por isso
eu realmente acredito que eu valorizo os nossos Municípios. Ao Município de Rondolândia, por exemplo,
nunca um Senador chegou; aliás, nunca um Governador do nosso Estado foi até esse Município, porque é
difícil chegar até lá. Mas eles têm os mesmos direitos,
merecem tanto quanto outros que os políticos por lá
estejam para conhecer seus problemas.
Tudo o que se discutia aqui em Brasília eu sempre levava aos Municípios. Meus ﬁnais de semana são
usados para ir aos Municípios, veriﬁcando como andam
os programas, como o Luz para Todos, os programas
da agricultura familiar, o Bolsa Família, o Programa
Minha Casa Minha Vida e tantos outros.
Telefonia celular, por exemplo, dos 141, nós tínhamos 53 Municípios sem; hoje, estão todos com telefonia celular. Com o Luz para Todos, o Mato Grosso
está praticamente iluminado; são poucos os Municípios
que ainda não estão 100% cobertos. Mas é porque vamos lá todo ano e conferimos. Vemos os lugares onde
ainda há falta e levamos a reivindicação, pedimos que
liguem, que transmitam o que não está sendo feito em
determinado lugar.
Meu gabinete sempre esteve e sempre estará à
disposição dos Municípios, seus Prefeitos, Prefeitas,
Vereadores e Vereadoras. Nunca impus limites por
questões partidárias. Minha relação com nossas Prefeituras sempre foi e continuará sendo para somar e
encontrar soluções.
Diante desses argumentos é que quero registrar
mais uma Marcha dos Prefeitos a Brasília em sua 13ª
edição. Do meu Estado, Mato Grosso, fui informada
que um grupo de cerca de 70 Prefeitos embarcou e
está embarcando para a Capital federal.
Felicito os Srs. Prefeitos e Prefeitas de todo o
Brasil e muito especialmente os do meu Estado do
Mato Grosso, abraçando todas e todos, representados pelo Presidente da Associação Mato-grossense
dos Municípios, AMM e 3º Vice-Presidente da CNM,
meu amigo Prefeito Pedro Ferreira de Souza, do Município de Jauru.
Eu me orgulho muito quando vejo as lideranças
municipalistas de Mato Grosso participando ativamente
desse encontro porque uma das minhas decisões como
Senadora, repito, foi alicerçar o meu mandato num di-
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álogo intenso e permanente com Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais, com as primeiras-damas
– aqui vai um abraço para Alessandra, primeira-dama
do Município de Santa Carmen, a líder das primeirasdamas, mulher atuante, interativa com a população,
com as primeiras-damas – com os Movimentos Sociais
pelo Mato Grosso afora.
Este evento é realizado anualmente pela Confederação Nacional dos Municípios. Aproveito também para
parabenizar seu presidente, o Sr. Paulo Ziulkoski.
Essa marcha ocorrerá hoje, amanhã e depois –
18, 19 e 20 de maio – e reunirá, possivelmente, cerca de 4 mil Prefeitos, o que, a meu ver, consolida de
vez o movimento como o maior evento municipalista
do País, fato que vem garantindo, ano após ano, conquistas relevantes para os Municípios brasileiros. E
o Presidente Lula sempre lá presente. Inclusive, ele
deve chegar amanhã de sua viagem ao exterior, mas,
na quinta-feira, como estou informada, ele estará lá na
reunião dos Srs. Prefeitos e Prefeitas.
A programação deste ano inclui um amplo debate
sobre as matérias em tramitação no Congresso Nacional, além de reuniões com as Bancadas federais, participação dos pré-candidatos à Presidência da República,
exposição de produtos, serviços e tecnologias.
Abro um parêntese para reforçar o convite da
CNM para a reunião da Bancada de Mato Grosso com
os nossos Prefeitos, que será realizada nesta quartafeira, às 17 horas, no Plenário 14, Anexo II, da Câmara
dos Deputados.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
essa 13ª Marcha dos Prefeitos prioriza temas fundamentais para a sustentabilidade dos nossos Municípios
brasileiros. Destaco que entre os projetos prioritários
está a regulamentação da Emenda Constitucional 29.
O Projeto de Lei do Senado – PLS 121/2007 –, que
regulamenta a Emenda 29 está parado há meses na
Câmara à espera de votação. A sua regulamentação
deﬁne o percentual que a União deve aplicar todos os
anos em saúde. Os valores dos repasses dos Estados e Municípios já estão deﬁnidos em 12% e 15%,
respectivamente, e são mantidos pela proposta que
espera para ser votada.
O PLS 121/2007 foi encaminhado pelo Senado à
Câmara, onde foi aprovado e alterado na forma do Substitutivo nº 306/2008, mas ainda aguarda votação.
Parte da diﬁculdade em votar o projeto se deve
à resistência por parte de alguns Parlamentares em
torno da criação da Contribuição Social para a Saúde,
proposta no Substitutivo. A Lei determina que sejam
gastos 15% do orçamento com a saúde, e os Municípios gastam em média 22%, o que equivale a R$28
bilhões. Dezesseis Estados não cumprem a Emenda
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nº 29, o que sobrecarrega os cofres municipais. Então, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, votar a favor
da regulamentação da Emenda nº 29 é estar ao lado
dos Municípios brasileiros e desonerá-los para outros
gastos e investimentos. Seria uma medida justa se
pudéssemos colocar a aprovação da Emenda nº 29
como prioridade de votação.
Outro assunto que merece destaque é a distribuição dos recursos do pré-sal. Sei que este assunto é
controverso e já está em boa medida contaminado pela
disputa eleitoral deste ano, mas deveremos enfrentálo. Essa emenda, que prevê uma distribuição mais
igualitária dos royalties provenientes da exploração da
camada pré-sal a todos os Municípios brasileiros, está
aqui nesta Casa para votação. Observo que os Prefeitos entendem que o petróleo é uma riqueza de toda a
Nação Brasileira, que os Estados do litoral já exploram
o mar turisticamente e que esse petróleo está em alto
mar, sendo sua riqueza de todo o Brasil. Deveremos
encontrar uma solução, mas os royalties não podem
ser distribuídos de forma desigual. Este é o debate que
temos de travar. Este é o aspecto central.
Mato Grosso, por exemplo, não tem mar, mas não
quer ﬁcar de fora dessa possibilidade real de participação. Em meu Estado, a expectativa é grande, pois,
assim como os demais Estados brasileiros, temos
de educar nossos ﬁlhos, dar-lhes saúde, moradia de
qualidade, emprego e renda, segurança às famílias,
construir nossa infra-estrutura e nos prepararmos deﬁnitivamente para nossa maior vocação, que é produzir
para o restante do Brasil e do mundo.
Ficar de fora da distribuição dos royalties é impensável. Vou marcar uma conversa com nossa Bancada
federal e também com o Governador de Mato Grosso,
Silval Barbosa, para nos organizarmos para o debate
e votações do pré-sal.
Por tudo o que explicitei é que devemos analisar
com carinho a emenda da Confederação Nacional de
Municípios, trazida à discussão nessa 13ª Marcha e
que propõe a permanência dos mecanismos de distribuição do royalties entre União, Estados e Municípios,
já aprovados.
Nós queríamos dizer aqui que nós temos que
aprovar antes disso, com certeza, a capitalização da
Petrobras, a Petro-Sal e o fundo. Realmente são três
projetos que antecipam, com certeza, necessariamente, a distribuição dos royalties.
Finalizando, devemos comemorar essa 13ª Marcha, que contará com a presença, mais uma vez, do
nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, além
de incentivador maior, sempre deu respostas positivas
às reivindicações dos Prefeitos.
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Na marcha do ano passado, por exemplo, foi
aprovado o decreto de compensação ﬁnanceira entre o Regime Geral da Previdência Social e os regimes próprios de Previdência Social dos Servidores
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Também durante a marcha houve redução
de até 40% do valor das contrapartidas de obras do
Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, nas
ações de saneamento ambiental e habitação. Esses
avanços e conquistas apontados justiﬁcam plenamente
essa gigantesca mobilização dos Prefeitos e Prefeitas
de todo o Brasil, juntamente com muitos Vereadores,
com certeza.
Continuem contando com o apoio e entusiasmo
desta Senadora do Estado de Mato Grosso.
Sou municipalista, sim, porque é lá que está o
problema, e o problema chega fácil e rápido ao Prefeito, à Prefeita, ao vice e aos Vereadores. É bem mais
difícil chegar a um Deputado, a um Governador, ao
Presidente da República ou a um Senador. É bem
mais difícil.
Temos, portanto, que descentralizar cada vez mais
políticas públicas para os Municípios, descentralizando
junto recursos para facilitar e resolver rapidamente os
problemas no Município, porque acredito profundamente que a maior transformação de que a sociedade
precisa, em todos os sentidos, para melhorar a qualidade de vida da população provém principalmente do
Município, porque as pessoas não moram e não nascem no espaço sideral; elas moram no Município, na
localidade e se os problemas forem sendo resolvidos
mais rapidamente, a transformação para melhorar a
qualidade de vida das pessoas, com certeza, vai acontecer de forma muito mais rápida.
Por isso viva os nossos Municípios, os nossos
Prefeitos e Prefeitas que se encontram em Brasília e
aqueles que estão chegando! Esse é o caminho, com
certeza. E viva o nosso Presidente Lula, que realmente
está envolvido nessa política que busca melhorar cada
vez mais a situação dos nossos Municípios.
Srªs e Srs. Senadores, quero falar sobre outra
mobilização que está acontecendo aqui no Congresso Nacional. Ontem, dia 17, foi o Dia Mundial contra a
Homofobia. Hoje está ocorrendo o VII Seminário LGBT
do Congresso e, amanhã, ﬁnalizando a grande Marcha
contra a Homofobia, estarão todos nas ruas também
de forma justa, buscando fazer com que a democracia
em nosso País se consolide cada vez mais. Digo isso,
senhores e senhoras, porque a democracia depende,
em minha opinião, de dois grandes pilares para se estabelecer e desenvolver de forma sadia: um, é o respeito
às minorias, pois nenhuma sociedade é democrática
se a maioria oprime a minoria, não reconhecendo seu
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direito simplesmente de existir; o outro, é o fortalecimento do poder local. Sem uma prefeitura forte, com
recursos para atender as necessidades da população, diﬁcilmente as políticas públicas essenciais são
garantidas, situação em que quem paga é o povo que
sofre com a falta de recursos para a saúde, educação,
transporte, segurança. Enﬁm, digo novamente que o
Município deve ser forte o suﬁciente para ele mesmo
garantir a concretização das políticas públicas.
Estado e União não podem ser os principais
atores; devem ser os fomentadores. Essas lutas são
necessárias para que o Brasil tenha uma democracia
robusta, com igualdade entre todos os cidadãos e cidadãs. Primeiro, trato da luta pelo ﬁm da homofobia,
que não signiﬁca, como muitos dizem, enaltecer a
homossexualidade. Não é isso de jeito nenhum. Nem
fazer apologia do modo de vida gay. Antes de signiﬁcar concordar ou aceitar, lutar contra a homofobia é
lutar contra a injustiça, contra a violência, contra a humilhação. Homofobia, senhoras e senhores, é ódio, é
não aceitar que o outro possa existir, é não respeitar
a vida privada do outro, é querer interferir na privacidade do semelhante.
Lutamos pelo ﬁm de qualquer preconceito. Não
respeitar o outro é um absurdo e deve ser combatido com rigor. Ninguém tem o direito de desrespeitar
quem quer que seja. Se queremos viver em uma democracia, o diferente deve existir e ser respeitado em
sua diferença. Não podemos admitir que uma pessoa
seja humilhada, violentada, assassinada. O ﬁm da homofobia é a exigência do respeito para com todos os
seres humanos.
Acho muito engraçado quando algumas pessoas
vêm a público dizer que querem ser respeitadas e não
querem ver um homossexual na rua. Ora, se a pessoa
quer ser respeitada, porque não respeita o direito do
outro de simplesmente existir? Deixe ele existir! Deixe
ele existir em paz! Liberdade de expressão nunca foi
e nunca será cerceada. O que nunca toleraremos é
a utilização da liberdade de expressão para ofender,
perseguir, humilhar e matar um ser humano só porque
alguém não gosta de homossexuais.
Ora, as pessoas devem ter a consciência de que
às vezes as palavras adquirem mais peso do que elas
têm, e evitar que aquilo que era para ser apenas uma
posição em relação a um tema venha a inﬂuenciar a
noção de uma pessoa desequilibrada, que utilizará
aquelas palavras para perseguir e matar.
Todos nós sabemos o que é homofobia: é matar. Matar pessoas que não têm a mesma orientação
sexual que nós. Eu tenho a minha, e respeito a de todos os outros, e respeito os homossexuais. Queremos
uma democracia que respeite todos, que garanta às
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minorias o direito de existirem, que os direitos fundamentais de igualdade e de não discriminação sejam
respeitados.
Espero que amanhã as vozes contra a discriminação possam convencer aqueles que ainda não
compreenderam a importância de se acabar com a
homofobia.
Todos têm direito a uma vida livre de preconceitos e de violência. Cada um tem a sua opção na vida,
e a opção sexual é uma delas. Não estamos aqui defendendo este ou aquele. Estamos pedindo respeito,
estamos pedindo não à violência, não à discriminação.
Sabemos que infelizmente – esse não é um privilégio
só do Brasil; é do planeta Terra – a discriminação é
grande e atinge muitas pessoas. Existe discriminação
contra o negro, contra a mulher, contra homossexuais, contra os pobres. E eu digo sempre: não vou falar
sobre a questão do negro, da mulher, dos homossexuais aqui, até porque dos homossexuais acabei de
falar, mas dos pobres. Discriminam-se os pobres. Nós
temos não é que acabar com os pobres; nós temos é
que acabar com a pobreza. E, para isso, precisamos
conquistar o ﬁm da discriminação. Contra qualquer tipo
de discriminação eu sou e lutarei sempre em qualquer
instância.
Muito obrigada.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pela ordem, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Presidente, pedi a palalvra pela ordem para registrar com pesar...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª está inscrito como Líder e vai falar neste momento.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – É agora que
vou falar?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – É.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Então, vou
lá para a tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª tem a palavra como Líder do PDT.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem. Só para
registrar que está aqui conosco o ex-Deputado Federal Constituinte Vivaldo Barbosa. Ele foi um lutador em
todo o processo da elaboração da nova Constituição.
O que há de mais avançado na Carta Magna tem a
participação do grande Deputado do PDT, do Rio de
Janeiro, Vivaldo Barbosa.
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Ele veio a Brasília hoje para acompanhar, assim
como os aposentados – alguns estão na galeria, mas a
maioria está aqui na tribuna de honra –, liderados pela
Cobap, a votação hoje do reajuste de 7,7% e também
do ﬁm do fator previdenciário.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Eu que agradeço a V. Exª.
Está feito o registro.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, pela
Liderança do PDT.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente, só queria me inscrever.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Em seguida, falará V. Exª para uma comunicação inadiável.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito
obrigado a V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, antes de fazer meu pronunciamento, gostaria de registrar, com pesar, que é de todos os paranaenses, o falecimento na manhã de hoje, às 5 horas,
em acidente de automóvel, do Presidente da Alcopar,
(Associação dos Produtores de Álcool do Paraná),
Presidente também da Sialpar, Siapar, Sibiopar e coordenador do Fórum Nacional Sucroenergético. Ele
faleceu hoje, às 5 horas da manhã.
Gostaria de registrar aqui as condolências à família do Sr. Anísio Tormena, Presidente da Alcopar, que
era nosso amigo, nosso companheiro e um trabalhador, um empresário que ajudou a construir a história
do Paraná. Faleceu hoje, e faço o registro com pesar.
Sr. Presidente, pedi a palavra como Líder para
registrar números que são animadores em relação à
geração de empregos no País e, dessa forma, saudar,
festejar o trabalho do Ministro do Trabalho, Carlos Lupi,
que tem sido dedicado, determinado e, muitas vezes,
incompreendido.
Eu me lembro de que, quando veio a crise econômica mundial, o Ministro Lupi foi otimista. E foi, naquele momento, motivo até de piada na imprensa. E
ele estava certo: o Brasil, mesmo na crise, gerou mais
de um milhão de empregos. E é claro que o Ministério do Trabalho coordena as ações, programas como
o Pró-Jovem, que é um projeto importantíssimo, que
dá oportunidade aos jovens de se capacitar, de se
proﬁssionalizar. Isso representa também um caminho
para o emprego, porque, quando se dá ao jovem uma
oportunidade para, escolhendo uma proﬁssão, fazer
um curso e se especializar, ele vai ter mais facilidade
de encontrar, no mercado de trabalho, seu lugar, sua
ocupação, seu emprego. Claro que o Ministério do Tra-
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balho é importantíssimo para que o País encontre um
ambiente favorável na aplicação da legislação trabalhista, na segurança institucional. E o Ministro Carlos Lupi
tem garantido isso. Ele tem representado, com muita
competência, o nosso Partido – o PDT – no Governo
do Presidente Lula. E, por isso, merece aqui este nosso
reconhecimento da tribuna do Senado Federal.
E os números falam alto, Presidente. No mês de
abril, nós tivemos a geração de 35 mil empregos. Um
pouquinho mais de 35 mil empregos. O recorde de
empregos gerados no Brasil foi no mês de junho de
2008, quando nós tivemos 309.440 empregos. Quando a gente fala em geração de empregos, é preciso
entender: é o número de postos de trabalho abertos,
menos aqueles que foram demitidos. Então o saldo
positivo, no mês de abril, chegou a 305 mil e alguns
empregos a mais. Para maio, a previsão do Ministro
Carlos Lupi é de que poderemos chegar ao saldo de
280 mil novos postos de trabalho.
Se tomarmos por setor, por segmento, veremos
que o setor de serviços tem se destacado com o maior
crescimento na geração de empregos, e precisa ser
amparado por políticas públicas que possam, reconhecendo a importância desse setor, apoiá-lo com muito
mais força, através do turismo, através daqueles que
são os representantes comerciais e que prestam serviços por todo o País, através daqueles que trabalham
no comércio, pois eles representam hoje o setor de
maior geração de empregos no País.
Desses 305 mil postos de trabalho gerados em
abril, cerca de 96.580 empregos foram na área de serviços. Na indústria, 83 mil empregos. Na construção
civil, 40.720 empregos. E a agricultura continua gerando empregos, apesar de todos os problemas que
nós enfrentamos na crise. E agora, com o preço das
commodities em baixa, há um sacrifício enorme para
os produtores rurais brasileiros manterem a contratação de mais trabalhadores, mantendo, dessa forma
também, o desempenho da agricultura no que se refere à geração de postos de trabalho para os nossos
trabalhadores.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) - No caso do
Paraná, o crescimento no mês de abril foi extraordinário. Segundo o Ministério do Trabalho, foram cerca
de 20.500 empregos formais, o que representou um
aumento de 159% sobre o saldo de igual mês, ou
seja, de abril do ano passado, 7.937. É que também
nós tínhamos crise no ano passado, e aí o mercado
de trabalho estava deprimido.
Creio, Sr. Presidente, que nós podemos trabalhar
este ano com o otimismo de que a economia brasileira

53

Maio de 2010

deverá gerar os 2,5 milhões de empregos que foram
previstos pelo Ministro do Trabalho, Carlos Lupi.
E creio também que todos estes segmentos – serviços, indústria, turismo, agricultura, comércio – devem
receber do Governo uma atenção especial neste ano,
porque este é o ano da retomada. Se nós retomarmos
e houver um crescimento na economia acima de 5%,
como se prevê, nós poderemos suplantar, inclusive,
esse número de postos de trabalho que vem sendo
calculado, que vem sendo estimado pelo Ministério do
Trabalho, de 2,5 milhões de empregos, porque, meu
caro Paulo Paim, o cálculo é mais ou menos assim:
para você gerar emprego para os jovens que estão
ingressando no mercado de trabalho, que são cerca
de 1,4 milhão por ano, nós precisamos crescer 3%. A
economia crescendo 3% é suﬁciente para dar resposta
a esses que estão ingressando no mercado de trabalho.
Acima disso, vamos absorvendo a mão de obra que
está ociosa. E o grande trunfo que nós temos hoje são
os cursos proﬁssionalizantes, os cursos técnicos.
E, antes de conceder, se o Presidente me permitir, um aparte a V. Exª, eu quero dizer que tive uma
grande alegria em relatar mais um projeto de V. Exª.
Eu tenho relatado muitos projetos de V. Exª. E esse
foi um projeto muito especial para mim, porque eu tenho falado lá, no Paraná, que nós temos que trabalhar
para criar oportunidades aos jovens. E o projeto de V.
Exª nada mais é que criar oportunidades para jovens:
empresas com mais de 100 trabalhadores devem ser
obrigadas - e lá queriam que fosse facultativo, mas eu,
como relator não concordei, nem V. Exª, como autor; e
ﬁzemos bem em não concordar – a oferecer uma bolsa de estudos, num curso proﬁssionalizante, de pelo
menos um salário mínimo. Isso, no meu entendimento, vai melhorar ainda mais os índices de emprego, de
crescimento no mercado de trabalho, porque o grande
trunfo que nós temos hoje é este: proﬁssionalizar os
jovens para que eles se encaminhem bem na vida e
possam encontrar o seu lugar no mercado de trabalho,
com uma remuneração mais justa.
O Presidente me permitiu. e eu dou um aparte a
V. Exª, com muito gosto.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Osmar Dias, de forma muito rápida, quero me somar
ao discurso de V. Exª quando lembra o excelente trabalho feito pelo Ministro Carlos Lupi, do PDT. Eu não
tenho nenhuma dúvida: é um dos melhores Ministros
do Governo do Presidente Lula. E esses dados que ele
tem divulgado, e V. Exª traz à tribuna, mostram que, no
Governo Lula, nós geramos 12 milhões de empregos
com carteira assinada. Também, com relação ao ensino proﬁssionalizante, ﬁzemos em oito anos mais do
que se fez neste País em cem anos. Quanto ao pro-
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jeto que V. Exª relatou – e foi parceiro na defesa ﬁrme
da proposta –, eu lhe confesso que é espelhado na
minha própria vida, porque, quando eu tirei o Senai,
eu ganhava da Vinícola Rio Grandense, em Caxias porque existia na época uma lei que dizia que um em
cada cem empregados tinha que ter uma bolsa de um
salário mínimo por mês para que o trabalhador pudesse fazer um curso técnico. V. Exª defendeu a proposta
e, felizmente, foi aprovada praticamente por unanimidade. Mas nós notamos que o País está muito bem,
graças a Deus e ao nosso Governo. O País está muito
bem. Já falam num PIB de 8%. Que seja de 7%. Isso
já signiﬁca que estamos cada vez arrecadando mais.
Se estamos arrecadando mais, a Previdência também
arrecada mais, e, consequentemente, é hora de acabar com o famigerado fator – eu sei que o PDT tem
questão fechada nesse sentido – e garantir os 7,7%.
Parabéns a V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu agradeço
ao Senador Paulo Paim e vou encerrar, Sr. Presidente, dizendo ao Senador Paulo Paim o seguinte: O PT
é o Partido do Presidente Lula. V. Exª tem lutado aqui
para um aumento compatível com as necessidades
dos aposentados e para que se coloque ﬁm ao fator
previdenciário.
O PT, que é o Partido do Presidente, votou em
peso na Câmara dos Deputados para que isto ocorresse: ﬁm do fator previdenciário e aumento dos aposentados em 7,72%.
O PDT é o Partido do trabalhismo. Vai acompanhar o PT e vai votar a favor para que se acabe com
o fator previdenciário e para que a gente tenha o aumento de 7,72%, porque está na hora de a gente saber
as contas exatamente como são: se dá para pagar ou
se não dá para pagar, porque, se não der para pagar
de forma decente os aposentados do País, para que
serve o Estado?
Então, nós temos que, primeiro, reconhecer que
há um crescimento do número de contribuintes à Previdência, e, com isso, a receita vai crescer. Segundo,
há um aumento signiﬁcativo da receita do Estado brasileiro e até dos Estados e dos Municípios, em função
do crescimento da economia, que deve chegar a 7%.
Não há por que não termos a ousadia de começar a
corrigir a injustiça histórica que sofrem os aposentados em nosso País.
Um dia, aqueles que estão recebendo a decisão
do Congresso Nacional hoje saberão agradecer a luta
que V. Exª sempre dedicou a essa causa.
Sr. Presidente, encerro, registrando, mais uma
vez, em nome da Bancada do PDT, a nossa satisfação
e o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho desenvolvido pelo Ministro Carlos Lupi, do Trabalho.
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Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR.) – Agradeço e parabenizo a V. Exª.
Quero conceder agora a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador César Borges.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, pela ordem. A minha inscrição é após à do
Senador César Borges.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR.) – Logo após o Senador César Borges, será V.
Exª.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero inicialmente saudar a todos os Prefeitos municipais, mais de
4 mil, que estão mais uma vez em Brasília, com mais
uma marcha do Prefeito, patrocinada pela Confederação Nacional dos Municípios. Quero saudá-los aqui,
em nome da Prefeita de Cabaceiras de Paraguaçu,
que está aqui entre nós da na tribuna dos visitantes,
Romildes Machado, o seu esposo, e Vereadores. Eles
estão acompanhando essa luta dos prefeitos dos municípios brasileiros, onde reside a nossa população e
vive, há longa data, a passar por vicissitudes, porque,
a cada dia que se passa, dão-se mais encargos para
os prefeitos e menos recursos para que eles possam
enfrentar os problemas.
Então é uma pauta importante. A Emenda nº 29
é um problema que se repete a cada ano. Lamentavelmente, está emperrada; não anda na Câmara dos
Deputados. Há também o problema da manutenção dos
recursos do Fundo de Participação, que também têm
caído, independente dos prefeitos, que nada podem fazer. No momento em que o Governo concede isenções
de IPI, cai o Fundo de Participação – e ele não repõe
como deveria. Neste ano, o repasse está idêntico ao
do ano passado. Ou seja, o ano passado foi um ano
reduzido e mantém-se a redução este ano.
E, por ﬁm, a questão do pré-sal, que nós vamos
ter que, nesta Casa, debater, fazer uma reforma tributária pelo menos redistribuindo melhor os recursos
dessa grande riqueza nacional, que é o pré-sal, que
não pode ser apenas – e acho que a consciência nacional indica – recursos dos municípios produtores ou
pelo menos dos que estejam defronte do mar, onde se
produz a 350 km de distância. É uma riqueza nacional
e tem que ser distribuída de forma justa, entre todos
os municípios, todos os Estados brasileiros.
Sr. Presidente, então essa saudação é mais do
que justa e queremos prestar total apoio e esperar que
seja um sucesso completo e que as autoridades fede-
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rais, inclusive os candidatos a Presidente da República,
possam ouvir com atenção os Prefeitos brasileiros e se
comprometer com eles. Em especial falo dos baianos.
Tenho notícia de que temos mais do que 300 Prefeitos
presentes nessa 14ª Marcha, patrocinada pela Confederação Nacional do Município. Que as autoridades
federais possam ouvi-los e assumir compromisso com
esses importantes dirigentes de entes federativos.
Às vezes parece que os municípios não fazem
parte da Federação, mas a Constituição de 88, Senador Paulo Paim, colocou-os como entes federativos.
Tem que ser respeitado como tal pela União e pelos
Governos Estaduais. É preciso entender a importância
dos municípios brasileiros.
Vou pedir a compreensão de V. Exª porque o tema
que trago hoje para uma comunicação inadiável tem
trazido preocupação ao consumidor baiano e tem sido
um tema recorrente na nossa mídia.
A Bahia está vivendo uma grande polêmica. Nas
últimas semanas, tem sido noticiado comumente o problema hoje da Coelba, que é a distribuidora de energia
no Estado da Bahia.
E eu diria aqui, a exemplo do que disse ao Senador Mário Couto, que eu não posso me omitir sobre
esse assunto, porque é a comunidade baiana que está
sofrendo. Essa concessionária está tentando explicar,
mas há uma investigação sobre o que está acontecendo, porque mais de treze mil pessoas registraram
reclamação com o aumento inusitado das suas contas públicas.
As investigações estão sendo realizadas pelo
Ministério Público, pela defensoria pública, pelo PROCON e pela Aneel, cujos técnicos saíram de Brasília
e foram a Salvador para colher informações e realizar
investigações.
O Jornal A Tarde, de hoje, registra “Aneel diz ter
prazo de até 45 dias para divulgar cobrança de contas.”
E na reportagem vai adiante: “enquanto agência conclui
relatório, os consumidores reclamam da Coelba.”
Na semana passada, outra reportagem do mesmo jornal. “Procon dá 20 dias para a Coelba prestar
esclarecimentos.”
A Tribuna da Bahia também noticiou na semana
passada: “Procon-Ba notiﬁca empresa e quer explicação detalhada”.
O Procon e outros órgão públicos de defesa do
consumidor e de ﬁscalização ainda não acabaram a
apuração.
Então, é importante que, durante esse período,
o direito dos consumidores seja respeitado e que não
haja corte de fornecimento de energia elétrica contra os
consumidores que sofreram drástico aumento em sua
contas, superiores, Sr. Presidente, às vezes, a 100%.
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Essa debate trouxe à luz um assunto que, sem
sombra de dúvida, está na base da polêmica: a falta de ﬁscalização sobre as bases da Coelba, que é
a concessionária de energia da Bahia. Peço a V. Exª
mais um prazo de uns dois ou três minutos para concluir meu pronunciamento. E por que isso acontece?
Porque a agência reguladora criada na Bahia, que se
chama Agerba – Agência de Regulação de Serviços
Públicos de Energia, Transportes e Comunicações –
está, lamentavelmente, em crise. Ela foi esvaziada, ela
está politizada no atual Governo.
Hoje, os consumidores baianos estão desprotegidos. Por isso, técnicos da Aneel precisaram ir a Salvador ﬁscalizar a Coelba e dar uma resposta para as
dúvidas dos consumidores baianos. O pior, Srs. Presidente, é que ninguém na Bahia sabia disso, porque faz
muitos anos que a Agerba tinha convênio com a Aneel,
mas esse convênio foi suspenso, e a Agerba não está
mais autorizada a ﬁscalizar a concessionária. Foi no
meu Governo, que conclui em 2002, que foi assinado
esse convênio e, no meu Governo, a Agerba, que foi
criada nesse período também, imprimiu uma gestão
completamente proﬁssional no órgão.
A gestão foi tão proﬁssional que o Diretor-Geral
da época da Agerba, José Luís Lima de Oliveira, está
hoje em São Paulo como Diretor da Agência equivalente a que é a agência reguladora da Bahia. Ele está
na agência reguladora do Estado de São Paulo, como
Diretor-Geral, reconhecendo-se os méritos da sua capacidade técnica e proﬁssional à frente da Agerba.
O importante é destacar que uma agência reguladora forte está diretamente ligada à defesa do consumidor: é a qualidade do serviço, é a cobrança de tarifa
justa, é a ﬁscalização de serviços públicos. A verdade é que a Bahia é hoje o único Estado do Brasil que
não está a ﬁscalizar os serviços de energia elétrica. E
a consequência disso é diretamente negativa para a
população e para o direito do consumidor. No ﬁnal de
abril, já por conta dessa questão das contas elétricas
na Bahia, a Aneel divulgou uma nota pública explicando por que cancelaram o convênio de ﬁscalização que
era feito pela agência reguladora baiana.
O que quer a Aneel? Diz a nota pública da agência federal:
A Aneel solicitou ao Governo que servidores públicos fossem contratados, o que
obrigaria o Estado a realizar concurso público.
Como as exigências não foram cumpridas, o
convênio foi cancelado e somente poderá ser
restabelecido com as adequações.
Essa foi a nota pública da Agência Federal.
Simples assim, Sr. Presidente.
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Apenas a proﬁssionalização da agência e a sua
despolitização. Entretanto, mesmo com todos os avisos prévios que foram dados ao Governo estadual,
nenhuma providência foi tomada até que, em junho
de 2008, o convênio foi encerrado.
Um ex-Secretário da Infraestrutura que pertencia ao PMDB e que deixou o Governo como reação
do Partido à falta de resultados da atual administração
estadual, comprovou que havia enviado um projeto
de reestruturação da agência desde junho de 2008
para avaliação do Governo por meio da Secretaria da
Casa Civil.
Apesar do projeto pronto, apesar da urgência,
apesar da suspensão da ﬁscalização sobre a Coelba,
nada foi feito até hoje, e o projeto de lei que iria modernizar e abrir concurso para a Agerba, lamentavelmente, está dormindo nas gavetas.
Sr. Presidente, quando implantei a Agerba no
meu Governo, a agência tinha em funcionamento um
call center para atendimento ao consumidor, com um
número 0800, que atendia qualquer ponto do Estado.
A Agerba tinha uma equipe de 180 funcionários, dos
quais 72 concursados, especialmente treinados para
atuar como agentes e técnicos em regulação.
Firmei também convênios de cooperação com a
Universidade de Campinas e com a Universidade Federal da Bahia para capacitar essa equipe. Havia 16
postos de atendimento.
Infelizmente, lamento que isso, hoje, não esteja
em funcionamento, esteja desativado. O 0800 foi desativado, as ﬁscalizações acabaram. E ﬁco a me perguntar: por que prejudicar a defesa do consumidor? Por
que desmantelar a ﬁscalização feita sobre empresas
concessionárias? Por quê? Para deixar que elas atuem
livremente contra o interesse do consumidor baiano?
Ou será que estão acabando com a Agerba por preconceito político, porque a agência foi implantada lá atrás,
no meu Governo, assim como deixam hoje, lamentavelmente, o Pelourinho acabar, sem a recuperação de
um patrimônio arquitetônico e cultural do País inteiro
e da humanidade, por má vontade, talvez, de manter
legados de governos passados?
São essas as perguntas, Sr. Presidente, que deixo, agradecendo a compreensão e a tolerância de V.
Exª pelo tempo que foi concedido.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Obrigado, Senador César Borges.
Quero anunciar a palavra do próximo orador inscrito, Senador Papaléo Paes, do PSDB do Amapá.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente, enquanto o Senador Papaléo
chega à tribuna.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminho
à Mesa um requerimento propondo voto de pesar a
um grande amigo que faleceu nessa madrugada, no
Paraná, vítima de acidente automobilístico.
Trata-se de Anísio Tormena, uma ﬁgura popular no
Estado, um líder, um representante classista de muita
eﬁciência e abrangência, inclusive nacional, porque lidera
o setor sucroalcooleiro do Paraná com participação ativa
nos embates nacionais nessa área importante da nossa
economia, que vem alcançando grande avanço.
Ele presidiu a Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná (Alcopar) durante vários
anos, acumulando esse cargo com a Presidência do
Sindicato dos Produtores de Álcool do Paraná, do Sindicato dos Produtores de Açúcar do Paraná e do Sindicato dos Produtores de Bioenergia do Paraná. Era
Diretor também da Cooperativa Agrícola Regional de
Produtores de Cana, no Paraná. Foi conduzido ao cargo de Coordenador do Fórum Nacional Bioenergético,
que congrega 19 Estados produtores de Álcool.
Com militância política, sempre estivemos juntos politicamente. Fui Governador num tempo em que
Anísio Tormena administrava seu Município de Paraíso
do Norte, no noroeste do Paraná. Ele chegou com sua
família na década de 50 ao nosso Estado e formou-se
em História, mas fez uma opção pela atividade agrícola, exercitando também a atividade política durante
um bom tempo, com larga inﬂuência, especialmente
na sua região.
Perco um grande amigo, e o Paraná perde uma
liderança. Os nossos sentimentos e a solidariedade
irrestrita à sua família e a seus amigos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Alvaro Dias, a Mesa recebeu o requerimento de V. Exª e dará encaminhamento, na forma do Regimento.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 517, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições da Casa, homenagem
de pesar, consistente em inserção em ata de
Voto de Pesar e apresentação de condolências à família, pelo falecimento, ocorrido na
madrugada de hoje, no interior do Paraná, do
empresário Anísio Tormena, destacada liderança da indústria sucroalcooleira.
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Justiﬁcação
O Paraná e o Brasil perderam, na madrugada de
hoje, uma das mais destacadas lideranças nacionais
do setor sucroalcooleiro, que era o empresário paranaense Anísio Tormena. Aos 67 anos de idade, Tormena
morreu em acidente rodoviário quando se deslocava da
cidade onde vivia – Paraíso do Norte – para Maringá,
onde embarcaria num vôo para Brasília.
A liderança que Anísio Tormena exercia era de tal
maneira reconhecido que ele vinha, há cerca de dez
anos, sendo sistematicamente reconduzido à presidência da Associação de Produtores de Bioenergia do
Estado do Paraná (ALCOPAR). Ele acumulava aquele
cargo com a presidência do Sindicato dos Produtores
de Álcool do Paraná, do Sindicato dos Produtores de
Açúcar do Paraná e do Sindicato dos Produtores de
Bioenergia do Paraná.
Tormene também era diretor da COOPCANA
– Cooperativa Agrícola Regional de Produtores de
Cana que ele mesmo fundou, assim que optou por
aquela atividade produtiva em Paraíso do Norte e o
reconhecimento que ele conquistou no setor, nacionalmente, também o levou ao cargo de coordenador
do Fórum Nacional Bioenergético, que congrega 19
estados produtores de álcool. Anísio Tormena também
foi um exemplo digno de aplausos, de superação e
empreendorismo. Filho de uma família que se mudou
do interior de São Paulo para o Norte do Paraná, no
início dos anos 50, para trabalhar em lavoura de café,
ele formou-se em História, mas optou pela atividade rural. Foi quando começou a revelar sua vocação
empreendedora, ao criar em 1982, a cooperativa dos
produtores de cana, que implantou e de cuja direção
participava até hoje.
Anísio Tormena deixa viúva e quatro ﬁlhos. É uma
grande lacuna na liderança do setor sucroalcooleiro,
que ele exercia com inegável talento e competência.
Por tudo isso, estou certo de que ele se faz merecedor
desta homenagem por parte do Senado Federal.
Sala das Sessões, 18 de maio de 2010. – Senador Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Portanto, concedo a palavra, agora, ao Senador
Papaléo Paes, como já tinha sido anunciado, do PSDB
do Amapá.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
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Srªs Senadoras, Srs. Senadores, antes de iniciar
o meu pronunciamento, que tem tudo a ver com nossos prefeitos, quero fazer uma saudação a todos os
aposentados do Brasil e a seus representantes aqui
presentes (Palmas).
E quero dizer que realmente estamos lutando e
esperando que façamos logo justiça aqui nesta Casa.
Acredito que não vá haver problema nenhum, porque
aprovamos, por unanimidade, a proposta, antes de ir
à Câmara. Então, não há por que demorarmos a votar
nesta Casa. É um dos projetos que temos que aprovar
imediatamente.
O outro é a questão do Ficha Limpa, do qual tive
oportunidade de falar ontem, Senador Paim, Senador
Alvaro Dias. Nós temos que realmente não permitir
qualquer tipo de protelação para não atrasarmos a
aprovação desse projeto.
E, logicamente, vou falar hoje sobre os prefeitos,
os nossos queridos prefeitos – e falo assim porque já
fui prefeito e sei como é duro ser prefeito neste País.
Mas, antes, eu vou conceder um aparte ao Senador
Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Papaléo, eu quero cumprimentá-lo pela introdução do
seu pronunciamento, porque abordou, sinteticamente,
dois assuntos fundamentais com exigência de resposta
imediata por parte do Senado Federal. (Palmas.) Um
deles, o dos aposentados, eu acho que é inevitável
essa discussão. Eu poderia dizer a V. Exª aquilo que é
o óbvio. Quando há vontade política, nós superamos
todos os obstáculos e votamos rapidamente. Quando
o Governo tem interesse em determinada matéria,
aqui há quebra de interstício, o Regimento é atropelado, prevalece sempre o acordo de liderança. Quando
há compreensão da Oposição em relação ao Governo, há o atropelamento do Regimento – nisso temos
precedentes – e, imediatamente, aprovamos matérias
que digam respeito ao interesse público. Portanto, neste caso dos aposentados e do “ﬁcha limpa”, temos a
oportunidade, se houver boa vontade, manifestação de
vontade política do Governo, de liquidar isso rapidamente, resolvendo os problemas que existem em relação ao projeto dos aposentados, solucionando esses
problemas e aprovando. Em relação ao “ﬁcha limpa”,
da mesma forma. Podemos, amanhã, na Comissão de
Constituição e Justiça, deliberar, aprovar o projeto e
aprovar o regime de urgência. E encaminhar imediatamente ao plenário do Senado Federal. Alguém poderá
argumentar “mas é antirregimental”. Temos precedentes. Há jurisprudência ﬁrmada nesta Casa. Com acordo
de lideranças, isso é possível. O projeto tem que vir
imediatamente para o plenário e temos que aprová-lo.
Trata-se de um projeto de iniciativa popular. É um fato,
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eu diria, inédito. Nós não temos a repetição desse fato.
É um fato que gerou uma enorme expectativa, mobilizou entidades da sociedade civil. É um projeto que
promoveu o debate e que exige agora uma resposta
do Senado Federal a essa aspiração coletiva da sociedade, que é um passo adiante no caminho da moralização do processo eleitoral no Brasil. Não é ainda
suﬁciente, mas é seguramente um passo importante
adiante e temos que deliberar rapidamente para que
se discuta depois a vigência da lei. A meu ver, ela pode
vigorar para essa eleição. Há aqueles que entendem
diferente, mas que se debata isso depois. Aprovemos
em regime de urgência exatamente para que possa
ter tempo de vigorar para a eleição de 2010. Isso é o
mais importante, é nosso dever. Temos que dar essa
resposta. Retardar é afrontar uma aspiração legítima
do povo brasileiro.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador
Alvaro, ontem tivemos oportunidade de discutir aqui,
até com mais tempo. Estavam presentes o Senador
Roberto Cavalcanti e outros Senadores, o Senador
Geraldo Mesquita, e discutimos. Infelizmente, não tínhamos outras discussões nem outros companheiros
Senadores para discutir, mas o certo é o seguinte:
temos que falar nesta tribuna de uma maneira clara,
com o coração da gente, com toda a honestidade que
se tenha na nossa consciência, para saber que não
precisamos só aprovar o “ﬁcha limpa” imediatamente.
Temos que lutar com todas as armas possíveis que
este Parlamento possui para que façamos viger este
ano porque não altera nenhuma regra eleitoral. O que
é que vai alterar? Não deixar um “ﬁcha suja” ser candidato vai alterar alguma regra?
Quer dizer que antigamente podia? Qualquer
um podia se esconder de um crime atrás de um mandato? Não. Não altera regra nenhuma. Então, temos
que aprovar e fazer viger este ano, senão vamos ser
analisados, pelo povo que nos assiste, como se estivéssemos fazendo jogo de cena. Jamais eu usaria esta
tribuna para fazer qualquer tipo de insinuação hipócrita
para salvar, vamos dizer, politicamente a minha pele e
deixar de solicitar a todas as lideranças dos partidos
políticos nesta Casa que, por exemplo, hoje, cada um
dê o seu depoimento aqui assumindo o compromisso
de aprovar já e, principalmente, fazer com que possamos ter este ano essa regra já incorporada na análise
dos pré-candidatos.
Senadora Rosalba.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Mozarildo, V. Exª, com muita sinceridade, muita competência...
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – É o Presidente.
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A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Desculpeme, o Presidente é o Senador Mozarildo. Ambos são
médicos, têm sempre muita competência, muito equilíbrio, muita responsabilidade, na defesa dos interesses maiores da Nação. Senador Papaléo, V. Exª traz a
questão e, na realidade, sabemos que não é mérito, é
obrigação do político ter ﬁcha limpa, mas, infelizmente, muitos não cumpriram o dever, e a população se
pronunciou. Pronunciou-se, trazendo o projeto com
mais de um milhão de assinaturas para o Congresso
Nacional. Então, o que temos que fazer, mais do que
nunca, é obedecer a essa decisão que já vem do povo,
soberana, e agilizar sim. Concordo plenamente com
o senhor, Senador Papaléo. Nós temos que agilizar,
votar logo, para valer ainda nesta eleição. E também
não podemos esquecer que temos a medida provisória dos aposentados. (Palmas nas galerias.) E essa
medida provisória é anterior, vem na frente do Ficha
Limpa. Então, precisamos de agilidade. Tenho certeza, convicção da posição do meu Partido em defesa
da MP dos aposentados; posição minha, pessoal, que
já externei aqui por diversas vezes, naquelas vigílias,
nos movimentos que fazemos na defesa intransigente
do reconhecimento aos trabalhadores que estão aposentados e que estão passando por muitas necessidades. Temos que fazer valer, sim, a queda do fator
previdenciário, fazer valer o reajuste de acordo com
os percentuais que são dados àqueles que recebem
salário mínimo. Então, chegou a hora. Não podemos
deixar para depois. Existe aquele ditado: “quem sabe faz
a hora, não espera acontecer”. Temos que fazer essa
hora, temos que fazer acontecer algo que é justo para
os aposentados e também fazer justiça ao direito que
tem o cidadão de escolher como seus representantes
pessoas que realmente tenham, durante toda a vida,
uma postura íntegra, para bem representá-lo, para que
possam cuidar dos recursos que são do povo, para que
possam merecer realmente o pagamento, porque nós
somos funcionários do povo, quem nos paga é a população brasileira por meio dos seus impostos. Então,
nada mais justo do que o Ficha Limpa ser votado em
regime de urgência. Mas há um trâmite que V. Exª sabe
muito bem: para o Ficha Limpa ser votado temos aí o
pré-sal, que está no meio. Quero dizer que, também na
questão do pré-sal, não abrirei mão de que seja votada a distribuição dos royalties – que o Governo pode
querer deixar para depois, alegando que estamos em
época de eleição – para que os Municípios, que estão
sofrendo uma crise que ainda não acabou – este ano
muitos estão dizendo que está pior do que o ano passado –, possam receber, justamente, esses royalties,
que virão para aliviar um pouco tantas diﬁculdades
que eles estão tendo. Então, são três pontos de que
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não abrirei mão: os aposentados, o Ficha Limpa e a
redistribuição dos royalties para todos os Municípios
brasileiros. Essas são questões em que espero sensibilizar a todos para que possamos estar unidos nessa
luta, porque todas são justas e vêm para beneﬁciar o
povo brasileiro e para digniﬁcar mais ainda o povo no
sentido de que os seus representantes realmente tenham a ﬁcha limpa.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado, Senadora Rosalba Ciarlini. V. Exª colabora
exatamente com esse tema de uma maneira bastante
clara, e é assim que esperamos que esta Casa sempre se posicione.
Senador Paulo Paim, por favor.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Papaléo Paes, eu queria, primeiro, cumprimentar V. Exª,
que, de forma muito tranquila, mostra que esta Casa
tem a obrigação de votar o que já votou. Votou o ﬁm
do fator e votou o reajuste dos aposentados, inclusive
mais avançado do que voltou da Câmara. (Palmas nas
galerias.) Não há por que não votar. Senador, estão
dizendo que há um erro de redação. Ora, se o art. 1º
da 475 diz que o reajuste é 7,72%, consequentemente,
o teto vai ter de acompanhar os 7,72%.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Claro.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – E a tabela
daqueles que se aposentaram ao longo do ano também. É uma emenda de redação. Nós já ﬁzemos isso
diversas vezes aqui no Senado. Não há motivo nenhum
de quererem dizer que é um erro técnico e fazer uma
emenda de mérito para retornar para a Câmara dos
Deputados. Temos de fazer a emenda de redação e
remeter para a sanção do Presidente da República.
(Palmas nas galerias.) Não há motivo nenhum para
essa matéria voltar para a Câmara dos Deputados. Senador Papaléo, quero concordar com V. Exª, também,
na questão do Ficha Limpa. Quando esta Casa quer,
vota MP, vota emenda constitucional em uma noite.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Faz cinco
sessões, seis em um dia só.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Faz cinco
sessões em uma noite. Rompem-se todos os interstícios se há vontade política. Temos de submeter essa
decisão ao Plenário. Nós temos de votar, sim! Votar a
MP do mínimo, votar a dos aposentados, votar o Ficha Limpa e votar o pré-sal. Podemos votar tudo isso
em uma noite, se houver vontade política. Agora, se
houver vontade de enrolar e não aprovar nada, daí se
criam mil obstáculos. Estou no Congresso, Senador
Papaléo – permita-me, com a tolerância do Presidente, que eu sei que vai ser tolerante –, há 24 anos e já
vi de tudo aqui, na Câmara e no Senado, quando a
vontade política existe. Espero que haja vontade polí-
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tica para votar a MP dos aposentados, garantindo os
7,72% e também o ﬁm do fator previdenciário. Se houver essa vontade, vota-se ainda hoje. Não é preciso
nem esperar para amanhã. Obrigado, Sr. Presidente.
(Palmas nas galerias.)
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Quero
agradecer a V. Exª, Senador Paim, que realmente é
um homem que representa o seu Estado aqui neste
Senado. Logicamente V. Exª tem o respeito de todos
nós pela experiência que tem ao lidar com o tema trabalhador.
A questão dos aposentados, para mim, é um fato
consumado. Será uma grande vergonha para todos nós
encontrarem uma vírgula fora do lugar e mandarem
esse projeto de volta à Câmara. Isso será altamente
decepcionante para mim, que estou nesta Casa há
sete anos e alguns meses.
Já vi que, quando há interesse, principalmente
do Governo, em votar matérias que acha relevantes,
mandam para cá, e matérias que deveriam ser votadas
em cinco sessões são votadas no mesmo dia. Faz-se
uma sessão, encerra; um minuto depois, começa outra,
encerra; um minuto depois, outra, até alcançar o Regimento. Então nós não podemos deixar esse assunto
ir passando sem a nossa observação.
(Interrupção do som.)
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Não adianta dizer que os Líderes ou, sei lá, os mais antigos são
melhores que nós, porque ninguém aqui é melhor que
ninguém. Nós temos os mesmos direitos, os mesmos
deveres, as mesmas obrigações, inclusive a obrigação
de estarmos os 52 não só registrados no painel, mas
estarmos presentes, porque hoje é dia de uma grande
discussão. E essa discussão é a aprovação do reajuste
dos aposentados aqui, nesta Casa. (Palmas.)
E não deixar esconder a questão da aprovação
do Ficha Limpa. Lamento profundamente. Ouvi do Governo, por meio do seu Líder aqui, nesta Casa: “Bem,
o Governo tem os seus projetos de grande interesse,
projetos que são os que interessam a ele. O Ficha
Limpa veio do povo.” Ora essa. Não esqueçamos nenhum de nós que o povo está aqui representado por
nós. Nós somos representantes do povo. Nós não somos representantes de nós mesmos. Somos do povo.
Então, temos um projeto assinado por mais de 1,6
milhão de pessoas, e agora já subscrito por mais de 4
milhões, o que é mais importante do que isso? É esse
projeto ou é um projeto que o Governo manda para
cá, programado no escritório, entre quatro paredes e
tal? Não. Nós queremos que o projeto do povo seja
aprovado aqui. Já foi aprovado na Câmara, onde eu
achava que seria mais difícil. E agora protelar aqui no
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Senado? Não há desculpa nenhuma. Aposentados,
sim. Ficha Limpa, sim. Pré-sal, sim, mas os dois na
frente do pré-sal. (Palmas.)
Concedo um aparte ao Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Papaléo, V. Exª sempre foi um Senador que lutou
pela saúde, defende a saúde como nós que somos
médicos, mas hoje V. Exª é um Senador da justiça.
Os dois temas que V. Exª está abordando se referem
principalmente à questão de justiça. O primeiro, justiça com os homens que construíram esta Nação, com
as pessoas que construíram esta Nação, que são os
aposentados. O segundo, também de justiça, mas
num sentido totalmente oposto, justiça com as pessoas que estão destruindo a Nação, que são os ﬁchassujas. Parabéns a V. Exª por trazer esses dois temas
aqui nesta hora.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado, Senador Augusto. V. Exª deﬁniu em poucas
palavras, V. Exª foi extremamente feliz. Parabéns pelas
suas colocações que são realmente de enriquecer o
meu pronunciamento. Muito obrigado.
Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Sr. Presidente, vou tentar ser bastante sintético nesta abordagem. Quero registrar a presença do nosso
querido Senador Wellington Salgado que nos honra
com a sua presença aqui no plenário. Wellington Salgado é uma pessoa muito bem-vinda a esta Casa e
marcou realmente presença de forma muito competente. Segundo, voltar àquele debate que travamos
ontem, no sentido de que não se cometa uma fraude
perante a opinião pública, não se aprove um projeto
sabendo que ele não vai ser implantado este ano. O
Projeto Ficha Limpa tem grandes problemas de ordem
técnica, no sentido de se fazer valer já nas próximas
eleições. Assisto a determinadas Lideranças dizerem:
“Vamos aprovar, depois nós vamos discutir se vai valer ou não vai valer para a próxima eleição”. Eu acho
isso de uma extrema irresponsabilidade. Então, acho
que nós não podemos enganar a opinião pública. E se
formos votar, como deveremos votar, eu sou um dos
apologistas e votarei a favor desse projeto. Mas, na
verdade, que se tenha um embasamento jurídico que
dê a tranquilidade e a certeza, principalmente para a
opinião pública, de que não estamos cometendo um
engodo, fazendo aqui toda uma fantasia dizendo que
vamos votar, vamos votar, sendo que se vota e depois
não vale para as próximas eleições. Só adianta votar
isso se realmente tivermos a certeza jurídica de que
vai valer para essas próximas eleições; caso contrário,
estamos cometendo uma fraude perante a opinião pú-
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blica. Estamos nos enganando a nós próprios. Então,
era exatamente sobre esse tema que V. Exª, ontem,
tão brilhantemente expôs. Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agradeço
a V. Exª. Realmente, a preocupação de V. Exª condiz
com uma realidade que nós temos que enfrentar. É
exatamente aprovar e fazer viger, este ano, esse projeto, já que nós estamos nos abstendo de qualquer
tipo de alteração, para não fazer voltar para a Câmara,
para ser aprovado logo. E o objetivo dessa aprovação
é exatamente fazermos, neste ano, com que já tenhamos esse pré-requisito para as eleições.
Quero, mais uma vez, Sr. Presidente, dizer que
outro assunto que trouxe para discutir seria a questão
das Prefeituras, dos Prefeitos que fazem a 13ª Marcha
em Defesa dos Municípios hoje, mas que eles entendam
que ﬁcam simbolizadas as minhas palavras destinadas
a todos os Prefeitos na discussão que tivemos sobre
a aprovação da medida provisória do projeto dos aposentados e aprovação do Ficha Limpa. (Palmas.)
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também fazer uma referência ao nosso querido Senador Wellington Salgado. Caro Senador, meus respeitos. Seja bemvindo sempre a esta Casa e muito obrigado pela sua
presença.
Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo
Mesquita Júnior.
Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes,
o Sr. Geraldo Mesquita Júnior deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Pela ordem, V. Exª tem a palavra.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de V. Exª anunciar a fala do próximo orador, eu queria comunicar à Casa, com muito pesar, o
falecimento do Sr. Arnóbio Marques de Almeida. Ele é
pai do Governador do Acre, Arnóbio Marques, e que
faleceu nesta madrugada, em Rio Branco. Durante toda
a madrugada e manhã, o corpo foi velado na sede da
Sborba, e o sepultamento deverá ocorrer na tarde de
hoje, em Rio Branco.
Estou aqui, por intermédio de um requerimento,
propondo voto de pesar pelo falecimento do Sr. Arnóbio
Marques de Almeida, um cidadão que chegou ao Acre,
em 1942, juntamente com um grupo de formandos da
Escola Técnica de Areias. Ele passou algum tempo no
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Acre e, posteriormente, retornou ao Nordeste, tendo
vivido em Pernambuco e na Paraíba.
Morou também em São Paulo, ocasião em que
nasceu o atual Governador do Estado, Binho Marques.
E, depois de 20 anos fora do Acre, retornou. Infelizmente, faleceu nesta madrugada, deixando viúva a Profª
Clélia Fecuri, os ﬁlhos Binho Marques, Tony, Márcia,
Marta e Mirtes.
Peço que a Mesa receba o requerimento, na forma regimental.
Era o que eu tinha a comunicar.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Geraldo Mesquita, a Mesa recebeu
o requerimento de V. Exª e dará encaminhamento na
forma regimental.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 518, DE 2010
Nos termos do art. 218, do Regimento Interno,
requeiro voto de pesar pelo falecimento do Senhor
Arnóbio Marques de Almeida, pai do Governador do
Acre, Arnóbio Marques ocorrido nesta madrugada, 18
de maio, em Rio Branco, Acre.
Requeiro, ainda, que este voto de pesar seja levado a toda a sua família.
Sala das Sessões, 18 de maio de 2010. – Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
Concedo a palavra ao Senador Inácio Arruda,
como Líder, por cinco minutos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, aproveito também para registrar a presença da Deputada Rita Camata, Liderança
capixaba e feminina do Congresso Nacional.
Sr. Presidente, o PCdoB, na questão do Ficha
Limpa, não tem problema, porque seus candidatos já
são ﬁcha limpa. Então, não tem muita diﬁculdade em
votar este projeto. Votamos unanimemente na Câmara
e não posso dizer unanimemente no Senado porque,
infelizmente, o PCdoB só tem um Senador. Então, o
seu Senador votará este projeto com a tranquilidade
de uma boa discussão na nossa Bancada, de que
não temos nenhum empecilho, nenhum problema.
Quanto mais rigor na escolha dos candidatos pelos
partidos, melhor para os Municípios, Estados e para
o nosso País.
Em relação aos aposentados, temos que ter
tranquilidade, paciência e disposição, que têm sido
apresentadas, aqui no plenário, pelo ex-Deputado e
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Senador Paulo Paim. Essa é a característica. Temos
paciência, tranquilidade e vamos ganhar essa parada. Nós não vamos perder essa parada, nós vamos
ganhá-la. (Palmas.)
Da mesma forma votamos, na Câmara, os nossos 12 Deputados. Aqui, o Senador do PCdoB votará
com a proposta de recompor os salários dos aposentados, não só porque são os aposentados, mas
principalmente porque é uma questão de justiça com
esses trabalhadores que se dedicaram ao nosso País.
E mais: esses recursos ﬁcam no Brasil. Quando você
aumenta os juros, uma boa parte dos que têm títulos do Governo, que são corrigidos pela Taxa Selic,
esses recursos estão do exterior, esses títulos estão
nas mãos de bancos e de investidores estrangeiros,
que especulam com os títulos brasileiros. Então, eles
ﬁcam ganhando lá fora fábulas, montanhas de dinheiro;
montanhas as quais não conseguimos enxergar o seu
topo. O dinheiro dos aposentados, majoritariamente,
ﬁca aqui. Majoritariamente.
É um dinheiro usado para fortalecer a indústria
farmacêutica, os exames, principalmente. Então, sinceramente, não há o que discutir sobre este ponto de
vista: os recursos ﬁcam no Brasil. O máximo que o
aposentado, com esse dinheiro, pode passear é no
seu Município, no seu Estado, sair de São Paulo para
visitar o Ceará, ou para visitar o Acre, ou para visitar
Rondônia, ou para ir ao Rio Grande do Sul, Roraima
etc. Ele não vai gastar esse dinheiro comprando dólar
para ir ao exterior. Normalmente, um ou outro o fará
por outros meios, não com esse dinheiro da aposentadoria. Por isso, ﬁquemos tranquilos em relação a
essas questões.
Ainda temos o fator previdenciário, que é uma
batalha conjunta. Vamos examinar a quantidade de
força que temos acumulada para ver se dá para levar
tudo. Mas uma coisa é fato: a correção nós vamos levar de qualquer jeito.
Mas o assunto do qual eu quero tratar, Sr. Presidente, está associado a este debate: as condições em
que se encontra o Brasil hoje, ou seja, as condições
especialíssimas.
No Brasil, hoje, podemos falar em recompor salários de aposentados ou salário mínimo, que era uma
migalha e que agora compra alguma coisa de fato. Podemos falar, porque nós acertamos um passo. O Brasil
acertou o passo e acertou o passo com o trabalhador. E
foi exatamente um trabalhador, um operário, que acertou
o passo do Brasil. O Brasil estava sendo desmontado:
o serviço público, o aposentado, o operário, nada disso
tinha valor. Agora tem. Tem valor porque tem emprego.
Este mês, mais um recorde de geração de empregos
no Brasil, e devemos chegar, só este ano, a 2,5 milhões
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de empregados com carteira assinada. É, no mínimo,
um salário mínimo. Isso é um êxito importante para o
Brasil, porque o País está se desenvolvendo; as nossas regiões estão se desenvolvendo. Começa a haver
um projeto mínimo de Brasil, um projeto nacional, um
projeto de conjunto da nossa Nação.
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, mais uns dez minutos e liquido essa
fatura.
Sr. Presidente, diziam que o estaleiro em Pernambuco era um estaleiro virtual, que de lá não saía nada,
que ali não se produziria nada. E João Cândido está
no mar, novamente. O bravo marinheiro voltou para
o mar, um navio com 274,5 metros de comprimento,
um dos maiores construídos no Brasil. E só daquele
tipo vamos construir 49 embarcações. Recompõe-se
a indústria naval, que tinha sido liquidada, tinha sido
acabada com o tal do neoliberalismo e com a ideia de
que o Estado, ineﬁcaz e incapaz, não devia se meter
em nada. Resultado: retomamos a indústria naval.
Aliás, retomamos vários outros setores da economia brasileira, vários outros programas de grande
signiﬁcado. Cito a indústria naval para simbolizar o
curso vitorioso que nós estamos vivendo na atual
quadra, meu caro Senador Wellington Salgado, V. Exª
que acompanhou toda essa trajetória desses últimos
anos, olhando de Minas Gerais. E eu imagino se Minas Gerais vai deixar de votar numa presidente para
votar num vice.
Mineiro olha assim e diz: “Eu quero votar em
presidente”. Vai votar em vice, não é verdade? Penso
mais ou menos assim.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Eu nem
sou mineira e penso assim.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
A Senadora Ideli, que não é mineira, acha que deve
ser assim. Imagina...
Então, cito a indústria naval como um simbolismo,
para a gente não enxergar só o nosso umbigo, senão
a gente ﬁca olhando só para nós, só para o nosso
interesse, só para a nossa questão mais imediata, e
não olha o Brasil. Pois um operário olhou o Brasil no
conjunto das necessidades da nossa Nação. Cito isso
como exemplo.
E é por essa razão que o Presidente Lula tem
um ﬁrme pé no Brasil e pode, com o outro, caminhar
pelo mundo afora e começar a dar opinião onde muitos
consideram que ele não deve dar opinião, nem o Brasil deve dar opinião, porque ali é lugar dos outros. Só
quem pode dar opinião sobre determinadas questões
é o Império. Só o Império pode falar. Mas aparecem
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outros na cena internacional, e aparece uma ﬁgura
como Lula, que vai ao Irã.
E olha o esforço midiático que foi feito nessa última semana. Todas as grandes revistas dos ﬁgurões
brasileiros e seus articulistas montaram as matérias
dizendo: “Não vai dar certo. A visita do Lula ao Irã vai
ser um fracasso. O Brasil não tinha que se meter nisso. Devia ter caído fora disso. Isso não é para o Brasil.
Isso é para os americanos, para os franceses, para os
ingleses, gente ﬁna, gente sabida, instruída. O Brasil
não tem que se meter”. Esse foi o tom das revistas que
foram publicadas e que circularam.
As revistas, felizmente, fracassaram. Prenunciase a possibilidade de um acordo, chancelado pelo
Presidente do Brasil e da Turquia, que é uma grande
nação e já foi Imperial também. Talvez ela tenha direito,
porque já foi Império. Pode ser que os turco-otomanos
tenham direito e que o Brasil não tivesse. Mas agora
tem: Lula entrou e abriu o caminho de debate e negociação na cena internacional. Olha, o que isso dá de
inveja em alguns poucos...! Os verdadeiros brasileiros
que têm consciência e sabem da importância do Brasil
estão aplaudindo.
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Vou concluir, Sr. Presidente, de uma vez por todas.
Estão aplaudindo, porque sabem que é importante uma Nação continental, grande, forte, com grandes
perspectivas para seu povo dar opinião sobre o mundo
e dizer para o mundo: nós, sim, queremos a paz. Não
queremos tomar o território do Iraque e seu petróleo.
Não queremos tomar o petróleo do Irã. Não queremos
desestabilizar as civilizações A, B, C ou D. Queremos a
paz, porque a paz interessa ao progresso, ajuda o desenvolvimento do Brasil, da América Latina e do mundo;
garante dias melhores para o conjunto da população e
não apenas para meia dúzia de cidadãos.
Por isso, Sr. Presidente, quero reaﬁrmar esta opinião de que estamos construindo em conjunto com a
base do Governo no Congresso Nacional e na cena
política brasileira. Vamos manter esse caminho. Vamos, sim, alargar mais essa estrada de desenvolver o
Brasil, que, desenvolvido, terá condições de ajudar a
América do Sul e a América Latina e dar opinião sobre o mundo.
Acho que é esse o caminho, sem perder de vista
as nossas questões particulares.
Eu e Paim estivemos hoje no encontro promovido
pelo Fórum Sindical, 2º Encontro. Lá, nós defendemos
uma questão difícil, Paim, de ser defendida. Tem gente que defende umas coisas, mas quando chega na
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questão central começa a ratear, que é a redução da
jornada de trabalho de 44 para 40 horas.
É um projeto de minha autoria e desse companheiro que está aqui, o Paulo Paim. Está tramitando
na Câmara, está para ser votado. Vamos votar! Nós
topamos. Não quero nem saber qual vai ser o resultado. Eu topo votar, de qualquer jeito. É aqui. Reduzir a
jornada de trabalho, para que mais pessoas possam
trabalhar. Mais e melhor. Essa questão é mais difícil,
porque essa bate aqui tête-à- tête. Reduzir a jornada
de trabalho é estratégico para o futuro do nosso País
e do mundo. Nós devemos nos equalizar aqui.
Mas é mais difícil, porque parece que aqui se confrontam mais o capital e o trabalho, e muita gente corre,
com medo. Muita gente tem medo, muita gente receia,
muita gente gosta das coisas nas quais você pode,
aqui e acolá, levantar um aspecto mais demagógico,
fazer uma onda. Mas aqui não tem como fazer onda.
Redução da jornada de trabalho! Entendeu? Aqui é o
enfrentamento mais aguçado, para distribuir a riqueza
produzida com os ganhos de produtividade.
Quando surgiu a máquina a vapor, os trabalhadores pensaram em quebrar as máquinas. Mas ao
raciocinarem melhor, disseram: reduzir a jornada de
trabalho. E conseguiram reduzir a jornada de trabalho
e impedir o trabalho das crianças de cinco anos de
idade e impor o trabalho aos 15 anos de idade.
Hoje ainda se fala no Brasil de trabalho aos 16
anos, de 17 anos, quando a produtividade, as máquinas, o engenho, a ciência e a tecnologia já disseram
para nós que podíamos trabalhar menos e gozar mais
a vida, que podemos sair da pré-história da humanidade e entrar efetivamente na história com a redução
da jornada de trabalho.
É uma bandeira para a qual peço o apoio de todos da Casa, para que os Srs. Senadores se posicionem e peçam ao Presidente Michel Temer que ponha
em votação lá na Câmara. Vamos ter coragem nessa
questão da redução...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Essa fala, já era bandeira do movimento sindical em
1988, quando o Centrão se uniu e derrotou as 40 horas.
Não pode ser agora novamente. Não é mais possível,
com os ganhos, com a Internet, com alta tecnologia,
com banda curta, banda larga, banda de todo jeito
que obriga você a trabalhar inclusive em casa. Você
deixa o trabalho na fábrica, chega em casa e ainda
tem encomenda pelo computador para você continuar
trabalhando em casa.
Então, é hora de uma redução maior e contínua,
permanente, da jornada de trabalho.
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Então, senhores aposentados que aqui estão
acompanhando esta sessão, senhores ﬁcha limpa que
estão acompanhando esta sessão, a posição do nosso
Partido, o PCdoB, é de apoio à ﬁcha limpa, é de apoio
aos aposentados e de apoio ao projeto do Senador
Geraldo Mesquita, das contas limpas também.
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Nós íamos associando tudo isso, Sr. Presidente,
porque ajuda o nosso País, melhora a gestão pública
na Nação brasileira e tem que ser, sim, uma bandeira
de todos.
Obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Agradeço a V. Exª. Peço para que compareça à tribuna,
como inscrito, o Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já há
alguns anos nosso País tem avançado na superação
daqueles que são, talvez, seus mais graves problemas:
a grande concentração de renda e os elevados índices
de pobreza e miséria que atingem nossa população.
A crise econômica internacional surgiu, entretanto, como ameaça a uma sequência de bons resultados
no que se refere ao aumento de renda da população
mais pobre.
Julgavam os mais pessimistas que o desempenho da economia brasileira, como um todo, iria desabar, levando a um retrocesso das conquistas sociais,
obtidas não sem esforço.
Foi para surpresa de muitos que a economia
brasileira, em curto espaço de tempo, superou a crise,
retomando com segurança o rumo do crescimento.
Também vão surpreender muita gente, Sr. Presidente, os dados relativos à evolução de renda da população no ano em que a crise econômica apresentou-se
com maior intensidade.
De acordo com a pesquisa Observador, realizada
anualmente pela empresa de crédito Cetelem e pelo
instituto de pesquisa Ipsos, a renda média mensal da
família brasileira apresentou um aumento de 10% no
ano de 2009, alcançando R$1.285,00.
Essa renda, Sr. Presidente, é a maior já registrada
pela pesquisa, desde que começou a ser feita há cinco
anos. Traduz um crescimento dos mais signiﬁcativos,
tanto mais que ocorrido, como já mencionamos, em
um ano de crise econômica global.
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Mas o aumento de renda deve ser ainda mais
comemorado porque se veriﬁcou sobretudo nas camadas de menor rendimento.
A classe C cresceu 6,2%, enquanto a renda das
classes D e E, da base da pirâmide, subiu 12,8%. Ao
mesmo tempo, os rendimentos das classes A e B mostraram uma módica redução de 2%.
Ora, Sr. Presidente, resulta desse aumento de
renda para os mais pobres um crescimento muito
signiﬁcativo da classe C que reúne hoje 92,8 milhões
de pessoas – quase a metade, 49%, da população
do País.
No ano passado, 8,2 milhões de pessoas subiram
para esse extrato social, enquanto no últimos cinco
anos foram 30 milhões que ingressaram na classe C,
mostrando uma sólida tendência de fortalecimento do
extrato social médio de nossa população.
Essa notícia, Srªs e Srs. Senadores, é muito alvissareira, pois, antes de tudo, a erradicação da pobreza
consiste em uma das mais importantes e urgentes metas para nossa sociedade, inscrita inclusive na Constituição Federal como um dos objetivos fundamentais
da República.
Quero ressaltar também o efeito da dinamização
da economia representado pelo aumento da classe de
renda intermediária.
A classe C, robustecida, contribuiu muito para
diminuir o impacto da crise sobre o consumo.
Outro dado relevante trazido pela pesquisa Observador é que a Região Nordeste destacou-se na
expansão de renda em 2009, com um índice de crescimento de 25,2% em relação ao ano anterior.
Nada melhor para o País que a região que ainda
apresenta os maiores índices de pobreza seja aquela
de maior crescimento econômico. Aﬁnal, também a
redução das desigualdades regionais constitui um dos
objetivos republicanos fundamentais, como tal inscrita
no art. 3º da Carta Magna.
Muitos empresários que precisavam vender seus
produtos na região Sudeste estão direcionando seus
bens para o mercado consumidor nordestino.
É nítido, Srªs e Srs. Senadores, que a atuação
do Governo Federal detém muito do mérito dessas
conquistas econômicas e sociais.
De uma parte, foram adotadas importantes medidas para atenuar os efeitos da crise e fortalecer a
economia. O aumento da oferta de crédito, inclusive
imobiliário, e a redução de impostos sobre cargos e
eletrodomésticos, estimularam a manutenção do emprego e, por conseqüência, a manutenção da renda e
do consumo. A garantia dos níveis de consumo resulta
obviamente em estímulo efetivo aos produtores, o que
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acarretou um ciclo virtuoso, reconduzindo a economia
à rota do crescimento.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Roberto Cavalcanti, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Pois não. Com muita honra recebo um aparte
de V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Roberto Cavalcanti, quero cumprimentar V. Exª que,
na tribuna, mostra o dinamismo, o crescimento da economia. E há quem diga que o PIB poderá chegar a 7%
ou 8% este ano. Deixe-me dar um exemplo a V. Exª da
minha cidade, Canoas. Fui procurado por um empresário esta semana que me pediu 500 trabalhadores para
trabalhar em Canoas nas obras do PAC. Perguntei a
ele: precisam ser proﬁssionais? “Não, damos cursos
dentro da própria empresa para eles trabalharem em
Canoas”. Com os dados de V. Exª e com essa notícia
que enfatizei, eu quero reforçar que a economia está
muito bem, graças a Deus. E, com essa economia,
com esse crescimento – eu dizia antes e repito agora
– que gera mais de 12 milhões de novos empregos,
a Previdência está arrecadando muito mais. Por isso,
meu amigo Roberto Cavalcanti, meu Senador, não há
motivo nenhum para que este Senado não vote o 7,7%
e o ﬁm do fator previdenciário.
O SR. ROBERTO CAVANCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Eu agradeço o aparte de V. Exª, como sempre,
brilhante. Quero constatar que esta abordagem que
V. Exª fez é nacional. Na Paraíba, também nós, hoje,
temos diﬁculdades com a mão-de-obra. A construção
civil, hoje, tem graves problemas por falta de mão-deobra, o que mostra e constata esta pujança atual de
nosso País.
Também não devem ser esquecidas medidas que
beneﬁciam, diretamente, a classe de menor renda. Na
verdade, não se tratam tanto de medidas isoladas, mas
de verdadeiras políticas de promoção social e distribuição de renda, tais como o Bolsa Família e a sistemática
adotada para o aumento do salário mínimo.
Ressaltemos, Srªs e Srs. Senadores, que, em
apenas em cinco anos, 30 milhões de brasileiros transpuseram o limiar da pobreza, passando a se integrar,
de modo mais dinâmico, o mercado nacional. Além
disso, estão tendo bem mais acessos a direitos sociais e humanos.
Grande parte dessas mudanças, Sr. Presidente,
vem se veriﬁcando na região Nordeste, cumprindo assim promessas e expectativas de redenção há muito
adiadas. Por todos esses resultados, Sr. Presidente,
acreditamos que há boas razões para comemorar o
desempenho do País na primeira década do século
XXI, na qual o Brasil pode avançar de modo decidi-
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do na promoção econômica, humana e social de sua
gente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado a V. Exª.
Quero saudar os senhores que vêm representar
a maioria dos aposentados e o Senador Paim, que,
nesses dias tem lutado bravamente. Com ele estarei
na votação dos projetos de interesse dos aposentados. (Palmas.)
Com a palavra, a Senadora Ideli Salvatti para
uma comunicação inadiável.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, é claro que, vindo à tribuna nesta terça-feira, não posso deixar de comentar as
duas pesquisas divulgadas no último ﬁm de semana.
Na Vox Populi, a pré-candidata Dilma Rousseff
cresce e ultrapassa Serra em todos os cenários. Segundo a pesquisa do Instituto Vox Populi, divulgada
no sábado, Dilma tem 38% das intenções de voto na
consulta estimulada, com aumento de nove pontos
percentuais em relação ao levantamento de janeiro; e
José Serra, pré-candidato do PSDB, caiu três pontos
percentuais e está agora com 35%. No cenário de segundo turno, também Dilma superaria Serra, por 40%
a 38%. E, na pesquisa espontânea, quando o eleitor
responde aos pesquisadores sem apresentação de
nenhum nome, Dilma também é indicada como a melhor opção dos eleitores. Ela aparece com 19% das
intenções de voto e o adversário tucano, com 15%.
Essa é a pesquisa Vox Populi.
A segunda pesquisa, da CNT/Sensus, que foi divulgada na segunda-feira – ontem, portanto –, coloca
Dilma à frente de Serra. A petista Dilma recebeu 35,7%
das intenções de voto, enquanto o tucano ﬁcou com
33,2% dos votos. Na espontânea da CNT/Sensus, também é a primeira vez que a Dilma aparece na frente de
Serra, com 19,8% das intenções de voto espontâneas,
enquanto o tucano aparece com 14,4%.
Então, eu não poderia deixar de fazer o registro.
Obviamente, Senador Inácio Arruda, que pesquisa é
pesquisa, eleição é eleição, mas, neste momento, nós
não poderíamos deixar de fazer o registro, até porque,
enquanto o Serra aparecia em outras pesquisas à frente da Dilma, havia grande e retumbante repercussão
na mídia. Então, é muito importante que nós também
façamos o registro.
Mas a pesquisa que vale e que conta, e que tenho
certeza, Senador Paulo Paim, conﬁgura e consolida
o nosso projeto, aquilo que vem sendo feito no Brasil
pelo Presidente Lula – que teve até poucos dias atrás
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como seu braço direito e esquerdo a Ministra Dilma –
é exatamente o resultado da pesquisa do Caged, do
Ministério do Trabalho, que aponta os recordes de empregos com carteira assinada. A criação de empregos
formais bateu mais um recorde em abril. Nós tivemos
nada mais nada menos que 305 mil empregos, entre
os extintos e os criados, de saldo positivo com carteira assinada. É o melhor resultado nos meses de abril
desde que é feita a pesquisa, e é o segundo maior de
toda a série histórica do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), iniciado em 1992.
É importante ainda registrar o seguinte: se nós
pegarmos janeiro, fevereiro, março e abril nós temos,
em quatro meses, no ano de 2010, quase 1 milhão de
saldo de empregos com carteira assinada. E aí eu não
posso deixar de registrar o que acontece na minha paróquia, porque esses são os dados nacionais.
Em Santa Catarina, está havendo recorde em
cima de recorde. Surgiram quase 55 mil novas vagas
no quadrimestre. É o maior resultado dos últimos dez
anos.
Esses recordes que vêm acontecendo em Santa Catarina têm uma diferença em relação ao cenário
nacional: enquanto que, no cenário nacional, o que
tem puxado esse recorde é o setor de serviços, em
Santa Catarina é a indústria a principal protagonista
dessa reação. Desses quase 55 mil empregos com
carteira assinada abertos no Estado – a maior marca
–, a indústria respondeu por quase 60%. Portanto, em
Santa Catarina, de cada dez empregos novos criados,
seis são da indústria, sendo exatamente o setor têxtil
o primeiro colocado. Na seqüência, metalurgia; em 3º
lugar, mecânica; em 4º lugar, indústria madeireira; e
alimentos e bebidas em 5º e 6º lugares. Portanto, é a
indústria que está puxando.
Em termos de cidades, em primeiro lugar, disparado, Joinville e Blumenau. Depois, Jaraguá do Sul,
Itajaí, Brusque, Chapecó, Florianópolis e Criciúma são
as cidades que mais se destacam.
A página econômica de hoje de um dos principais jornais, Senador Romeu Tuma, é muito interessante porque, primeiro, nós estamos começando uma
Feira Têxtil (Texfair), em Blumenau, que tem várias
empresas com resultados fantásticos, como é o caso
da companhia Hering, que, no primeiro trimestre do
ano, teve a sua receita bruta aumentada em 38,2%
frente ao mesmo período do ano passado. As indústrias Dohler, uma indústria de cama, mesa, banho e
decoração, encerrou o primeiro trimestre, com lucro
líquido de mais de R$4 milhões, revertendo inclusive
o prejuízo do ano passado. A Tupy, que é a maior da
América Latina no segmento de blocos e cabeçotes,
sendo fornecedora para indústria automobilística inclu-
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sive, encerrou o primeiro trimestre com lucro de R$29
milhões, 72% superior ao do mesmo período no ano
passado. Em outro setor, como o da cerâmica, o lucro
líquido da Portobello, no primeiro trimestre deste ano,
alcançou quase R$5 milhões, 14,5% a mais que no
mesmo trimestre do ano anterior.
O setor imobiliário: pela primeira vez, Santa Catarina vai ter o Feirão da Caixa, que começa agora
dia 21, e vai colocar à disposição 19 mil imóveis para
serem comercializados em Florianópolis no próximo
ﬁm de semana. Ainda investimentos na área imobiliária, só em Palhoça, a cidade Pedra Branca, há R$3,5
bilhões de investimentos previstos para os próximos
10 anos.
Portanto, Senador Romeu Tuma, as pesquisas
Vox Populi e CNTC/Sensus, que colocam a Dilma à
frente do Serra, baseiam-se nesses dados concretos
de recorde de emprego, recorde de lucro, de investimentos que o Brasil está vivendo nesse bom momento.
E tenho certeza absoluta de que a população não quer
dar marcha à ré, quer ter continuidade.
Por último, como houve aqui um pronunciamento do Senador Inácio Arruda, em nome do PCdoB, eu
quero também dizer que, como membro da Bancada
do PT no Senado, queremos, sim, votar as matérias
do pré-sal, principalmente a capitalização e o modelo,
para que a gente possa acessar a riqueza que a Petrobras descobriu e que é fantástica. Está aí o poço cuja
perfuração a Agência Nacional de Petróleo autorizou,
que dá um resultado conﬁrmado de 4,5 bilhões a 5 bilhões de barris para garantir inclusive a capitalização
da Petrobras. Nós queremos votar – e temos urgência em votar – a capitalização e o modelo de partilha
do pré-sal. Queremos votar as medidas provisórias
que estão trancando a pauta. Queremos votar a matéria relacionada aos aposentados e queremos votar
a matéria relacionada ao Projeto Ficha Limpa, cujo
substitutivo, muito bem elaborado do Deputado José
Eduardo Cardozo, a Câmara já aprovou. E nós temos
tempo para votar todas essas matérias. O Projeto Ficha Limpa precisa ser votado antes das convenções,
no mais tardar até a metade de junho.
O projeto dos aposentados precisa ser votado
antes que a medida provisória caduque. (Palmas.) E
nós não faremos exploração, não faremos a exploração do pré-sal nem discutiremos royaties se não capitalizarmos a Petrobras e não deﬁnirmos o modelo
de partilha.
Então, eu tenho a convicção de que nós temos
muito a trabalhar e se trabalharmos efetivamente poderemos votar todas estas matérias.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Permitame V. Exª um aparte?
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A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – É
uma comunicação inadiável e eu não posso conceder apartes.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Tudo bem.
Concordo.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – RN) – Mas
estou já concluindo.
E essa é a posição que eu vou defender junto à
Bancada do PT, Sr. Presidente.
Era isso. Agradeço. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Cumprimento V. Exª. (Palmas.)
Realmente a pauta tem que ser encaminhada
com rapidez. Acredito que o Presidente tenha boa
vontade, as lideranças também têm projetos importantíssimos e acredito que a velocidade será dada
pelas Lideranças.
Concedo a palavra à nobre Senadora Rosalba
Ciarlini e, posteriormente, ao Senador João Ribeiro.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigada, Sr. Presidente Romeu Tuma.
Srªs e Srs. Senadores, antes de começar o meu
pronunciamento, já que não foi possível fazer o aparte,
eu gostaria, Senadora Ideli Salvatti, de dizer que ﬁco
muito feliz por ouvir que V. Exª também concorda que
tenhamos que votar urgente e já, antes que os prazos
sejam encerrados, as propostas dos aposentados. (Palmas.) E quero aqui fazer um apelo à senhora, que é
do PT, ao Senador Suplicy e a todos. Principalmente
à senhora, que já foi Líder nesta Casa, que faz parte,
claro, do Partido do Presidente, devo dizer que está
se criando um fantasma com relação à questão dos
aposentados: há um boato por aí dizendo que, se for
aprovada a queda do fator previdenciário, o reajuste,
como está na medida, poderá ser vetado. Eu espero
que a senhora, com a responsabilidade que tem, com
o interesse que tem, com a defesa que aqui fez de que
também vai concordar conosco que somos Democratas,
conosco que somos PSDB, com os demais Senadores
que aqui estiveram, todos, quando do pronunciamento do Senador Papaléo, se colocando favorável à votação já, imediata, da matéria dos aposentados, que
toda esta luta que não é de agora, tenha a garantia
de que não seja vetada nem seja procrastinada por
nenhuma razão. É um direito justo e certo. Estamos
em defesa dos aposentados e vamos continuar defendendo essa luta.
Com relação ao Ficha Limpa, eu já disse e volto a dizer: também parece que há uma unanimidade,
graças a Deus, em respeito à vontade da população
brasileira, que trouxe, que foi quem deu condições a
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que esse projeto pudesse chegar a esta Casa, já aprovado lá na Câmara dos Deputados.
Mas tem uma coisa, Senadora, com relação ao
pré-sal. A senhora bem colocou que é preciso votar o
pré-sal para que se tenham condições de explorá-lo.
Mas nós queremos que a redistribuição seja também
votada para os Municípios, como já existe a proposta
colocada aqui para o Senado, para todos os Municípios brasileiros terem direito de receber royalties, e
que aqueles que recebem não sejam prejudicados,
não percam nada, havendo, claro, uma compensação
através do Governo Federal. Essa é a nossa posição,
é a minha posição, da qual não abrirei mão.
Eu queria colocar para os prefeitos de todo o
meu Brasil que estamos com vocês, por entender que
o royalty do petróleo, a riqueza do povo brasileiro tem
que chegar a todos os Municípios.
Eu sou de um Estado produtor de petróleo. Eu
sou de uma cidade onde se produz a maior quantidade
de petróleo em terra. Eu vi, analisei. Eu poderia estar
aqui defendendo somente a forma como era antes
distribuído, porque iria beneﬁciar somente os Municípios que até hoje foram beneﬁciados. O Rio de Janeiro
recebe milhões e milhões. Não! Nós queremos uma
distribuição para todos, que chegue ao Norte, ao Nordeste, ao Sul, ao Sudeste, ao Centro-Oeste, a todos
os municípios, e que isso seja aplicado em questões
que venham a valorizar, a estimular, a criar condições
de um desenvolvimento econômico e social equilibrado, sustentável no nosso País.
Se nós vamos ter o pré-sal, se vamos ter o fundo
social do pré-sal, que esse recurso do fundo social do
pré-sal seja 60% destinado, obrigatoriamente, para as
questões da educação, desde a creche até o ensino de
pós-graduação, para que o Brasil possa, realmente, com
a riqueza que é do seu povo, retirada do nosso chão,
esse ouro negro, retirado do nosso chão e do nosso
mar, fazer com que a população brasileira tenha bem
acesa a luz da esperança de uma vida melhor.
Nós estamos crescendo. É claro que existe um
crescimento econômico devido à estabilidade econômica que os últimos Governos vêm mantendo, pela qual
vêm lutando e na qual vêm trabalhando. Nós temos
hoje um crescimento econômico porque não temos
inﬂação. De certa forma, desde que foi criado o Plano
Real, começamos no Brasil este processo de deter,
de conter a inﬂação. Mas acontece que precisamos
crescer também nas oportunidades de educação do
nosso povo.
Quero, dirigindo-me ao meu Estado, que o meu
Rio Grande do Norte, que o nosso Rio Grande do Norte, que todas as regiões do nosso Estado possam ter
condições de desenvolvimento. Que não ﬁquem apenas
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na Capital as condições melhores de vida, mas que
elas possam ser estendidas a todas as regiões. Mas
isso só vai acontecer quando, em todas as regiões, a
educação for de qualidade, quando aqueles que entram
na escola... Hoje, entram no ensino fundamental, na
educação infantil, praticamente todas as crianças. Só
que apenas 50% delas terminam o primeiro grau. Saíram 50%, ou estão na repetência. Houve uma evasão
imensa. Quando se termina, Senador Perillo, o segundo
grau, não temos nem 20% dessas crianças que entraram para concluir o ensino superior. Apenas 15,7% no
Rio Grande do Norte. Isso é o retrato do Brasil.
Para crescer, para termos competitividade, para
que o trabalhador possa crescer com sua renda, para
que possamos gerar cada vez mais emprego e renda em nosso País, o motor, claro, do desenvolvimento, a força motriz, propulsora tem de ser a educação.
Estou falando isto, porque, nesta semana, recebi, de
uma escola na cidade de Grossos, na região salineira, às margens da praia, a seguinte denúncia de uma
professora:
Há duas semanas, 140 alunos da Escola
Estadual Coronel Solon, em Grossos, estão
sem aulas. São crianças na faixa etária de 6
a 13 anos. As aulas foram interrompidas por
falta de professores, e todo o turno vespertino
parou. Já no turno matutino, ainda no Ensino
Fundamental, não há quem lecione Matemática, Artes e Ensino Religioso.
Os estudantes do Ensino Médio são outros prejudicados pela falta de professores de
três disciplinas: Matemática, Física e Biologia. A escola precisa de 15 professores, que,
aliás, já foram solicitados pela direção repetidas vezes.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Rosalba, permite-me um aparte?
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Permito já, Senador Paim. Deixe-me só terminar de ler:
Até o Ministério Público já foi acionado
para resolver o problema da falta de professores em Grossos, que está angustiando a
comunidade escolar e pais de estudantes. A
escola tem 710 alunos.
Isso é um retrato doloroso, no meu Estado. Uma
escola estadual! Isso mostra o quanto nós precisamos avançar.
E uma das metas do milênio, que é exatamente
a melhoria do nível de alfabetização, da qualidade do
ensino, isso nós precisamos atingir. E eu estou preocupada com o meu Estado, que precisa, sim, melhorar
a qualidade do ensino.
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Pois não, Senador Paim.
Depois eu voltarei a este assunto.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Rosalba, eu quero aproveitar a presença de V. Exª na
tribuna. Vemos aqui o Paulinho, Deputado e líder da
Força Sindical, que foi o autor do acordo, realizado
na Câmara, do 4,7. E foi permitido, na Medida 475, o
reajuste de 7,72%. Senadora Rosalba, faço um apelo
a V. Exª e, naturalmente, também ao Presidente da
Casa. As duas MPs que estão na pauta em primeiro
lugar tratam de dois créditos. Isso não tem polêmica
alguma. A terceira trata do salário mínimo, que também é consenso. E aí a quarta MP trata do reajuste
dos aposentados e também do ﬁm do fator. Por isso,
aproveito o aparte a V. Exª para pedir ao Presidente
da Casa que coloque em votação as duas MPs dos
créditos, a do salário mínimo, e a 475, que trata do
reajuste do 7,72% e também do ﬁm do fator previdenciário. (Palmas.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito
bem, Senador Paim. Muito obrigada pelo seu aparte
e pela sua colocação. O Paulinho da Força Sindical é
sempre bem-vindo.
Estamos aqui todos. Se há algo que está unindo
este Plenário é exatamente aprovarmos já, o mais rápido possível, os projetos que falam do reajuste e da
queda do fator com relação aos aposentados.
Mas eu gostaria aqui, Senhoras e Senhores, de
retornar exatamente a esse quadro que é realmente
alarmante, triste, do Rio Grande do Norte. Para os
senhores terem uma idéia do quanto, nesses últimos
anos... O número de vagas eu reconheço que existe.
Existem vagas e estrutura para receber e matricular
todas as crianças também no ensino médio, mas nós
não temos qualidade no ensino. Quem está dizendo
isso não sou eu. Quem está dizendo isso é a Prova
Brasil. O Rio Grande do Norte está entre os piores Estados na avaliação do seu ensino, e um Governo que
vem de uma professora em oito anos. A nota na Prova
Brasil, na quarta série, é de 148 pontos, quando, no
Brasil, a média, que não é a ideal, que ﬁca bem abaixo
dos países mais desenvolvidos, mais competitivos, é
de 178. Estamos 30 pontos abaixo.
(Interrupção do som.)
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Em
média, os alunos do Rio Grande do Norte estão duas
séries atrás da média nacional, que já é muito baixa.
A média dos alunos da oitava série do Rio Grande do
Norte equivale à média dos alunos da quarta série de
Sobral, Ceará. Estou comparando não é com o Sul,
não é com as regiões mais ricas não. Estou compa-
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rando com uma região que é semelhante à nossa,
mas cujo ensino está com a qualidade, na cidade de
Sobral, melhor do que em nosso Rio Grande do Norte. Isso, realmente, é muito preocupante, porque nós
temos um Estado com um potencial muito grande para
desenvolver todas as suas regiões. Nós sabemos que
se respeitarmos as vocações naturais e locais, associadas ao potencial das nossas matérias-primas,
poderemos, sim, fazer com que o Rio Grande do Norte seja um celeiro de oportunidades, de geração de
renda e de emprego. Mas para isso precisamos ter a
população preparada, qualiﬁcada e capacitada. E nós
lutamos pelo ensino proﬁssionalizante, que eu defendo. E a prova é que já apresentei onze projetos para
mais escolas de institutos técnicos federais em nosso
Estado, que só tinha duas e hoje tem sete. Apresentei
mais onze para as mais diversas cidades polo das regiões do nosso Estado. Precisamos de mais, de muito
mais. E não se chega ao ensino superior, ao ensino
médio, não se consegue manter o aluno na escola se
não tivermos a preparação, que começa na base, na
creche, na educação infantil de qualidade para preparar nossas crianças para um grande futuro.
Esse é o nosso pensamento. Precisamos regionalizar sim, precisamos capacitar proﬁssionalmente,
de acordo com a vocação de cada região...
(Interrupção do som.)
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – ...de
investidores, para fazer o nosso Estado crescer.
Nós estamos com as ZPEs do sertão aprovadas.
Para o Vale do Açu, foi projeto de minha autoria. Zona
de Processamento de Exportação aprovada, esperando
apenas que o Presidente Lula sancione. Está para ser
aprovada uma segunda, em Macaíba, na grande Natal,
e também há o compromisso do Presidente de ir ao
nosso Estado e sancionar as duas. A de Açu já está
com áreas disponíveis, investidores interessados. Mas
o que precisamos ter? A capacitação, a preparação,
a educação, alavancando esse desenvolvimento para
que, na hora em que chegue a empresa, a indústria,
na hora em que chegue o desenvolvimento do potencial econômico na região, o emprego seja dado àqueles que moram naquelas cidades, naquela região, não
tenha que se importar...
(Interrupção do som.)
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – ...como
já aconteceu no passado. Eu vivi esse momento. Quando foi descoberto o petróleo na nossa cidade, em
Mossoró, na nossa região, os primeiros trabalhadores
tiveram que vir de fora, porque a população ainda não
estava preparada. Hoje, é outra realidade. Hoje, temos
a Escola do Petróleo, as universidades também come-
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çaram a olhar para esse caminho de preparação. Já
existe a escola técnica, que prepara também na área
do petróleo, mas, no passado, os empregos que estavam ali, numa população de muitos desempregados,
de muitos carentes e pobres, tiveram que ser dados a
outros de fora porque eles não estavam capacitados.
Por isso, defendo sempre: a educação em primeiro lugar, a educação, motor de desenvolvimento sim. E
aqui eu quero deixar também os meus aplausos...
(Interrupção do som.)
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – ...à
Tribuna do Norte e à Fiern, Federação da Indústria do
nosso Estado, que vem promovendo lá em Natal – e
segunda-feira foi o seminário da educação – vários
eventos denominados “Motores do Desenvolvimento”,
falando de infraestrutura, falando dos mais diversos
aspectos para o desenvolvimento do nosso Estado.
Mas segunda-feira eu considero que foi o momento
mais importante, porque se tratou exatamente de analisar como estamos na educação, o quanto perdemos
nesses últimos anos de oportunidade de crescer na
qualidade, o quanto precisamos fazer, e fazer de forma
rápida, para melhorar o índice de educação no nosso
Estado, valorizando o educador, dando melhores condições estruturais e, mais do que nunca, criando as
condições para que a escola possa bem receber os
ﬁlhos e as ﬁlhas dos nossos irmãos potiguares.
Era isso, Sr. Presidente, que eu queria colocar.
E queria aqui, só para ﬁnalizar, cumprimentar
a vice-Prefeita da cidade de Mossoró, Ruth Ciarlini,
e a Prefeita da cidade de Messias, Shirley Targino.
Inclusive, elas estão aqui em Brasília para participar
da Marcha dos Prefeitos, mas também, amanhã, o
Sebrae estará realizando o grande encontro para que
seja feita a premiação dos prefeitos empreendedores
do Brasil. Eu tive essa alegria por três vezes, quando
fui Prefeita, inclusive por ter sido Prefeita Empreendedora do Brasil, além de ter sido, em outros momentos,
lá do Rio Grande do Norte e da região Nordeste. E a
Prefeita Shirley foi a escolhida, em primeiro lugar, no
nosso Estado.
(Interrupção do som.)
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – E a
vice-Prefeita Ruth aqui representa a Prefeita da cidade, Fafá Rosado, já que a cidade de Mossoró também
está entre as cinco ﬁnalistas no ranking do Rio Grande do Norte.
Dessa forma, cumprimentando as duas que estão
aqui em Brasília, também quero cumprimentar a todos
os Prefeitos empreendedores do Brasil, que lutam com
muita diﬁculdade, enfrentando a crise, mas com criati-

69

Maio de 2010

vidade e com dedicação para realmente fazer do seu
município um município empreendedor.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Rosalba Ciarlini, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marconi
Perillo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 519, DE 2010
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nº 304, de 2009 – Complementar, e PLS nº 127, de 2010 – Complementar, por
regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões,
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB-GO)
– 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 520, DE 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei do Senado 325, de 2006, que “Dispõe sobre o
Estatuto do Produtor Rural”, seja apreciado, também,
pela Comissão de Assuntos Sociais – CAS.
Justiﬁcação
Ao dispor sobre inúmeros assuntos ligados ao
produtor rural, o PLS 325/2006 traz a baila questões
que justiﬁcam análises por outras comissões do Senado Federal. Ao longo de seus 35 artigos, a proposição
trata de temas como Crédito Rural (capítulo III), Seguro
Agrícola (capítulo V), Infraestrutura Rural (capítulo VII),
Acesso a Mercados (capítulo VI), Assistência Social
(capítulo VIII), Função Social da Terra (capítulo II), Preservação do Meio Ambiente (Capítulo IX) e Relações
de Trabalho Rural (capítulo XIII).
Como se vê, grande parte dos temas acima são
correlatos a outras comissões do Senado Federal, aptas
a discutir as novas disposições trazidas na propostas.
Ao dispor sobre a assistência social, por exemplo, o
projeto de lei aduz o seguinte, por exemplo:
“Art. 23. Cada comunidade rural terá pelo
menos uma unidade de saúde, devidamente
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equipada e com medicamentos, com presença
em tempo integral de agente de saúde e de
enfermeiro, e, em tempo total ou parcial, de
médico clínico geral.”
É evidente que tal tema deve ser levado a discussão na CAS, por tratar diretamente de tema de sua
competência (Art. 100, I e II do Regimento Interno do
Senado Federal).
Outrossim, a tramitação pela Comissão de Assuntos Sociais também se justiﬁca, sobretudo porque esse
projeto de Estatuto dá novas disposições sobre a Função
Social da Terra (tema cujo tratamento se dá em sede
constitucional) e também inova em assuntos relacionados a Direitos Trabalhistas e contratos de trabalho.
Portanto, diante das justiﬁcativas ora apresentadas, requeiro que seja o PLS 325/06 redistribuído para
a CAS, para que ela se manifeste acerca do tema, antes que a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
(CRA) delibere de forma terminativa sobre a proposição. – Senadora Fátima Cleide.
REQUERIMENTO Nº 521, DE 2010
Requeiro, com base nos arts. 258 e 260, incisos
I e II, alínea a, do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do
Senado nº 55, de 2010, Projeto de Lei da Câmara nº
85, de 2009, que já tramita em conjunto com os PLS nº
30 e nº 306 ambos de 2003 e o PLS nº 321 de 2004,
em razão de regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDBGO) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão publicados e, posteriormente, incluídos em Ordem do Dia
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Esta Presidência saúda a Senadora – a Governadora – Rosalba Ciarlini e registra as presenças
honrosas da Srª Prefeita e da Srª vice-Prefeita.
Antes de conceder a palavra, pela ordem, ao
Senador José Agripino Maia, Líder do DEM, e ao Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB, eu gostaria de
dizer a todos que, ontem, fui solicitado pelo Presidente
Sarney para assumir a Presidência nesta semana, em
função de uma viagem internacional.
Estou assumindo a Presidência com o compromisso dos Srs. Líderes de votarmos alguns projetos
importantíssimos. Eu gostaria de votar, se possível hoje,
caso os Relatores estejam com os relatórios prontos,
hoje ainda, sem delongas, o projeto de reajuste dos
aposentados.
(Manifestação da galeria.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Eu pediria, por gentileza, à assistência que
não se manifestasse, porque isso é proibido pelo Regimento.
Nós vamos ajudá-los. É um dever nosso apoiar
os aposentados, e eu faço isso com muito prazer. Se
depender de mim, se o relatório for devolvido hoje, nós
vamos votar hoje, assim como o reajuste do salário
mínimo, os créditos, os embaixadores.
E queria fazer um apelo aos Líderes: eu gostaria
de votar, se não hoje, no máximo amanhã, o projeto
Ficha Limpa. O Brasil espera do Senado uma solução rápida, votação rápida. O Senador Demóstenes,
Presidente da CCJ, disse-me que votará amanhã na
CCJ o seu relatório do projeto Ficha Limpa. E, no que
depender de mim como Presidente em exercício do
Senado, eu gostaria de votar amanhã o projeto Ficha
Limpa, em havendo acordo dos Líderes e em havendo alternativa regimental para que esse procedimento
seja adotado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Portanto, essas duas matérias são, na nossa
opinião, de importância vital.
Com a palavra o Senador José Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a fala de V.
Exª nos estimula. Quero dizer a V. Exª que nós nos reunimos no começo da tarde – o Senador Arthur Virgílio,
o Senador Romero Jucá e eu, pelo PSDB, pelo Democratas e pelo Governo –, estabelecendo um plano de
trabalho exequível, racional, para esta semana, sob a
Presidência de V. Exª.
Nós temos – nós, Democratas, os tucanos também o pensam e evidentemente o Governo aqui falará
– um pensamento. O Senador Suplicy está passando
na minha frente com o papel que eu já assinei: o requerimento de urgência, assinado pelos Líderes, de
consenso, solicitando que seja votado, por acordo de
lideranças e em regime de urgência, o projeto da Ficha Limpa.
Sobre este assunto, o Senador Arthur Virgílio
apresentará uma questão de ordem à Presidência
para dar guarida regimental à votação dessa matéria,
tendo em vista que temos pela frente quatro medidas
provisórias e quatro matérias em regime de urgência
constitucional, que são os projetos do pré-sal.
Os Líderes se reuniram em busca de um entendimento que ainda não aconteceu, mas, de qualquer
maneira, o diálogo está estabelecido. Em política diálogo conta muito. O que acertamos? Acertamos que,
hoje, nós votamos a primeira medida provisória, que
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está com o Senador Jayme Campos para apresentar o relatório; já foi entregue à Mesa, e essa matéria
pode ser votada sem diﬁculdade maior. E, amanhã – e
é preciso que amanhã isso aconteça – vamos votar a
medida provisória que trata do reajuste dos aposentados e do fator previdenciário. (Palmas.)
Por que não se vota hoje? Porque só se pode
votar uma matéria com o relatório. O relator é o Senador Romero Jucá. O relatório não está pronto e não foi
entregue ainda. Nós vamos fazer um acordo único de
votar amanhã, mesmo sem aquele prazo de duas sessões, em busca de entendimento, porque essa matéria
já é do nosso entendimento. A garantia aos aposentados do reajuste de 7,72% e estabelecimento do ﬁm do
fator previdenciário já são entendimento nosso, mas
não podemos votar sem apresentação do relatório. E o
Relator só vai entregar o relatório amanhã. É um direito que ele tem e que nós respeitamos. Mas ele tomou
o compromisso de apresentar o relatório amanhã e,
amanhã, impreterivelmente, os aposentados do Brasil
terão a garantia do reajuste de 7,72%.
Segundo, a medida provisória que trata de concessão de crédito, cuja relatoria está entregue ao Senador
Eduardo Azeredo, igualmente será votada amanhã; bem
como a medida provisória que estabelece R$510,00
como o novo valor para o salário mínimo no Brasil.
Muito bem. Votadas as quatro MPs, aí incluída
a MP que trata dos aposentados, se ensejará a oportunidade de se votar o Projeto Ficha Limpa, que para
nós é questão fundamental, diz respeito à sociedade.
É talvez a grande vacina que o Congresso possa oferecer à sociedade contra a prática da corrupção na vida
pública brasileira. É um instrumento duro, é um projeto
referência, que acredito vá ser no futuro modiﬁcado,
reparado, consertado, mas tem que ter uma referência,
e a referência é o Projeto de Lei Ficha Limpa, que eu
não considero nem perfeito nem acabado, mas que eu
vou votar, mesmo sem ser perfeito ou acabado, porque é a referência que se põe para se começar uma
prática decente de fazer vida pública, em respeito à
sociedade do Brasil.
O pensamento de V. Exª é o pensamento dos
democratas. A forma de fazer o Senador Arthur Virgílio, que já expôs ao Democratas, já expôs ao Líder do
Governo, fará questão de ordem para que nós possamos pactuar a forma de votar. Em seguida, restarão
os projetos do pré-sal. Eu pedi ao Líder do Governo
que não condicionasse a votação do Ficha Limpa aos
projetos do pré-sal. Fiz até um apelo a S. Exª. Por uma
razão simples: não há entendimento concluído em torno dos projetos do pré-sal.
Quanto ao Ficha Limpa há; e do Plenário o há,
haja vista que o documento assinado por todos os Lí-
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deres retrata posição consensual dos partidos políticos querendo votar logo o projeto Ficha Limpa, o que
não é fato para os projetos do pré-sal. A disposição
do Democratas e do PSDB é de sentar à mesa e dialogar com o Líder do Governo, a ﬁm de estabelecer
um calendário, precedido do debate devido, para que
possamos votar, ainda antes do recesso, a essência
do que o Governo oferece a debate ao Congresso em
matéria de pré-sal. Foi o apelo que ﬁz ao Líder do Governo, que, evidentemente, vai fazer as suas consultas
e tratativas, mas sabendo da disposição da Oposição
em não juntar pré-sal com Ficha Limpa.
Ficha Limpa é uma coisa, é consenso do Plenário, é interesse da sociedade e urge que se vote
isso, se possível, amanhã. Para isso votamos todas
as MPs para desobstruir a pauta; em seguida, ﬁca o
entendimento de que haverá um esforço dos Partidos
de Governo e Oposição pela votação do possível e da
essência dos projetos do pré-sal.
Era o que tinha a comunicar à Casa.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente...
O PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO)
– O Senador Arthur Virgílio havia solicitado a palavra
anteriormente; depois eu a concederei ao Senador
Romero Jucá.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Arthur
Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador José
Agripino já expôs muito bem qual é o ponto de vista da
Oposição, se é para apressar a votação do Ficha Limpa, a nossa disposição de votarmos as quatro medidas
provisórias. Não vejo diﬁculdades em votá-las, ainda
que em uma delas nós votemos, no mérito, contra a
proposta do Governo.
Com certeza, queimando etapas para que se
possa apreciar tanto a Medida Provisória nº 474, a
do salário mínimo, quanto essa que é relatada pelo
Senador Romero Jucá, a 475, que cuida do reajuste
dos aposentados.
Mas o motivo que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, é apresentar à Mesa uma questão de ordem,
que julgo de bastante relevância para a deﬁnição de
cada Senador, de cada Líder, neste momento que vive
o Senado Federal.
É a seguinte a questão de ordem:
Sr. Presidente, nos termos do art. 404 do Regimento Interno do Senado Federal, venho requerer a V.
Exª detalhamento mais especíﬁco sobre a tramitação
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de proposições legislativas quando houver o sobrestamento da pauta por medidas provisórias e projetos
de lei em regime de urgência constitucional.
O Senado Federal vem adotando uma sistemática
de trabalho na qual as proposições legislativas que não
se transformam em norma jurídica ﬁcam afastadas das
regras do art. 62, § 6º, da Constituição Federal, não
sofrendo a sua paralisação com o sobrestamento da
pauta pelas medidas provisórias e projetos de lei em
regime de urgência. Esses procedimentos têm dado
mais agilidade ao processo legislativo e vêm ao encontro dos anseios da sociedade, por um Parlamento
mais dinâmico e eﬁciente.
A Câmara dos Deputados se tem posicionado
de maneira mais ampla que o Senado Federal e tem
aplicado a interpretação de que as medidas provisórias
e os projetos de lei em regime de urgência somente
sobrestam a pauta em relação aos projetos de lei ordinária, ou seja, qualquer outra proposição legislativa
não sofre essa paralisação e pode, portanto, ser votada, normalmente.
O caso mais recente foi o Projeto de Lei Complementar nº 168, de 1993, já conhecido nacionalmente
até por ser de iniciativa popular, contando com mais
de quatro milhões de assinaturas a lhe corroborar os
termos, mais conhecido como Ficha Limpa, que já foi
votado naquela Casa, mesmo quando havia medidas
provisórias já em regime de urgência sobrestando a
pauta.
Nesse sentido, no escopo de se dar uma uniformização de interpretação sobre o trâmite das medidas
provisórias e projetos de lei de urgência constitucional,
venho solicitar a esta Presidência que adote o mesmo
procedimento da Câmara dos Deputados e coloque na
pauta para votação esses projetos, independentemente
da existência de proposições em regime de urgência
presente no Senado Federal.
É importante salientar que o Regimento Interno
do Senado Federal também contempla a possibilidade
de alterar trâmite de uma votação, conforme dispõe o
inciso III do art. 412.
Art. 412 – A legitimidade na elaboração
da norma legal é assegurada pela observância
rigorosa das disposições regimentais, mediante
os seguintes princípios básicos:
III – impossibilidade de prevalência sobre
norma regimental de acordo de lideranças ou
decisão de Plenário, exceto quando tomada
por unanimidade, mediante voto nominal, resguardado quorum mínimo de três quintos dos
votos do membro da Casa.
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Por todo o exposto, venho solicitar a V. Exª que
coloque em votação no plenário do Senado Federal o
PLC nº 58, de 2010-Complementar, que é denominado de Ficha Limpa”.
Sr. Presidente, o entendimento que tem a minha
Bancada é o de que não havendo acordo de Líderes,
obviamente, empaca, mas havendo acordo de Líderes
e não sendo matéria transformável, conversível em
medida provisória, é muito cabível, é muito possível, é
necessário até que se faça uma sessão extraordinária
para votar o chamado Projeto Ficha Limpa.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Arthur Virgílio, eu gostaria de um aparte.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não. Eu só vou fazer uma leitura...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Não há aparte em questão de ordem. V. Exª
pediu a palavra pela ordem e não há aparte, não há
possibilidade de conceder aparte.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não. Acato, Presidente, mas como é um assunto que,
na verdade, suscita o debate...
Eu vejo levantado o microfone de aparte do Senador Antonio Carlos e o do Senador Alvaro Dias, que
poderiam perfeitamente falar, pela ordem, a seguir,
porque é uma matéria que suscita mesmo o desejo
de debater.
Mas, Sr. Presidente, tomei, ainda, e de acordo
com a minha Bancada, a seguinte decisão: a de ir peticionando ao Exmº Sr. Presidente do Egrégio Tribunal
Superior Eleitoral, Ministro Ricardo Lewandowski, nos
seguintes termos:
“Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, brasileiro, casado, Senador da República, com gabinete no
Edifício do Senado Federal, Anexo II, Bloco A, nº 50,
por meio de seu advogado signatário, vem, respeitosamente, à presença de V. Exª, com fundamento na
alínea “j” do art. 8º e art. 55, ambos do Regimento
Interno do Tribunal Superior Eleitoral, Resolução nº
4.510, de 29 de setembro de 1952, submeter a presente consulta, no sentido de responder sobre aplicação
de norma eleitoral para as eleições que se realizarem
no mesmo ano de sua entrada em vigor, nos termos
a seguir aduzidos:
1. O Congresso Nacional, atendendo aos apelos
da sociedade civil, tem feito um grande esforço para
tornar em efetiva norma jurídica o Projeto de Lei Complementar nº 168, de 1993, que altera a Lei Complementar nº 64, de 1990, no sentido de restringir a entrada
na disputa eleitoral de candidatos que não atendam
aos requisitos mínimos de boa vida pregressa. Entretanto, o processo legislativo, muitas vezes, não tem a
celeridade compatível com as demandas sociais, muito
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por conta do próprio conﬂito de interesses, que muitas
vezes se avizinha nos temas mais polêmicos.
2. Dispõe a Constituição Federal de 1988 que a
Lei Eleitoral entra em vigor na data de sua publicação,
mas não se aplica às eleições que ocorrem até um ano
da data de entrada de sua vigência.
Art. 16 – A lei que alterar o processo
eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra
até um ano da data da sua vigência.
3. Como já ventilado, por seu turno, o Congresso
Nacional se mobiliza para ﬁnalizar a votação de projeto
de lei complementar que venha a regular, com critérios
mais objetivos, o requisito presente no Texto Constitucional da moralidade como pressuposto de exercício
do mandato eletivo, tendo em vista a vida pregressa
do candidato.
Nesse mister, prescreve o § 9º do art. 14:
Art. 14.
[...]
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a ﬁm de proteger a probidade
administrativa, a moralidade para exercício
do mandato, considerada a vida pregressa
do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a inﬂuência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou
indireta”.
4. Segundo a Lei nº 9.504, de 1997, a escolha
dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre
coligações deverão ser feitas no período entre 10 e 30
de junho do ano em que se realizarem as eleições. Os
registros de suas candidaturas deverão ser solicitados
à Justiça Eleitoral até o dia 05 de julho.
5. Assim, os partidos políticos deverão ter a segurança jurídica de saber se uma norma eleitoral que
impõe a sanção de inelegibilidade aos possíveis candidatos terá aplicabilidade para a presente eleição.
Abro um parênteses para dizer que, na minha
opinião, a Constituição está acima de tudo. E acho
que cabe, sim, que entre em vigor imediatamente
essa norma a ser aprovada pelo Congresso Nacional,
o chamado Projeto Ficha Limpa.
6. Note que os partidos políticos podem estar sujeitos a uma inﬁnidade de ações judiciais para contestar
a decisão que impediu diversos pré-candidatos a participarem das convenções, tendo em vista a interpretação
de que a norma já possui plena aplicabilidade.
A formação de coligações e as estratégias eleitorais também estarão sujeitas a essa segurança, o
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que implica em outros pontos importantes, como a
estruturação dos palanques regionais, plano de mídia
para seus candidatos e arrecadação e aplicação de
recursos nas campanhas eleitorais com seus respectivos comitês ﬁnanceiros.
7. Nesse sentido, o investimento eleitoral dos
partidos políticos em seus candidatos é substancial e
a alteração desse quadro, com a possível substituição
dos seus candidatos, tendo em vista uma alteração
da interpretação jurídica de uma norma, pode causar
danos irreparáveis, inclusive inﬂuir na legitimidade do
pleito.
8. Postos esses argumentos, formula-se a seguinte indagação: uma lei eleitoral que disponha sobre inelegibilidade e que tenha sua entrada em vigor
antes do prazo de 05 de julho poderá ser efetivamente
aplicada para as eleições gerais de 2010?
9. Diante das considerações expostas, requer
o consulente que essa egrégia Corte se pronuncie,
na forma prevista no inciso XII do art. 23 do Código
Eleitoral.
No intuito de colaborar com as instituições democráticas do Brasil, renovo os votos de apreço e
elevada estima”.
Sr. Presidente, então são duas peças: uma dirigida, Senador Romero Jucá, ao Presidente do egrégio
Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Ricardo Lewandowski, indagando a respeito de que, se meu pressentimento é correto, a Constituição se sobrepõe a tudo
e, portanto, a modiﬁcação constitucional signiﬁcaria
aplicabilidade já para esta eleição; e a outra sobre a
noção que tenho e que tem minha Bancada de que,
havendo acordo de Líderes, nós podemos, sim, votar
com ou sem trancamento de pauta o Projeto Ficha
Limpa – a urgência já está requerida, assinada por
diversos Srs. Líderes desta Casa, nós podemos votar.
Ou seja, não vejo que isso tenha a ver com a urgência
constitucional do pré-sal, não vejo que isso tenha a
ver sequer com as medidas provisórias que estamos
acordando votá-las.
Entendo que a Mesa deve se pronunciar sobre
isso, até porque não se abre exceção nenhuma, não
se quebra praxe nenhuma, apenas se indaga se todos
os Líderes aceitam votar o Projeto Ficha Limpa, com
ou sem trancamento de pauta, com ou sem urgência
constitucional do pré-sal, com ou sem medida provisória no meio do caminho.
A Mesa precisaria se pronunciar porque entendo
que será essa uma resposta muito importante. Não
será algo vulgar. Outro dia aparecerá outra matéria que
mobilizará a opinião unânime dos Líderes, e nós então
faremos uma sessão extraordinária para votar, como a
Câmara faz também – ela talvez até com muito mais
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habitualidade. Nós aqui temos votado, Senador Jucá,
autoridades, temos votado diversas matérias, talvez
com menos atividade do que a Câmara, mas temos
votado. Então, entendo que nós poderemos perfeitamente. Esse é o meu entendimento.
Acatarei o que a Mesa disser, e eventualmente com recurso para o Plenário. Acatarei, sobretudo,
o que o Plenário pronunciar. Mas entendo que, se
houver acordo de Líderes, nós teremos condições de
votar amanhã o Projeto Ficha Limpa; se houver acordo de Líderes, sim, amanhã, independentemente do
que esteja na pauta. E nós temos todo o interesse
em desbastar as quatro medidas provisórias, temos
todo o interesse – já disse isso ao Líder do Governo
em fraterna conversa que tivemos ainda há pouco – e
continuamos reivindicando que o Governo se sensibilize para a retirada da urgência do pré-sal, de modo
que nós possamos fazer um cronograma de votação
para, até o ﬁnal deste semestre, votarmos as matérias
todas do pré-sal, com as audiências públicas devidas,
com a possibilidade do debate, do enriquecimento do
debate – como diz um prezado colega nosso: da qualiﬁcação do debate.
Portanto, apresento as duas peças para os Anais,
e a questão de ordem endereço diretamente à responsabilidade da Mesa, que neste momento é tão brilhante
e conscientemente dirigida por V. Exª. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
QUESTÃO DE ORDEM
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 404, do Regimento Interno
do Senado Federal, venho requer a Vossa Excelência
detalhamento mais especíﬁco sobre a tramitação de
proposições legislativas quando houver o sobrestamento da pauta por Medidas Provisórias e Projetos de Lei
em regime de urgência constitucional.
O Senado Federal vem adotando uma sistemática de trabalho no qual as proposições legislativas, que
não se transformam em norma jurídica, ﬁcam afastadas
das regras do art. 62, § 6º, da Constituição Federal,
não sofrendo a sua paralisação com o sobrestamento
da pauta pelas Medidas Provisórias e Projetos de Lei
em regime de urgência. Este procedimento tem dado
mais agilidade ao processo legislativo do Senado Federal e vem ao encontro dos anseios da sociedade por
um parlamento mais dinâmico e eﬁciente.
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A Câmara dos Deputados tem se posicionado
de maneira mais ampla que o Senado Federal e tem
aplicado a interpretação de que as Medidas Provisórias e Projetos de Lei em regime de urgência somente sobrestam a pauta em relação aos Projetos de Lei
Ordinária, ou seja, qualquer outra proposição legislativa não sofre essa paralisação e pode ser votada
normalmente. O caso mais recente foi o Projeto de Lei
Complementar 168, de 1993, conhecido como “Ficha
Lima”, que foi votado naquela Casa mesmo quando
havia Medidas Provisórias, já em regime de urgência,
que sobrestando a pauta.
Neste sentido, no escopo de dar uma uniformização da interpretação sobre o trâmite das Medidas
Provisórias e Projetos de Lei de urgência constitucional,
venho solicitar a esta Presidência que adote o mesmo
procedimento da Câmara dos Deputados e colocando
na pauta para votação esses projetos, independente
da existência de proposições em regime de urgência
presentes do Senado Federal.
É importante salientar que o Regimento Interno
do Senado Federal também contempla a possibilidade
de alterar trâmite de uma votação, conforme dispõe o
inciso III, do art. 412.
“Art. 412. A legitimidade na elaboração
de norma legal é assegurada pela observância
rigorosa das disposições regimentais, mediante
os seguintes princípios básicos:
(...)
III – impossibilidade de prevalência sobre
norma regimental de acordo de lideranças ou
decisão de Plenário, exceto quando tomada
por unanimidade mediante voto nominal, resguardado o quorum mínimo de três quintos
dos votos dos membros da Casa;”
Por todo o exposto, venho solicitar a Vossa Excelência que coloque em votação no Plenário do Senado Federal o PLC nº 58, de 2010 – Complementar,
denominado de “Ficha Limpa”.
Brasília, 17 de maio de 2010. – Senador Arthur
Virgílio.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Esta Presidência acolhe as solicitações colocadas na questão de ordem de V. Exª...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem; é sobre a mesma matéria, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Um instante, Sr. Senador.
A Mesa acolhe a questão de ordem de V. Exª,
Senador Arthur Virgílio. E gostaria de informá-lo que

MAIO 2010
21782

Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

partilho da mesma opinião de V. Exª e dos Líderes.
Particularmente, não vejo óbice, em função do trancamento da pauta, desde que haja acordo de Líderes,
para a votação dessa urgência constitucional.
Eu gostaria de dizer ao Senador Arthur Virgílio, ao
Líder José Agripino, ao Líder Romero Jucá e a todos
os Srs. Senadores que já acertei aqui, com a Consultoria, com a Diretoria da Mesa, que até as 10 horas
de amanhã, nós daremos uma resposta com base na
consulta que será feita ao Regimento. Da minha parte, quero colocar em votação, amanhã, às 16 horas, o
Projeto Ficha Limpa. Será uma grande resposta que
este Plenário dará ao Brasil. Nós não tememos votar
este Projeto. Pelo contrário, queremos votá-lo para que
a democracia seja aperfeiçoada.
Portanto, Senador Arthur Virgílio, até amanhã,
às 10 horas, teremos a resposta à questão de ordem
colocada por V. Exª. Tenho certeza de que será positiva; percebo que é factível. Sendo assim, vamos votar
às 16 horas o Projeto Ficha Limpa.
Estão inscritos os Senadores Alvaro Dias, Antonio Carlos Júnior, o Senador Mário Couto e o Senador
Osmar Dias, para depois do Senador Romero Jucá.
Mas, antes de conceder a palavra pela ordem ao Senador Romero Jucá, Líder do Governo, pergunto se é
possível devolver, ainda hoje, a Medida Provisória dos
aposentados. Sendo possível e havendo acordo de
Líderes e do Plenário, eu o colocaria para ser votado
ainda hoje – se for possível. (Palmas.)
Peço que a assistência não se manifeste.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para tratar
do tema que foi levantado aqui pelos Líderes José
Agripino e Arthur Virgílio, vou colocar em duas partes
o encaminhamento do Governo.
Primeiro, as medidas provisórias. Vamos votar
hoje, por acordo, uma medida provisória relatada pelo
Senador Jayme Campos e, amanhã, votaremos a medida relatada pelo Senador Eduardo Azeredo, de crédito;
a medida relatada pelo Senador Jefferson Praia, que
diz respeito ao salário mínimo; e a medida relatada por
mim, que diz respeito aos aposentados.
Na medida dos aposentados, quero registrar
que manterei o índice de 7,71%. Farei a correção na
tabela, que veio com erro de cálculo da Câmara dos
Deputados no que diz respeito ao seu limite; e estou
procurando uma solução para substituir o Fator Previdenciário. Temos duas ou três opções e, até o ﬁnal
do dia, fecho esse relatório e o entrego. Portanto, o
relatório será votado, impreterivelmente, amanhã à
tarde para que essa matéria possa voltar à Câmara
dos Deputados para ser apreciada.
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No que diz respeito à votação do projeto Ficha
Limpa e do Pré-Sal, quero registrar que assinei a urgência para o projeto Ficha Limpa; estamos trabalhando pela urgência dele e pela urgência dos projetos
do Pré-Sal. A ordem de votação será deﬁnida pela
resposta à questão de ordem levantada pelo Senador
Arthur Virgílio. Nós vamos veriﬁcar que tipo de ordenamento e que tipo de entendimento nós teremos com a
Oposição no que diz respeito ao Pré-Sal e no que diz
respeito ao Ficha Limpa.
A nossa posição é votar os dois com urgência, a
nossa posição é votar os dois rapidamente. Queremos
o Pré-Sal e queremos o Ficha Limpa. Portanto, será a
resposta da questão de ordem que deﬁnirá a sequência
da votação, mas ambas serão votadas, apoiadas pelo
Governo e discutidas à exaustão, Sr. Presidente.
Essa é a posição da Liderança do Governo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª está inscrito pela ordem, logo após os
outros que já haviam pedido para falar pela ordem
anteriormente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Jucá, o entendimento da Mesa, independentemente do entendimento dos Líderes, é
de que amanhã devemos votar, e eu espero que haja
entendimento. Como Presidente, eu gostaria de votar
amanhã o projeto Ficha Limpa, às 16h.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, nós também, mas nós dependemos da resposta da questão de ordem para saber se ainda há
obstáculos ou não.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Às 10h, nós teremos essa resposta.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – E eu gostaria de dizer que, embora tivesse o
interesse de votar hoje a medida provisória do reajuste
de 7,72% para os aposentados e o ﬁm do fator previdenciário, como ainda não foi devolvido, nós vamos
colocar impreterivelmente amanhã para votar. Esse é
o desejo desta Presidência.
Eu concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias,
pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a questão de ordem do Senador
Arthur Virgílio tem inteira procedência. Antes da análise
que devo fazer da proposta do Líder do PSDB, gostaria
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de fazer referência à medida provisória dos aposentados, que tem como relator o Senador Romero Jucá.
Eu creio que o Senador Romero Jucá tem a experiência e a competência necessárias para resolver
essa questão de preciosismo literário aqui no Senado
Federal, sem fazer com que retorne à Câmara dos
Deputados. Há urgência na aprovação desta matéria,
e nós acreditamos que uma emenda de redação pode
solucionar esse equívoco, que não é relevante. Relevante é a concessão do benefício proposto pelo projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. E temos a
convicção de que Presidente da República acolherá a
proposta terminativa do Senado Federal para a sanção
tão esperada pelos aposentados brasileiros.
Sintetizando: cabe ao Senador Romero Jucá - e
ele tem condições plenas para isso - encontrar a fórmula
de redação que evite a devolução do projeto à Câmara
dos Deputados. Com vontade política e competência,
certamente isso será perfeitamente alcançado.
Em relação ao projeto Ficha Limpa, o Senador
Arthur Virgílio discorreu sobre as razões que nos levam a postular a votação prioritária, e temos razões
de sobra para esse pleito.
Tivemos, Srs. Senadores, desde a adoção dessa
prerrogativa do projeto de iniciativa popular, três proposições aprovadas no Congresso Nacional. A primeira, o
Fundo de Habitação Popular; a segunda, aquele projeto
que apena quem compra voto na campanha eleitoral;
e o terceiro projeto torna crime hediondo o sequestro
seguido de morte – esse projeto foi proposto em decorrência do crime contra Daniela Perez.
Agora, o projeto Ficha Limpa, num cenário em que
as instituições públicas brasileiras, os partidos políticos
e os políticos de forma geral encontram-se desgastados diante da opinião pública, gerou uma expectativa
extraordinária, mobilizou as entidades representativas
da sociedade civil e promoveu um grande debate. Há
que se oferecer resposta urgente a esse anseio popular. Retardar, protelar é afrontar uma aspiração coletiva
do povo brasileiro.
O projeto de iniciativa popular deve ter um tratamento diferenciado no Congresso Nacional. É por isso
que se justiﬁca essa postulação de se realizar uma
sessão extraordinária, conferindo o regime de urgência
à deliberação do projeto. A Comissão de Constituição
e Justiça amanhã se reúne e certamente aprovará o
relatório do Senador Demóstenes Torres, que propõe
aprovação sem alteração, exatamente para valorizar
a urgência. Nós temos de aprovar em tempo para que
o projeto de lei possa se transformar em lei sancionada pelo Presidente da República e vigorar já, para as
eleições deste ano.
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A expectativa da sociedade é esta: o povo brasileiro quer que o projeto vigore nas eleições deste ano,
e nós não podemos frustrá-la. A expectativa extraordinária que o projeto gerou pode redundar em imensa
frustração se não tivermos a sensibilidade política de
superar esse impasse e votar com preferência, oferecendo perspectivas de que vigore neste ano.
Esse preciosismo jurídico em debate – “Vigora
este ano? Não, não vigora este ano. Há que se aguardar um ano.” – pode ser naturalmente compreendido.
Mas, acima desse preciosismo jurídico, devemos colocar as expectativas da sociedade, e a expectativa
maior do povo brasileiro em relação ao Congresso
Nacional nesta hora não é outra, é esta: é a votação
do projeto Ficha Limpa para que possa vigorar já nas
eleições deste ano.
Portanto, Sr. Presidente, eu louvo a postura de
V. Exª ao, de forma aﬁrmativa, enfatizar o desejo da
Presidência. V. Exª não se omite, V. Exª se aﬁrma ao
defender, como Presidente em exercício do Senado
Federal e do Congresso Nacional, a aprovação prioritária do projeto Ficha Limpa.
É evidente que alguém poderia até desejar aprimorar a proposta apresentando emendas, o que resultaria em retorno à Câmara dos Deputados, mas nós
estamos abrindo mão dessa perspectiva de aprimoramento para que, aprovado o projeto, suas determinações possam vigorar nestas eleições. E só vigorará para estas eleições se consumarmos este grande
acordo político que estamos hoje arquitetando com
essa proposta do Senador Arthur Virgílio; só poderemos fazer vigorar neste ano este projeto se consumarmos este acordo político, com o aval da Mesa e de V.
Exª, para que o projeto seja votado no dia de amanhã.
Não teremos, se ﬁzermos isso, pretexto para retardar
a aplicação da lei. A lei poderá ser aplicada já para as
eleições deste ano. É muito pouco ainda. Nós sabemos
disso. É insuﬁciente. Mas é um passo adiante. É uma
conquista. E essa conquista tem que ser consagrada
pelo Senado Federal no dia de amanhã.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Todos os senhores já estão inscritos pela
ordem. Estou seguindo a sequência em relação aos
Senadores que pediram primeiro. Eu vou conceder a
palavra agora ao Senador Antonio Carlos Júnior; logo
após, ao Senador Mário Couto; depois, ao Senador
Osmar Dias; logo após, ao Senador Paulo Paim e ao
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Senador Eduardo Suplicy. Estão todos inscritos aqui
pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A sua disciplina é singular, vou aguardar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Obrigado. Antes de conceder a palavra pela
ordem ao Senador Antonio Carlos Júnior, eu vou abrir
a Ordem do Dia, vou começar aqui o processo de votação de uma autoridade, para irmos aproveitando
aqui o tempo e já votando. Então, eu vou colocar em
votação.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Aberta a Ordem do Dia.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 71, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 71, de 2010 (nº 103/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Gonçalo de Barros Carvalho e
Mello Mourão, Ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
ao Reino da Dinamarca e, cumulativamente,
junto à República da Lituânia.
Sobre a mesa, parecer favorável da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, cujo Relator
foi o ilustre Senador Flexa Ribeiro.
PARECER Nº 562, DE 2010–CRE
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Passa-se a votação, que, de acordo com a deliberação do Senado, será secreta. Está aberto o painel
para a votação.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior,
pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu queria aqui apoiar a proposta dos partidos de Oposição – do Democratas, do
PSDB –, feita aqui pelo Senador Arthur Virgílio com
uma questão de ordem, no sentido de abrirmos a sessão extraordinária e votarmos, em regime de urgência,
o projeto Ficha Limpa. É um anseio da sociedade, é
um projeto de origem popular que se transformou aqui
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na Casa num projeto de lei e que é importante para a
sociedade brasileira.
Como há consenso na Casa, eu acho que é importante que nós atendamos ao clamor popular e votemos esse projeto com a máxima urgência, se possível
amanhã, desde que antes votemos as quatro medidas
provisórias que estão trancando a pauta – dois créditos, o salário mínimo e o reajuste dos aposentados –,
que têm que ser votadas antes. Não haverá nenhum
óbice regimental, já que há acordo de procedimentos
para a votação. Em relação a um dos projetos de créditos, deveremos votar contrariamente, mas isso não
impedirá que os quatro sejam votados, e, portanto, que
a pauta seja desobstruída.
Já que os projetos do pré-sal exigem mais discussão, mais debates, é importante que votemos imediatamente, com a urgência máxima, após as medidas
provisórias, o projeto Ficha Limpa, dentro da proposta
feita pelo Senador Arthur Virgílio, em nome dos partidos de Oposição. Quero dar o meu apoio à proposta,
e eu acho que é fundamental, para que a sociedade
brasileira conﬁe nesta Casa, que nós mostremos que,
realmente, os anseios populares são transmitidos para
cá, e nós reverberamos esses anseios populares.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Gostaria de fazer um apelo aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras para que venham votar. Nós
estamos num processo de votação secreta.
V. Exª será inscrito para falar pela ordem.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro,
quero agradecer a V. Exª a sua boa intenção com
os aposentados deste País. Novamente estão aí os
aposentados que vieram para assistir à votação do
projeto que lhes interessa. V. Exª teve a boa vontade.
Infelizmente, o Líder do Governo ainda não aprontou
o seu parecer. Tenho a minha preocupação quanto ao
parecer do Líder do Governo.
Acho inclusive, Senador Paim, que nós deveríamos, neste momento, procurá-lo para saber qual
a correção que o Líder do Governo deverá fazer no
projeto. Esse projeto volta à Câmara com essa correção? Que correção o Líder do Governo vai fazer no
fator previdenciário?
Tudo isso nos preocupa, Presidente.
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Então, Senador Paulo Paim - V. Exª que está conversando com o Senador Romero Jucá -, é necessário
que se deixe tudo muito claro, porque, se votarmos
amanhã, já está deﬁnido: vamos ﬁcar aqui até a hora
de votarmos. Se for preciso ﬁcar até às 5 horas da manhã, nós vamos ﬁcar. E tenho certeza, Senador Eliseu
Resende, de que 99,9% dos Senadores ﬁcarão, porque todos querem votar esse projeto que pelo menos
melhora um pouquinho o sofrimento dos aposentados.
Não é o ideal, não é o que nós queríamos, mas melhora
um pouquinho. Mas, se o parecer do Senador Romero
Jucá ﬁzer com que esse projeto volte à Câmara, aí,
meu Senador, estamos perdidos. (Palmas.)Aí nós estamos perdidos, porque lá é a nossa condenação. Se
chegar lá, não sairá mais de lá.
Ainda agora, um aposentado me cobrava: “Vamos
votar hoje”. “Não, calma, temos a palavra do Presidente
e de todas as Lideranças de que votaremos amanhã”.
Vamos votar amanhã de qualquer maneira. O que nós
precisamos ver é o teor do despacho do relatório do
Senador Romero Jucá, porque, se volta para lá, o Senador Romero Jucá está nos matando; é matança de
todos, porque não sai mais este ano.
Outra coisa que gostaria de registrar aqui. Vou
votar o Ficha Limpa, meu prezado Senador Líder de
Goiás, mas quero lhe dizer uma coisa: por que não se
vota junto com o Ficha Limpa – aí, sim, poderíamos
dizer para a sociedade que nós estamos melhorando
este Senado em nível de respeito à sociedade – a derrubada do voto secreto neste Senado? É uma vergonha nacional esse negócio de se votar secretamente
aqui neste Senado! Por que eu tenho a obrigação de
esconder o meu voto? Eu não quero mais esconder o
meu voto neste Senado, Senador! E não estou fazendo nenhuma ﬁrula política, porque não sou candidato
a Senador. Não sou! Não sou candidato a nada! Mas
é uma vergonha nacional se dizer, aqui neste Senado, que se tem que votar secretamente em determinadas ocasiões. É uma vergonha! Votar Ficha Limpa
é uma obrigação nossa. Eu quero votar é a queda do
voto secreto!
Fica aqui a minha colocação, e vou dizer mais:
vou votar o Ficha Limpa, mas vou votar sob protesto.
E a minha bandeira, depois dessa dos aposentados,
é esta: só vou sossegar quando derrubarmos neste
Senado esta imoralidade de voto secreto!
Muito obrigado, Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª terá o meu apoio, V. Exª terá o meu voto,
e, se depender de mim, caso eu esteja aqui na Presidência, V. Exª terá prioridade em relação a esse projeto.
Concordo em gênero, número e grau. Não há razão para
termos votação secreta aqui no Senado Federal.
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Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias,
pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Presidente Senador Marconi Perillo, eu pedi a palavra pela ordem, para falar em nome
da bancada do PDT. Falo em meu nome e em nome
de todos os Senadores que compõem a bancada do
PDT. São seis Senadores.
O que nós estamos propondo, Sr. Presidente,
em relação ao Projeto Ficha Limpa? Ele não pertence
a nenhum Parlamentar. Ele não pertence nem a um
Deputado nem a um Senador, ele pertence à sociedade brasileira.
Nós não temos o direito de postergar, de adiar
a votação desse Projeto Ficha Limpa, como também
não temos o direito de votar com a interpretação de
que esse projeto vai entrar em vigor apenas em 2012.
Esse projeto tem de valer para 2010, para este ano,
para esta eleição, para começar a faxina. Se é para
começar a faxina, vamos começar nesta eleição.
Não há por que ﬁcar com essa conversa de “não
dá para entrar em vigor agora”. A verticalização, quero
lembrar, entrou em vigor no ano da eleição, a verticalização que, em 2006, impediu-me, inclusive, de realizar alianças com partidos importantes em meu Estado, como o PSDB, do Flávio Arns e do Alvaro Dias, e
como o PFL na época, agora DEM. Eles não puderam
fazer alianças comigo porque a verticalização entrou
em vigor no período da eleição.
Essa proposta de ﬁcha limpa veio muito tarde para
o Congresso Nacional. Nós já deveríamos ter votado
isso há muito tempo. Aliás, aqui no Senado já votamos
isso. Mas agora estamos votando uma proposta que
veio da sociedade. E eu não vejo como o Senado não
votar isso nesta semana, Presidente.
V. Exª propôs que votássemos hoje. Parece que
não vai ser possível, mas que não passe de amanhã e
que seja válida essa proposta para a eleição de 2010,
para que tenhamos, disputando as eleições, aqueles
que se enquadrarem nas restrições feitas pelo Projeto
Ficha Limpa.
Sr. Presidente, eu ia apresentar uma emenda para
tornar mais clara a aplicabilidade desse projeto para
2010, mas não vou fazer isso porque senão ele volta
para a Câmara, e aí sim, é que ele não vai valer para
2010. Então, apenas justiﬁcando por que não apresento
a emenda: para que ele tenha validade em 2010.
E, quanto aos aposentados, tenho ouvido algumas
autoridades do Governo dizerem o seguinte: “Votando
7,71%, ah, vai dar problema”. Mas eu ouvi também as
mesmas autoridades do Governo dizendo que a economia brasileira vai crescer este ano entre 5% e 7%;
portanto, a arrecadação vai crescer.
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Tenho em mãos dados enviados pelo Ministro
Carlos Lupi de que nós tivemos já a geração de 900
mil empregos neste ano. A meta ou a previsão para
este ano é a geração de cerca de 2,6 milhões de empregos. Haverá, portanto, um aumento no número de
contribuintes do INSS; haverá, portanto, aumento da
receita e não há por que negar esse aumento de 7,71%
aos aposentados. O PDT está na base do Governo e
vai votar a favor do aumento para os aposentados brasileiros, que é o mínimo que este Senado pode fazer,
e nós queremos votá-lo amanhã também, assim como
o ﬁm do fator previdenciário.
Senador Paulo Paim, eu havia assumido um
compromisso com V. Exª de que acompanharia a sua
proposta. Semana que passou, relatei um projeto de
V. Exª que estabelece obrigatoriedade para que empresas com mais de cem empregados, cem trabalhadores, sejam obrigadas a fornecer uma bolsa de
estudo para um curso proﬁssionalizante na relação
de cem para um.
Relatei com muito orgulho aquele projeto, porque
é uma proposta decente, uma proposta para criar mais
um instrumento de capacitação proﬁssional para os
nossos trabalhadores. E, agora, acompanho V. Exª também na defesa do direito dos aposentados brasileiros,
votando, Sr. Presidente, o PDT inteiro – é o que vou
pedir para os Senadores do PDT – para aprovarmos
esse reajuste aos aposentados e o ﬁm do fator previ-
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denciário. E aí, Sr. Presidente, que seja pelo menos
amanhã, no mais tardar, amanhã.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO ) – Senador Osmar Dias, esta Presidência já fez
o compromisso de que amanhã, às 10 horas, será
apresentada a resposta à consulta formulada pelos
líderes do PSDB, do DEM, do Governo, em relação à
possibilidade de votarmos com a pauta trancada.
A orientação desta Presidência é no sentido de
que busquemos uma solução, e uma vez dada a solução, nós colocaremos, às 16 horas, a votação do
Projeto Ficha Limpa, e logo depois nós vamos votar
também o projeto dos aposentados, a medida provisória, já está pactuado isso. Eu queria votar hoje;
como não houve consenso e a medida provisória não
foi devolvida, não foi relatada, há um acordo para que
seja votada amanhã.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será inscrito pela ordem, após os outros
que já estão inscritos.
Antes de passar a palavra ao Senador Paulo
Paim, que já está inscrito pela ordem, eu gostaria de
encerrar a votação dessa Mensagem nº 71.
Está encerrada a votação.
Vamos proclamar o resultado.
(Procede-se-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO, 3 Srs.
Senadores.
Não houve abstenções.
Total: 42 votos.
Aprovada a matéria, aprovada a indicação do Sr.
Embaixador.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 107, DE 2010
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 107, de 2010 (nº 186/2010,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor José Roberto de Almeida
Pinto, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Guatemala.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, cujo Relator é o Senador
Inácio Arruda, pela aprovação.
PARECER Nº 563, DE 2010–CRE
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Em discussão o parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
As Srªs. e os Srs. Senadores já podem votar.
Vou abrir o painel.
(Procede-se à votação.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O Senador Antonio Carlos Valadares será inscrito pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Senador Paulo Paim, antes de conceder a
palavra a V. Exª pela ordem, eu gostaria de, se possível, recebê-los amanhã, na Presidência do Senado,
à tarde, para uma reunião com a representação dos
vigilantes. Eu quero manifestar o meu irrestrito apoio
à causa dos vigilantes e me colocar, como Presidente,
à disposição para a aprovação daquela matéria, cujo
autor é V. Exª.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Paulo
Paim.
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O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.)
– Sr. Presidente, um minuto só, pela ordem. Consulto
V. Exª se a Medida Provisória nº 480 vai ser votada
no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Será votada hoje.
Só vou concluir esta parte, concedendo a palavra pela ordem, e, aí, imediatamente, eu colocarei
em votação.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Marconi Perillo,
quero entrar nos encaminhamentos dessa questão. Primeiro, digo a V. Exª que está conﬁrmado que amanhã
estaremos no seu gabinete, na 1ª Vice-Presidência...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Na Presidência.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Na Presidência da Casa, com a delegação dos vigilantes de
todo o País.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Às 16 horas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Às 16 horas. A segunda questão, Sr. Presidente, é que estamos,
nas galerias e na tribuna de honra, com lideranças dos
aposentados de todo o País.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador, às 15 horas, porque às 16 horas vamos votar a medida provisória.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Às 15
horas, com os vigilantes.
Estão aqui lideranças dos aposentados, Sr. Presidente, de todo o País, que, mediante o entendimento
feito na semana passada, acreditaram que essa matéria
seria votada no dia de hoje. Essa é a expectativa que
se criou na questão dos aposentados, dos pensionistas e também na questão do fator previdenciário na
Medida Provisória 475.
Fizemos um acordo, Sr. Presidente, na Câmara
dos Deputados. O que o Senado aprovou há um ano
e meio não era 80% do PIB, era 100% do PIB. Mas
sou de cumprir acordos. Os Senadores acordaram,
eu acordei, a Câmara aprovou, a Cobap concordou,
as centrais concordaram que fosse 80%, 7,7%. Isso
é que a Câmara aprovou por unanimidade, não teve
nem votação nominal. Ora, Sr. Presidente, foi aprovado
7,7%, isso está no art. 1º da MP que veio a esta Casa.
No art. 2º, não houve adequação da vontade dos Deputados. O que entendemos? Que uma emenda de
redação vai atender ao comando do art. 1º, garantindo
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7,7%, que é o que foi votado para o teto a ser pago
na Previdência.
Então, eu entendo, Sr. Presidente, que esta Casa
já fez outras vezes. Poderíamos fazer uma emenda de
redação para evitar que o reajuste dos aposentados
voltasse para a Câmara. Lá, tem sete MPs trancando
a pauta e, provavelmente, não se vota antes de 1º de
junho – e vão cair os 7,7%.
Eu quero, Sr. Presidente, alertar esta Casa, alertar as galerias: se essa MP voltar para a Câmara, não
teremos nem 7%, nem 7,7% e nem os 6,14% que foram pagos em janeiro por essa MP, pois ela vai cair.
Então, essa é a primeira consideração.
Nós já ﬁzemos aqui, mediante acordo, emendas
de redação. Eu espero que a gente possa fazer isso
para que essa matéria seja votada hoje ou, no mais
tardar, amanhã.
Segundo ponto, Sr. Presidente: a questão do fator
previdenciário. Eu peço a tolerância de V. Exª, porque
essa questão é importante. O fator previdenciário, como
veio da Câmara, é muito mais ﬂexível do que aquilo que
o Senado aprovou. O Senado aprovou a média curta,
das últimas 36 contribuições, O que a Câmara aprova? As 80 maiores contribuições, de 1994 para cá. É
o mesmo que se adota para o servidor público.
Nós defendemos uma Previdência universal, só
que esse fator só vai entrar em vigor a partir de 1º de
janeiro do ano que vem. Então, não há motivo nenhum
para nós não aprovarmos como veio da Câmara. Fazse a emenda de redação para ajustar o teto com os
7,72% aprovados e nós podemos mandar ao Presidente da República.
Sei que há uma preocupação, na Casa e na sociedade, com a questão da chamada aposentadoria
precoce, de alguém que poderia se aposentar aos
quarenta e poucos anos.
Primeiro, não é bem assim, Sr. Presidente. O
cidadão, pela Constituição, começa a trabalhar com
16 anos. Dezesseis mais 35 são 51. Então, de pronto,
temos um parâmetro, que são 51 anos.
Tenho uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) em que enfrento a questão da idade mínima.
Eu boto uma regra de transição e vou na mesma linha
do que é para o servidor público. Como foi acertado
quando votamos, aqui, a reforma da Previdência no
serviço público? Para quem entra no sistema daqui
para a frente, aí, sim, são 55 e 60. É assim para o servidor. O que poderíamos fazer? Aprovarmos como veio
da Câmara e fazermos a emenda de redação, com o
compromisso de aprovarmos essa PEC que garante
a idade mínima.
Essa minha PEC, Sr. Presidente, é como toda
regra de transição. Conversei com as centrais, com as
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confederações, com a Cobap e não há ninguém que
esteja encaminhando contra. Com isso, aprovaríamos
a 475 como veio da Câmara dos Deputados, mantendo
o ﬁm do fator e mantendo os 7,7%.
Alguém me perguntou: “Ah, mas vota a PEC de
hoje para amanhã?” Temos tempo para votar a PEC
e podemos fazer o acordo com a Câmara dos Deputados até dezembro, porque o ﬁm do fator é só em 1º
de janeiro.
Eu acho que, com esse encaminhamento, Sr.
Presidente, nós resolvemos a questão e o Presidente pode sancionar. É bom lembrar para todos e para
a sociedade, que está assistindo neste momento, em
massa, à TV Senado, que o fator só entrou quando nós
derrubamos a idade mínima. Nós estamos propondo
isso agora, baseados nesse princípio de 35 mais 16 –
16 quando você inicia e 35 de contribuição –, 51; regra
de transição; quem entra no sistema, 55 e 60.
O Senador Alvaro Dias já fez o relatório. O relatório está pronto. Podemos, para mim, votar essa
PEC até esta semana. Remetemos para a Câmara
e ela teria até novembro ou dezembro para resolver
essa questão.
Era isso, Sr. Presidente. Dessa forma, nós votamos amanhã e o tema vai direto para o Presidente
da República.
Era isso.
Obrigado.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Havendo...
(Manifestação das galerias.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Eu pediria, mais uma vez, a gentileza da assistência, das galerias, para colaborarem com o cumprimento do Regimento. Todos nós estamos tendo a
melhor boa vontade para a aprovação dessa matéria,
mas, como Presidente, eu preciso ser enjoado, preciso
cumprir o Regimento e queria contar com a colaboração dos senhores e das senhoras que nos honram,
aqui, com suas presenças.
Eu gostaria de dizer ao Senador Paulo Paim
que, se depender desta Presidência, vamos colocar
em votação. É preciso, apenas, haver quorum para a
votação de proposta de emenda à Constituição. Entendido, Senador Paim? (Pausa.)
Nós precisamos apenas ter quorum, senão não
dá para votar a PEC.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela
ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O Senador Valter Pereira tem pedido pela ordem e ele será atendido, só que existem outros Senadores que estão inscritos pela ordem antes: Senador
Eduardo Suplicy, Senador Eduardo Azeredo, Senador
Valter Pereira, Senador Valadares e, agora, o Senador
Casagrande.
Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes,
só para justiﬁcar. Votei... Na votação passada, se estivesse aqui, eu votaria de acordo com a orientação do
meu Partido, no Embaixador da Dinamarca.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido.
Encerrada a votação.
Nós vamos revogar o despacho, aguardando
que os últimos Senadores possam exercer o seu direito ao voto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permite-me, então, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Encerrada a votação.
Vamos proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO, 4.
Houve uma abstenção.
Total: 44 votos.
A matéria foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Eu vou conceder a palavra, pela ordem, aos
cinco oradores que solicitaram e, logo após, nós vamos
começar a votação da Medida Provisória 480, cujo Relator já se encontra aqui para proferir o seu relatório.
Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de comunicar à Mesa que, em instantes, entregarei o
requerimento, com base no art. 336 e no art. 338 do
Regimento Interno, para urgência, para que o Projeto de
Lei Complementar 58, que altera a Lei Complementar
64, que estabelece, de acordo com o art. 14 da Constituição, caso de inelegibilidade, prazo de cessação e
determina outras providências, para incluir hipóteses
de inelegibilidades que visam a proteger a probidade
administrativa e a moralidade no exercício do mandato,
conhecido como projeto Ficha Limpa.
Eu já tenho, aqui, as assinaturas de praticamente
mais de 90% dos Líderes. Faltam, apenas, a assinatura do Senador Gim Argello e a assinatura do Senador
José Nery, do PTB e do PSOL, respectivamente.
Todos os demais já assinaram e muitos dos ViceLíderes, reforçando. Então, nesta tarde, Sr. Presidente,
encaminharei o requerimento consensual dos Líderes
do Senado para o regime de urgência da apreciação e
votação do projeto Ficha Limpa, com o entendimento
de que, amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, haverá a apreciação e votação do parecer do próprio Presidente, e avocou a si o Senador Demóstenes
Torres para ser o Relator da matéria. Dessa maneira,
cumpriremos o compromisso de todos os Senadores,
de todos os Partidos, para a rápida votação do projeto
Ficha Limpa, em regime de urgência.
Então, era o anúncio que eu gostaria de fazer.
Quero pedir ao Senador Gim Argello e ao Senador José Nery que compareçam logo ao plenário, para
completarem as assinaturas.
Obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E
Senador Marcelo Crivella também, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
Com a palavra, o Senador Eduardo Azeredo.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem Sem revisão do orador.) – Presidente, eu quero
primeiro dizer que, como Relator da Medida Provisória 477, eu ﬁz a entrega do relatório ontem, dia 17, às
16 horas e 40 minutos. Então, ela foi entregue à Mesa
dentro do prazo, ainda ontem. Meu parecer é contrário a essa medida provisória, que abre 18 milhões de
crédito extraordinário.
Com relação ao Projeto Ficha Limpa, Sr. Presidente, quero deixar claro minha posição favorável.
Minas Gerais tem mais de 300 mil assinaturas nesse
projeto, que tem 1,4 milhão de assinaturas, assinaturas presenciais, com títulos eleitorais, portanto, não
são assinaturas obtidas via Internet e sim assinaturas
presenciais. Com a redação que aprovada na Câmara, o projeto acaba inclusive com a generalização que
se costuma fazer em relação à vida pública. A generalização vai ser extinta, como acontece hoje quando
se critica todos políticos de maneira geral. Portanto, a
minha posição é favorável; que possamos votá-lo ainda amanhã. Assim sendo, acompanho a posição do
nosso Líder Arthur Virgílio evidentemente.
Com relação à questão dos aposentados, o Senador Paim colocou com muita clareza a questão aqui.
Uma delas é o reajuste extraordinário. Na verdade,
a disputa com o Governo é em relação a 0,70%, o
que se justiﬁca, já que o Governo está emprestando dinheiro para outros países e tem uma arrecadação crescente, podendo assim perfeitamente suportar
esse 0,70% além do que havia acordado. Quanto ao
fator previdenciário, precisamos sim olhar a questão
das aposentadorias precoces. Por isso, a proposta do
Senador Paim parece-me ser um bom caminho; que
se vote também a questão que foi a responsável pela
criação do fator previdenciário, ou seja, as idades mínimas que têm de existir.
Mas, Sr. Presidente, quero abordar rapidamente
um outro assunto, que diz respeito à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Temos, na pauta,
a votação para vários embaixadores, inclusive o embaixador para Cuba. Quero aqui fazer uma colocação
para o Governo Federal: que o Governo coloque um
embaixador brasileiro em Honduras, já que estamos
sem embaixador em Honduras desde que saiu o Presidente Zelaya. Já aconteceram eleições normais em
Honduras, já há um presidente de fato, reconhecido,
mas o Brasil não o reconheceu e não enviou embaixador para lá. No entanto, indicou um novo embaixador
para Cuba, para ser sabatinado. Acredito que é uma
incoerência, porque, se vai designar um embaixador
para Cuba, não tem motivo para não termos um embaixador em Honduras.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª está devidamente inscrito pela ordem.
Antes de conceder a palavra ao Senador Valter
Pereira, vou alternar, colocando em votação alguns
projetos rapidamente. Em seguida, concederei a palavra a S. Exª e depois votaremos mais alguns projetos
para de novo conceder a palavra a outros.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 868, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 868, de 2009 (nº
1.104/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação Econômica entre os Estados Partes do Mercosul e os Estados Membros do Conselho de
Cooperação dos Estados Árabes do Golfo, assinado em Brasília, em 10 de maio de 2005.
Parecer favorável, sob nº 414, de 2010,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Inácio Arruda.
Discussão do projeto, em turno único (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 868, DE 2009
(Nº 1.104/2008, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo-Quadro de
Cooperação Econômica entre os Estados
Partes do Mercosul e os Estados Membros
do Conselho de Cooperação dos Estados
Árabes do Golfo, assinado em Brasília, em
10 de maio de 2005.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo-Quadro
de Cooperação Econômica entre os Estados Partes
do Mercosul e os Estados Membros do Conselho de
Cooperação dos Estados Árabes do Golfo, assinado
em Brasília, em 10 de maio de 2005.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido Acordo-Quadro, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
18-11-2009.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 873, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 873, de 2009 (nº
1.681/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Democrática de Timor-Leste sobre o
Exercício de Atividade remunerada por Parte de
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado
em Díli, em 9 de janeiro de 2009.
Parecer favorável, sob nº 415, de 2010,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Augusto Botelho.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 873, DE 2009
(Nº 1.681/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Democrática de
Timor-Leste sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes
do Pessoal Diplomático, Consular, Militar,
Administrativo e Técnico, celebrado em Díli,
em 9 de janeiro de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
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no da República Democrática de Timor-Leste sobre o
Exercício de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar,
Administrativo e Técnico, celebrado em Díli, em 9 de
janeiro de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio Nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicado no DSF, de
18-11-2009.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 874, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 874, de 2009 (nº 1.737/2009,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino do Marrocos na Área
de Saúde Animal e de Inspeção de Produtos de
Origem Animal, em 25 de julho de 2008.
Parecer favorável, sob nº 289, de 2010, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Roberto Cavalcanti.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 874, DE 2009
(Nº 1.737/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Reino do Marrocos na Área de Saúde Animal
e de Inspeção de Produtos de Origem Animal,
assinado em Rabat, em 25 de junho de 2008.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Reino
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do Marrocos na Área de Saúde Animal e de Inspeção
de Produtos de origem Animal, assinado em Rabat,
em 25 de junho de 2008.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicado no DSF de
18/11/2009.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, recebi,
na qualidade de Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, expediente do Presidente desta
Casa, Senador José Sarney, solicitando a remessa do
Projeto nº 325/2006, que dispõe sobre o Estatuto da
Terra, a ﬁm de atender ao pedido da Senadora Fátima
Cleide, que solicita oitiva da Comissão de Assuntos
Sociais, já que, por força do Regimento Interno, esse
projeto é terminativo na Comissão de Agricultura. Obviamente, precisando ser deliberada a sua remessa
para essa outra Comissão e essa deliberação sendo do
plenário, é preciso que esteja à disposição da Mesa.
Determinei à Comissão que enviasse o projeto
imediatamente para V. Exª, para o Presidente da Mesa
Diretora, a ﬁm de que seja apreciado e atendido, portanto, a postulação da Senadora Fátima Cleide.
O requerimento é no sentido de que se coloque
em votação, que se dê primazia a esse requerimento
da Senadora Fátima Cleide, para que o projeto possa
voltar à Comissão de Agricultura, onde está pautado,
a ﬁm de receber o devido tratamento, ser feita a leitura
do relatório e também a votação imediatamente.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Valter Pereira, V. Exª será atendido
na forma do Regimento ainda hoje. Portanto, solicito
à Secretaria da Mesa que inclua o requerimento de V.
Exª no rol dos requerimentos que serão votados daqui a pouco.
V. Exª será integralmente atendido.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente, pediria a V. Exª para justiﬁcar os meus dois voto,
porque eu estava na Casa, exercendo a Presidência
na Comissão, já que fui chamado face a um ofício, e,
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nesse interregno, houve a votação. Pediria que V. Exª
considerasse os meus votos.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª é um Senador muito atuante, muito presente e será atendido na forma do Regimento.
Antes de passar a palavra ao Senador Valadares,
vamos votar mais alguns projetos.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 2010 (nº
1.661/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação entre os Estados Membros da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa sobre o Combate à Malária/Paludismo, celebrado em São
Tomé, em 26 de julho de 2004, durante a V
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa – CPLP.
Parecer favorável, sob nº 416, de 2010,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Augusto Botelho.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 2010
(Nº 1.661/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do acordo de cooperação entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
sobre o Combate à Malária/Paludismo, celebrado em São Tomé, em 26 de julho de
2004, durante a V Conferência dos Chefes
de Estado e de Governo da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa – CPLP.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação entre os Estados Membros da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa sobre o Combate
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à Malária/Paludismo, celebrado em São Tomé, em 26
de julho de 2004, durante a V conferência dos Chefes
de Estado e de Governo da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa – CPLP.
Parágrafo único. Ficam sujeitas à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretam encargos em
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF, de
01/03/2010.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Magno Malta, V. Exª será inscrito pela
ordem.
Item extrapauta.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 2010 (nº
1.972/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova texto do Acordo entre os Governos da
República Federativa do Brasil e da República da Colômbia, para o estabelecimento da
Zona de Regime Especial Fronteiriço para as
Localidades de Tabatinga (Brasil), e Letícia
(Colômbia), celebrado em Bogotá, em 19 de
setembro de 2008.
Parecer favorável, sob o nº 417, de 2010,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: o ilustre Senador Inácio
Arruda.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Eduardo Azeredo com a palavra para
discutir.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
apenas enfatizar a importância desse acordo entre o
Brasil e a Colômbia.
O Senador Arthur Virgílio não está presente no
momento, mas esse acordo vai trazer um benefício muito grande, trazendo zona de regime especial fronteiriço
entre Tabatinga e Letícia – Tabatinga no Amazonas e
Letícia na Colômbia –. São duas cidades, praticamen-

88

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

te separadas uma da outra por uma avenida apenas,
portanto, há uma vida em comum. Então, esse acordo
que fará com que tenhamos um regime especial fronteiriço é da maior importância para o Amazonas, para
o Brasil e para a Colômbia.
Portanto, na ausência do Senador Arthur Virgílio,
eu gostaria de fazer esse registro.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Encerrada a discussão.
Senador Magno Malta, V. Exª quer falar sobre
a matéria? V. Exª será inscrito para falar pela ordem
daqui a pouco.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 2010
(Nº 1.972/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre os Governos da República Federativa do Brasil
e da República da Colômbia para o Estabelecimento da Zona de Regime Especial
Fronteiriço para as Localidades de Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia), celebrado
em Bogotá, em 19 de setembro de 2008.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre os
Governos da República Federativa do Brasil e da República da Colômbia para o Estabelecimento da Zona
de Regime Especial Fronteiriço para as Localidades
de Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia), celebrado
em Bogotá, em 19 de setembro de 2008.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
outros ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*)A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicado no DSF, de
2-3-2010.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item extrapauta:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 22, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 2010 (nº
1.742/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acordo
Básico de Cooperação Técnica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana sobre a Cooperação
Descentralizada, assinado em Roma, em 17
de outubro de 2007.
Parecer favorável, sob o nº 462, de 2010,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora: Senadora Rosalba
Ciarlini.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 22, DE 2010
(Nº 1.742/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo Adicional
do Acordo Básico de Cooperação Técnica
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Italiana sobre a Cooperação Descentralizada, assinado
em Roma, em 17 de outubro de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo Adicional ao Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Italiana, sobre a Cooperação
Descentralizada, assinado em Roma, em 17 de outubro de 2007.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
artigo 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entre em vigor
na data de sua publicação
(*) A íntegra do texto do protocolo encontra-se publicada no DSF
de 2-3-2010.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 247, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 247, de 2010, da Comissão de Serviços de
Infraestrutura, solicitando ao Tribunal de Contas
da União que solicita à Companhia Brasileira
de Trens Urbanos (CBTU) esclarecimentos
quanto à sua decisão no Processo Administrativo MCIDADES nº 80000.029656/2007-28, de
extinção do Contrato 031-88/DT, por conta da
ultrapassagem do termo formal ad quem assinalado no seu 8º Termo Aditivo, com vistas a
veriﬁcar se tal decisão atendeu às prescrições
legais, em especial à Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, bem como se não houve prejuízos ao erário, por conta de tal decisão.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 270, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 270, de 2010, de autoria do Senador Raimundo Colombo, solicitando ao Tribunal de Contas da União a realização de um
levantamento de auditoria na Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco
e do Parnaíba (CODEVASF), no período de
2003 a 2009, com vistas a relacionar os procedimentos de apuração de irregularidades
instaurados pelos diversos órgãos federais
de ﬁscalização.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 376, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 376, de 2010, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando a realização
de auditoria pelo Tribunal de Contas da União
- TCU na Superintendência Regional do Dnit
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em Goiás, referente a sobrepreço nos contratos ﬁrmados em obras públicas federais
naquele Estado.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO ) – Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 422, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 422, de 2010, de autoria do Senador Alvaro Dias, solicitando que o Tribunal de Contas
da União realize auditoria na Caixa Econômica Federal, nos contratos 126/2010, processo
5307.01.4085.0/2009, no valor de 310 milhões
e 1154/2008, processo 5307.01.0869.0/2008,
no valor de 6 milhões.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO ) – Item extrapauta:
REQUERIMENTO Nº 423, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 423, de 2010, de autoria do Senador Alvaro Dias, solicitando que o Tribunal de
Contas da União realize auditoria no Banco do
Brasil S/A, nos contratos formalizados com a
empresa TIBCO Software Brasil Ltda.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO
) – Não havendo objeção do plenário, a Presidência
colocará em votação, em globo, requerimentos...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO ) – Um instante.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É sobre
requerimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO ) – V. Exª está inscrito pela ordem.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não é
pela ordem. Eu quero só pedir a V. Exª: o Requerimento nº 311, de 2010, de minha autoria, foi relatado pelo
Senador João Vicente Claudino.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO
) – Para economia processual, V. Exª será atendido. Eu
vou incluir o requerimento de V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO ) – Não havendo objeção do plenário, a Presidência colocará em votação, em globo, requerimentos de
audiência de outras comissões, de tramitação conjunta
e de desapensamento.
Votação, em globo, dos Requerimentos nºs
268, 293, 378, 389, 404, 405, 406, 407, 410, 416, 417,
418, 442, 443, 465, 466, 467, 484, 488, 489 e 520, de
2010.
Senador Valter Pereira, este último é do interesse
de V. Exª. É de audiência de outras Comissões.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam, em
globo, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados todos os requerimentos colocados
em votação.
A Secretaria de Ata individualizará as tramitações
das proposições.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
REQUERIMENTO Nº 268, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
268, de 2010, do Senador João Pedro, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 33, de 2008, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispõe
sobre a unidade padrão de redução de emissão de
gases de efeitos estufa).
A matéria retorna à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, seguindo, posteriormente, à de Assuntos Econômicos.
REQUERIMENTO Nº 293, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
293, de 2010, do Senador Paulo Paim, solicitando que,
sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 520, de 2003, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (institui o Dia Nacional de
Zumbi e da Consciência Negra).
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a matéria vai
à Comissão de Assuntos Sociais.
REQUERIMENTO Nº 378, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 378,
de 2010, do Senador Sérgio Zambiasi, solicitando que,
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sobre o Projeto de Lei do Senado nº 340, de 2008, que
tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
nº 91, de 2004, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (imposição de limites mínimos de consumo
periódico em serviços de prestação continuada).
As matérias vão às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática; de Serviços de Infraestrutura; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle.
REQUERIMENTO Nº 389, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
389, de 2010, do Senador Fernando Collor, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 240, de
2006 - Complementar, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Serviços de Infraestrutura (incentivos
ﬁscais referentes ao ICMS sejam concedidos por maioria qualiﬁcada).
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria
vai à Comissão de Serviços de Infraestrutura e, posteriormente, à de Assuntos Econômicos.
REQUERIMENTO Nº 404, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 404,
de 2010, do Senador Renato Casagrande, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2003,
além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (dispõe
sobre a prestação dos serviços de correio eletrônico
por intermédio da Internet.).
REQUERIMENTO Nº 405, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
405, de 2010, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2003,
além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (dispõe
sobre a prestação dos serviços de correio eletrônico
por intermédio da Internet.).
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a matéria
vai à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, e, nos termos do art. 49,
I, do Regimento Interno, à de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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REQUERIMENTO Nº 406, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
406, de 2010, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 93, de 2010,
além da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (altera
as normas que regem as eleições).
A matéria vai à Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática e, nos termos
do art. 49, I, do Regimento Interno, à de Constituição,
Justiça e Cidadania.
REQUERIMENTO Nº 407, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
407, de 2010, do Senador Fernando Collor, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 265, de
2009, além da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de
Infraestrutura (nomeação e mandato dos ProcuradoresGerais das agências reguladoras).
A matéria vai à Comissão de Serviços de Infraestrutura e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de Constituição, Justiça e Cidadania.
REQUERIMENTO Nº 410, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 410,
de 2010, do Senador Renato Casagrande, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 480, de 2003,
além da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,
Justiça e Cidadania (regulamenta o exercício proﬁssional da acupuntura).
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Assuntos Sociais.
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Justiça e Cidadania (regula o exercício da proﬁssão
de Historiador).
A matéria vai às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; de Educação, Cultura e Esporte;
e de Assuntos Sociais, para exame do Projeto e da
Emenda nº 1-Plen.
REQUERIMENTO Nº 418, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 418,
de 2010, do Senador Roberto Cavalcanti, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 476, de 2009,
além da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (concede abono anual aos beneﬁciários da
prestação continuada de assistência social).
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno,
à de Assuntos Sociais.
REQUERIMENTO Nº 442, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
442, de 2010, do Senador Delcídio Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 527, de
2007, além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispensa de certidão negativa de
serviços de proteção ao crédito para a consignação
em folha de pagamento).
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria vai
à Comissão de Assuntos Econômicos e, nos termos do
art. 49, I, do Regimento Interno, à de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
REQUERIMENTO Nº 443, DE 2010

Votação, em turno único, do Requerimento nº
416, de 2010, do Senador Flávio Arns, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 368, de 2009,
além da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Educação,
Cultura e Esporte (regula o exercício da proﬁssão de
Historiador).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
443, de 2010, do Senador Romero Jucá, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 326, de 2009,
além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo
ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu).
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a matéria vai à
Comissão de Assuntos Econômicos e, nos termos do
art. 49, I, do Regimento Interno, à de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

REQUERIMENTO Nº 417, DE 2010

REQUERIMENTO Nº 465, DE 2010

Votação, em turno único, do Requerimento nº
417, de 2010, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 368, de 2009,
além da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,

Votação, em turno único, do Requerimento nº 465,
de 2010, do Senador Flávio Arns, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2010, além da
Comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura e Espor-

REQUERIMENTO Nº 416, DE 2010
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te (proibição de conteúdo programático de concursos
públicos em nível superior ao exigido pelo cargo).
A matéria vai à Comissão de Educação, Cultura
e Esporte; e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Constituição, Justiça e Cidadania.
REQUERIMENTO Nº 466, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 466,
de 2010, do Senador Flávio Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2010, além
da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (cria cargos no Quadro de Pessoal Permanente da Ancine).
A matéria vai à Comissão de Educação, Cultura
e Esporte; e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Constituição, Justiça e Cidadania.
REQUERIMENTO Nº 467, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
467, de 2010, do Senador Antonio Carlos Junior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 31,
de 2007, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (admissão tácita de paternidade nos
casos em que menciona).
A matéria, uma vez já instruída pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, vai à Comissão
de Assuntos Assuntos Sociais.
REQUERIMENTO Nº 484, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
484, de 2010, da Senadora Serys Slhessarenko, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 270,
de 2009, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (Institui a Política de Educação para o Consumo Sustentável).
A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e,
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, a de
Educação, Cultura e Esporte.
REQUERIMENTO Nº 488, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 488,
de 2010, do Senador Roberto Cavalcanti, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 117, de 2010,
além das Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (dispõe sobre a segurança do tráfego
aquaviário em águas sob jurisdição nacional).
A matéria vai às Comissões de Assuntos Econômicos; de Constituição, Justiça e Cidadania e, nos
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termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de Serviços de Infraestrutura.
REQUERIMENTO Nº 489, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
489, de 2010, do Senador Eliseu Resende, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 520, de
2007, além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (Cide-Álcool).
A matéria volta à Comissão de Serviços de Infraestrutura, seguindo posteriormente à de Constiuição,
Justiça e Cidadania; e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de Assuntos Econômicos.
REQUERIMENTO Nº 520, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 520,
de 2010, da Senadora Fátima Cleide, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2006, além
da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais,
seguindo posteriormente, nos termos do art. 49, I, à
de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votação dos Requerimentos nºs 249, 304, 326,
328, 343, 344, 357, 390, 396, 411 e 448, de 2010, de
tramitação conjunta.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados todos os requerimentos aqui relatados.
A Secretária de Ata individualizará as tramitações
das proposições.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
REQUERIMENTO Nº 249, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 249,
de 2010, do Senador Raimundo Colombo, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 450,
de 2009-Complementar, com os Projetos de Lei do Senado nºs 229 e 248, de 2009-Complementares, que já se
encontram apensados, por regularem a mesma matéria.
(Altera dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 2000,
a ﬁm de fortalecer a gestão ﬁscal responsável).
As matérias retornam à Secretaria-Geral da Mesa
para inclusão em Ordem do Dia do Requerimento nº
525, de 2010, lido anteriormente.
REQUERIMENTO Nº 304, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 304,
de 2010, da Senadora Serys Slhessarenko, solicitando

MAIO 2010
21800

Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara
nºs 23, de 2005; e 3, de 2008, por regularem a mesma
matéria (destinação de bens apreendidos).
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
REQUERIMENTO Nº 326, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
326, de 2010, do Senador Romero Jucá, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº
30, de 2007; com o Projeto de Lei do Senado nº 451,
de 2009, por regularem a mesma matéria (assegurar
o porte de arma ao agente público).
O Projeto de Lei do Senado nº 451, de 2007, perde o caráter terminativo e passa a tramitar em conjunto
com o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2007.
As matérias vão ao exame das Comissões de
Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de Constituição, Justiça e Cidadania.
REQUERIMENTO Nº 328, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 328,
de 2010, do Senador Roberto Cavalcanti, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado n°
510, de 2007; com os Projetos de Lei da Câmara n°s
52 e 99, de 2003; e Projetos de Lei do Senado n°s
237 e 504, de 2003; 80, de 2004; e 240, de 2007; que
já se encontram apensados, por regularem a mesma
matéria (obrigatoriedade de realização de exames em
crianças e recém-nascidos).
O Projeto de lei do Senado n° 510, de 2007, perde
seu caráter terminativo, passa a tramitar em conjunto
com as demais matérias e vão ao exame das Comissões de Assuntos Sociais; de Educação, Cultura e Esporte e de Constituição, Justiça e Cidadania.
REQUERIMENTO Nº 343, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 343,
de 2010, do Senador Gilberto Goellner, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº
302, de 2009; com o Projeto de Lei do Senado nº 126,
de 2009, por regularem a mesma matéria (regulamentar a propriedade de imóveis rurais por estrangeiros
na Amazônia Legal).
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; de Agricultura e Reforma Agrária; de Constituição, Justiça e Cidadania; e,
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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REQUERIMENTO Nº 344, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
344, de 2010, do Senador Antonio Carlos Valadares,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 139, de 2005; 224, de 2007; e 366, de
2008, por regularem a mesma matéria (critérios de
desempate em licitações públicas).
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame das Comissões de Desenvolvimento Regional
e Turismo; de Assuntos Econômiocs; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de
Constituição, Justiça e Cidadania.
REQUERIMENTO Nº 357, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
357, de 2010, do Senador Romero Jucá, solicitando a
tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs 24, 50, 58 e 65, de 2005, já apensada à de
nº 17, de 2007; 45, de 2006; 6, 9, 12, 20 e 35, de 2009,
por regularem a mesma matéria (Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
alem de outros Fundos constitucionais).
As propostas passam a tramitar em conjunto e
vão ao exame da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
REQUERIMENTO Nº 390, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
390, de 2010, do Senador Geovani Borges, solicitando
a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
nºs 353, de 2003; 108 e 311, de 2004; 547 e 548, de
2007, por regularem a mesma matéria (moto-taxi).
As matérias passam a tramitar em conjunto, vão
ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, e, nos
termos do art. 49, inciso I, do Regimento Interno, à de
Constituição, Justiça e Cidadania.
REQUERIMENTO Nº 396, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº
396, de 2010, do Senador Inácio Arruda, solicitando
a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº
524, de 2009, com os Projetos de Lei do Senado nºs
79, de 2003; 101 e 103, de 2005, que já se encontram
apensados, por regularem a mesma matéria (direitos
dos enfermos em serviços de saúde).
As matérias passam a tramitar em conjunto e
vão ao exame das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Direitos Humanos e Legislação
Participativa; e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Assuntos Sociais.
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REQUERIMENTO Nº 411, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 411,
de 2010, do Senador Marcelo Crivella, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 15 e
691, de 2007, por regularem a mesma matéria (medidas
preventivas da saúde de modelos e manequins).
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, e, nos termos do art.
49, I, do Regimeno Interno, à de Assuntos Sociais.
REQUERIMENTO Nº 448, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 448,
de 2010, do Senador Valter Pereira, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 400 e
555, de 2009, por regularem a mesma matéria. (fabricação
e venda, sem autorização, de uniforme militar)
As matérias passam a tramitar em conjunto, o
Projeto de Lei do Senado nº 555, de 2009, perde seu
caráter terminativo, e vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votação dos Requerimentos nºs 303, 307 e
342, de 2010, de desapensamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
A Secretaria de Ata individualizará as tramitações
das proposições.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
REQUERIMENTO Nº 303, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 303,
de 2010, da Senadora Serys Slhessarenko, solicitando
o desapensamento da Proposta de Emenda à Constituição n° 65, de 2003, das Propostas de Emenda à
Contituição n°s 14, de 2003; 39, de 2004; 28, de 2008;
e 1, de 2009, a ﬁm de que tenha tramitação autônoma
(adoção do voto facultativo).
A Proposta de Emenda à Constituição n° 65, de
2003, é desapensada das demais matérias, volta a ter
tramitação autônoma e, uma vez que já se encontra
instruída, será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
As demais matérias continuam tramitando em
conjunto e retornam ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
REQUERIMENTO Nº 307, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 307,
de 2010, do Senador Sérgio Zambiasi, solicitando o
desapensamento do Projeto de Lei do Senado n° 115,
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de 2009, dos Projetos de Lei do Senado n°s 423 e 495,
de 2003; 106, de 2006; 470 e 681, de 2007; e 138 e
465, de 2008; a ﬁm de que tenha tramitação autônoma
(altera a base de cálculo do imposto de renda).
O Projeto de Lei do Senado n° 115, de 2009, é
desapensado das demais matérias, volta a ter tramitação autônoma e vai ao exame das Comissões de
Educação, Cultura e Esporte; e, nos termos do art. 49,
I, do Regimento Interno, de Assuntos Econômicos.
As demais matérias continuam tramitando em conjunto e retornam ao exame das Comissões de Assuntos
Sociais; de Direitos Humanos e Legislação Participativa;
de Educação, Cultura e Esporte; e, nos termos do art. 49,
I, do Regimento Interno, de Assuntos Econômicos.
REQUERIMENTO Nº 342, DE 2010
Votação, em turno único, do Requerimento nº 342,
de 2010, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei da Câmara n° 25, de 2008; e dos Projetos de Lei do
Senado n°s 64, de 2006; e 173, de 2007, a ﬁm de que
tenham tramitação autônoma (estabelece normas para
funcionamento das empresas que exploram serviços
de vigilância e de transporte de valores).
As matérias voltam a ter tramitação autônoma.
O Projeto de Lei da Câmara n° 25, de 2008, vai
às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e
de Assuntos Sociais.
As demais matérias voltam a ter caráter terminativo.
O Projeto de Lei do Senado n° 64, de 2006, uma
vez que já se encontra instruído pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, retorna à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em
decisão terminativa.
O Projeto de Lei do Senado n° 173, de 2007, retorna ao exame da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 2010 (nº
1.679/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Tratado de Extradição entre
a República Federativa do Brasil e a República
do Panamá, assinado na cidade do Panamá,
em 10 de agosto de 2007.
Parecer favorável, da Comissão de Relações
Exteriores, Relator: Senador Pedro Simon.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
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Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, DE 2010
(Nº 1.679/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Federativa do Panamá,
assinado na Cidade do Panamá, em 10 de
agosto de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Panamá, assinado na Cidade do Panamá,
em 10 de agosto de 2007.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Tratado encontra-se publicado no DSF,
de 18-3-2010.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item extrapauta:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 34, DE 2010
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 34, DE 2010
(Nº 1.924/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da Federação da Rússia sobre
Cooperação Técnico-Militar, assinado no Rio
de Janeiro, em 26 de novembro de 2008.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia sobre Cooperação
Técnico-Militar, assinado no Rio de Janeiro, em 26 de
novembro de 2008.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
18-4-2010.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Sobre a mesa, requerimento de urgência para
o Projeto de Resolução nº 15, de 2010.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 522, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2010 (nº
1.924/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da Federação da Rússia sobre Cooperação
Técnico-Militar, assinado no Rio de Janeiro,
em 26 de novembro de 2008.
Parecer favorável, sob o nº 558, de 2010,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Eduardo Suplicy.
Discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.

Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS
nº 16, de 2010, advindo da Mensagem do Senado Federal nº 95 de 2010, que “propõe ao Senado Federal
seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo no valor de até US$1,300,000,000.00 (um bilhão
e trezentos milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, entre a República Federativa
do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento – BIRD, cujos recursos destinamse ao ﬁnanciamento parcial do Primeiro Empréstimo
Programático para Políticas de Desenvolvimento da
Gestão Ambiental Sustentável”.
Em 20 de abril de 2010.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votação do requerimento.
As Srªs os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 15, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAE, cujo relator ad hoc foi o Senador
Arthur Virgílio, que autoriza a República Federativa do
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Brasil a contratar operação de crédito externo no valor
total de até US$1.300.000,00 dos Estados Unidos da
América com o Bird.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Discussão do projeto, em turno único.
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa, parecer ﬁnal da Comissão Diretora, oferecendo a redação ﬁnal.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Discussão da redação ﬁnal.
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Há sobre a mesa requerimento.
É o seguinte o requerimento:
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REQUERIMENTO Nº 523, DE 2010
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art. 338,
IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº 17, de
2010, advindo da Mensagem do Senado Federal nº 114 de
2010, que “propõe ao Senado Federal, nos termos do art.
52, incisos V, VII e VIII, da Constituição, seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor equivalente a
até US$60.000,000.00 (sessenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), entre o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômicos e Social – BNDES e o Nordic Investment Bank – NIB, cujos recursos destinam-se ao
co-ﬁnanciamento do Programa Multissetorial NIB III – Linha de Crédito – Países Nórdicos.”
Em 11 de maio de 2010.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votação do requerimento de urgência.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 17, de 2010 (apresentado como conclusão do
Parecer nº 532, de 2010, da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator: Senador Roberto Cavalcanti), que
autoriza a contratação de operação de crédito externo
com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor equivalente a até US$60,000,000.00 (sessenta
milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
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mico e Social - BNDES e o Nordic Investiment Bank –
NIB, cujos recursos destinam-se ao co-ﬁnanciamento
do Programa Multissetorial NIB III - Linha de Crédito
– Países Nórdicos.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação ﬁnal. (Pausa.)
É o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – A pauta, à exceção da medida provisória, está
concluída. Nós vamos apenas passar a palavra, Líder Jucá, a alguns Senadores. Aqui, cinco pediram a
palavra pela ordem. Se eles concordarem em adiar
a palavra pela ordem, eu coloco a medida provisória
imediatamente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente.
O ideal era nós aqui encerrarmos a Ordem do
Dia.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Eu vou colocar só para... Senador Valadares,
o senhor permite que seja apenas o Senador Magno
Malta, depois eu passo a V. Exª?
Senador Magno Malta, eu pediria que fosse bastante sucinto, como é, de praxe, V. Exª.
Com a palavra V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É verdade, V. Exª me
conhece bem mesmo.
Sr. Presidente, é para fazer o registro de que hoje
é o Dia Nacional de Combate ao Abuso, Dia Nacional
de Combate à Pedoﬁlia.
É verdade que todos nós estamos engajados
nessa luta no País, é a pauta da Nação a defesa das
crianças.
Hoje, dia 18, é um dia absolutamente importante
para que tratemos e falemos desse tema e chamemos
a atenção da Nação para a necessidade de não desfalecermos nossos ânimos e de continuarmos esse
enfrentamento.
Hoje, o Senador Tuma chegou aqui, vindo da
cidade de Franca – S. Exª é relator de um caso emblemático de Franca –, e, amanhã, vamos nos reunir.
S. Exª traz o relatório de uma visita contundente às
autoridades que trataram do caso do religioso, do Padre Dé, envolvido numa série de abusos na região e
também em Minas Gerais. Amanhã, às 14h30, vamos
nos reunir para tomar pé do relatório do Senador Tuma
e para nos preparar, Sr. Presidente, para tomar providências na defesa dessas crianças.
No ﬁnal desta sessão, no cumprimento das inscrições, como orador, vou fazer um relatório dessa CPI
nos últimos dois anos, daquilo em que avançamos e
daquilo em que colaboramos com o mundo, não so-
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mente com a Nação brasileira. Conclamo todos nós:
se há algo prioritário em nossas vidas, que seja a defesa das crianças!
Eu dizia ao Presidente Lula, antes de viajar: “Vossa Excelência providencie e faça o PAC da família, para
que trabalhemos e para que o País se mostre na defesa das nossas crianças, de uma sociedade que se
destrói com o crack, que se destrói com as drogas!”.
Falamos em PAC de cimento, em PAC de asfalto, em
PAC disso e daquilo, enquanto a família vai se destruindo. Parece que ninguém tem olhos no Poder Público para este momento tão desgraçado que a Nação
brasileira está vivendo.
Por isso, neste dia, eu me solidarizo com aqueles que já sofreram abuso, porque há uma lembrança
absolutamente triste no interior e na alma de cada
um deles.
Com a procuração das crianças do Brasil, Sr.
Presidente, vou continuar essa luta, juntamente com
V. Exª e com todos os Pares desta Casa, até porque a
CPI da Pedoﬁlia é unanimidade nesta Casa, para continuarmos produzindo para a Nação brasileira.
Quero dizer a V. Exª, Sr. Presidente em exercício
– V. Exª ﬁca muito bem nessa cadeira –, que já está
pronta para ser votada a pulseira eletrônica. Essa
pulseira eletrônica faz parte de um projeto de minha
autoria, que foi relatado pelo Senador Demóstenes,
que já foi à Câmara, que já voltou para esta Casa e
que está pronto para ser votado. O projeto está pronto na Mesa do Senado, Sr. Presidente. E hoje, dia 18,
é o melhor dia para dar esse presente às crianças do
Brasil. Se o serial killer que matou crianças em Luziânia, no Estado de V. Exª – ele estava preso por abuso,
mas foi solto, abusou de seis crianças e as matou –,
estivesse monitorado, certamente essas crianças não
teriam morrido.
Hoje, dia 18, eu vinha ouvindo no rádio V. Exª
dizer que está substituindo o Senador Sarney e que
V. Exª fará todo o esforço para votar tudo o que há de
importante para o País. Receba meu aplauso! Que
V. Exª inclua na pauta, para que o votemos, o projeto
que trata da pulseira eletrônica para essa gente que
abusa de criança! Receba, então, esse presente no
dia 18 ou nesta semana, que não é uma semana de
comemoração, mas que nos faz lembrar dos abusados
e da necessidade de um ânimo novo para não permitir que outros sejam abusados. Eu gostaria que V. Exª
pedisse à Drª Cláudia, pedisse à Mesa que levantasse
onde está o projeto do monitoramento eletrônico, que
foi bem relatado pelo Senador Demóstenes, para que
nós o votássemos e para que ele fosse destinado à
sanção do Presidente Lula. Seria tão importante para
o Brasil e para o próprio Presidente sancionar essa
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lei, para manter na cadeia quem tem mente criminosa
e quem cometeu crime ocasional. Que estes estejam
monitorados dentro da sociedade! Que aqueles que
cometem crime de abuso contra criança sejam monitorados até sua morte, porque são compulsivos e, uma
vez abusadores, vão continuar abusando.
Faço esse apelo a V. Exª, ao pai Marconi Perillo,
ao Senador, ao competente ex-Governador, que ama
a vida da família, porque foi assim que se portou como
Governador de Goiás, para que esta semana possamos dar esse presente à Nação brasileira.
O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação
anterior, o Senador Hélio Costa votou com a indicação
do seu Partido. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento,
Senador Hélio Costa.
Senador Magno Malta, eu me associo a V. Exª.
Creio que deve haver uma força-tarefa no Senado no
combate rigoroso à pedoﬁlia e a outras paraﬁlias, sobretudo graves, como é o caso da pedoﬁlia.
Acompanhei o sepultamento das crianças vítimas de um pedóﬁlo na cidade de Luziânia. Foi uma
comoção, uma tristeza!
As medidas que estão sendo tomadas pelo Congresso Nacional, especialmente pelo Senado, com o
trabalho de V. Exª, do Senador Demóstenes, do Senador Romeu Tuma e de outros Senadores e com meu
próprio trabalho, têm sido fundamentais para aprimorarmos a legislação e para criarmos uma legislação
em relação ao abuso de crianças, sobretudo no combate à pedoﬁlia.
V. Exª será atendido.
Já solicitei à Drª Cláudia Lyra que, se possível,
providenciasse a colocação da matéria na pauta de
hoje. Não havendo possibilidade de fazê-lo em função
do trancamento da pauta, amanhã mesmo, quando a
pauta estará destrancada, vamos colocar em votação
o projeto da pulseira eletrônica. Pode ter certeza disso.
Esse apelo de V. Exª será atendido rigorosamente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Flexa Ribeiro, V. Exª está inscrito e será
atendido. Mas fui solicitado pelo Líder do Governo para
colocar a última matéria em votação, que será rápida.
O Senador Jayme Campos já está aqui. Vamos votar
a Medida Provisória nº 480.
É importante registrar, Srs. Líderes, que já votamos hoje 52 matérias. Vamos votar agora a 53ª matéria, a Medida Provisória n° 480, de 2010.

105

Maio de 2010

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Cumprimento o Presidente pela eﬁciência.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Obrigado.
Item 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
R$1.374.057.000,00 (um bilhão, trezentos e setenta e
quatro milhões e cinquenta e sete mil reais), para os
ﬁns que especiﬁca.
Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos,
Relator Revisor da matéria.
PARECER Nº 566, DE 2010–PLEN
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Marconi Perillo, Srªs e Srs. Senadores, com base
no art. 62 da Constituição Federal, o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República adota e submete ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nº 480, de
26 de janeiro 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
R$1.374.057.000,00 (um bilhão, trezentos e setenta e
quatro milhões e cinquenta e sete mil reais), para os
ﬁns que especiﬁca.
Passo a expor a síntese de meu relatório, cujo
detalhamento encaminho à Mesa, para que seja publicado na íntegra.
Conforme a Exposição de Motivos que acompanha a matéria, a Medida Provisória em exame objetiva prestar ajuda às populações do Brasil e do Haiti,
atingidas pelos fenômenos da natureza, com recursos
oriundos do superávit ﬁnanceiro relativo a recursos
ordinários.
Nos termos da proposta de destinação descrita
na referida Exposição de Motivos, a relevância e a urgência do crédito aos órgãos e unidades orçamentárias
que ali se especiﬁcam justiﬁcam-se pelos seguintes
argumentos:
- R$600 mil, na Presidência da República, pela
necessidade de realização de ações imediatas, visan-
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do ao apoio à população haitiana e à recomposição e
adequação do efetivo militar brasileiro naquele país;
- R$70 milhões, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela necessidade de atuação
imediata, para viabilizar o tráfego das estradas vicinais
dos municípios atingidos pelas intempéries, de forma
a permitir o envio de insumos para a produção e de
produtos básicos para a manutenção das populações
locais, bem como favorecer o escoamento de produtos agropecuários, para reativar a comercialização e a
geração de renda nas localidades afetadas;
- R$35,3 milhões, no Ministério das Relações Exteriores, pela grave situação no Haiti, em consequência
da destruição de grandes proporções causada pelo desastre natural ocorrido naquele país. A implementação
dos projetos humanitários visa evitar o agravamento
da situação de fome e das condições sanitárias, bem
como o aumento do número de mortes;
- R$135 milhões, no Ministério da Saúde, pela
necessidade de reduzir o risco iminente das graves
ameaças à vida e à saúde do povo do Haiti, em função da catástrofe ocorrida, evitando efeitos ainda mais
devastadores com a ocorrência de mais doenças e
mortes na população daquele país;
- R$205,05 milhões, no Ministério da Defesa, pela
necessidade premente de substituir os equipamentos
e materiais avariados, na importância da realização de
transporte aéreo e marítimo de diversos itens de necessidade, como medicamentos, alimentos e insumos do
efetivo militar brasileiro, além da própria reconstrução
das instalações militares brasileiras naquele país;
- R$394 milhões, no Ministério da Integração
Nacional, pelas graves consequências oriundas de
fenômenos naturais, no Brasil, que geram riscos à
saúde das populações e prejuízos à infraestrutura
local, com signiﬁcativos danos humanos, materiais e
ambientais;
- R$150 milhões, no Ministério das Cidades, pela
necessidade de atuação da União, em parceria com
governos estaduais e municipais, com o objetivo de
amenizar os efeitos causados pelo excesso de chuvas, tais como a destruição parcial ou integral de moradias, principalmente em encostas de morros e em
assentamentos precários, reduzindo, dessa forma, a
vulnerabilidade em que se encontram essas famílias
e a ocorrência de desastres naturais com elevadas
perdas humanas e materiais;
- ﬁnalmente, R$384,107 milhões para Transferências a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios,
em razão da importância dos recursos do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) como principal
fonte de receita para diversos municípios brasileiros.
Portanto, visa garantir os repasses, o que possibilita-
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rá aos municípios o cumprimento de suas obrigações
ﬁnanceiras e a manutenção das prestações dos serviços públicos essenciais.
Dezoito emendas foram apresentadas à proposição.
Passo, agora, ao voto.
No que se refere aos pressupostos constitucionais de relevância e de urgência, são apresentadas
consistentes considerações que justiﬁcam a adoção
da Medida, e, quanto à questão da imprevisibilidade,
não há qualquer referência.
No aspecto da adequação orçamentária e ﬁnanceira, o crédito extraordinário não contraria dispositivos
ou preceitos legais pertinentes, compatibilizando-se
com o Plano Plurianual e com as disposições da Lei
de Diretrizes Orçamentárias, com o Orçamento Anual
e com a Lei de Responsabilidade Fiscal vigentes.
Ante o impacto ﬁscal negativo da presente Medida, uma vez que utiliza fonte decorrente do superávit
ﬁnanceiro relativo a recursos ordinários, ressaltamos a
necessidade de que a despesa aprovada seja devidamente compensada, durante o processo de execução
do Orçamento da União, a ﬁm de que a referida meta
de resultado ﬁscal seja atingida.
Cumpre ressaltar que a matéria obedece aos
dispositivos constitucionais e atende às exigências
contidas na Resolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional.
No que diz respeito ao mérito, os recursos a serem alocados visam à implementação de ações com
o objetivo de melhorar a situação das populações de
diversos municípios que foram atingidos por fortes
chuvas que provocaram inundações e alagamentos,
causando graves consequências à infraestrutura local,
bem como de prestar ajuda ao Haiti, que foi devastado
por forte terremoto. Diante dessa situação, torna-se imprescindível e necessária a ação imediata do Governo
Federal, por intermédio dos Ministérios constantes da
proposição.
Sobre as emendas, não devem ser admitidas as
de nºs 1 a 6 e de 10 a 18, por objetivarem a inclusão
de novas dotações, contrariando, assim, o art. 111 da
Resolução nº 01, de 2006, do Congresso Nacional.
Por outro lado, as Emendas de nºs 007 a 009 devem
ser também inadmitidas, por pretenderem incluir matéria estranha ao Orçamento, o que é expressamente
vedado pela Constituição.
Diante do exposto, Sr. Presidente, voto pela aprovação da Medida Provisória nº 480, de 2010, nos termos
propostos pelo Poder Executivo, tendo por inadmitidas
as emendas apresentadas à proposição, conforme relação anexa ao Parecer.

MAIO 2010
21814

Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Meu parecer é favorável. Recebi orientação do
meu Partido, o Democratas, sob o comando do meu
Líder José Agripino, tendo em vista que se trata de
matéria urgente e relevante, que vai atender não só o
Haiti, mas, sobretudo, os Estados prejudicados pelas
chuvas ao longo deste ano de 2010.
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Dessa forma, Sr. Presidente, esse é o voto dos
Democratas. Todas as vezes em que se tratar de medidas provisórias como essa, de interesse da sociedade brasileira, com certeza meu Partido vai votar
favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Esta Presidência cumprimenta o Democratas
pela escolha do Senador Jayme Campos para relatar
a matéria, que é relevante, de muita importância para
o nosso vizinho Haiti, assolado, vítima de uma grande catástrofe.
Quero cumprimentar o Senador Jayme Campos
pela rapidez, pela competência na relatoria.
O parecer preliminar do Relator Revisor, Senador Jayme Campos, é pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e de urgência e
pela adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de
2002, do Congresso Nacional. No mérito, o parecer é
pela aprovação da Medida Provisória e pela rejeição
das emendas.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária.
Tem a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, eu queria
cumprimentar o Senador Jayme Campos pela concisão
e objetividade do relatório apresentado.
Na verdade, essa Medida Provisória se impõe
porque destina recursos para atender às necessidades
do Haiti e às necessidades advindas das calamidades
ocorridas no Brasil inteiro. Portanto, essa Medida abre
créditos suplementares para coisas que se impõem.
O voto dos Democratas foi muito bem exposto
pelo Senador Jayme Campos, que tomou a iniciativa
de elaborar o relatório consultando o Partido e ouvindo a recomendação do Partido pela aprovação, como
S. Exª bem salientou.
Votamos favoravelmente pela constitucionalidade e pelo mérito da matéria, com cumprimentos ao
Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Tem a palavra o Senador Paulo Paim para encaminhar o voto. (Pausa.)
V. Exª dispensa?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Dispenso,
Sr. Presidente. Minha intenção era a de fazer o debate
se fosse votada, neste momento, também a Medida
Provisória dos Aposentados. Como esta ﬁcou para
amanhã, abro mão.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Em votação os pressupostos de relevância e
de urgência e a adequação ﬁnanceira e orçamentária
da matéria.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam os pressupostos de relevância e de urgência e a adequação ﬁnanceira e orçamentária queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão da Medida Provisória e das Emendas,
em turno único (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das
emendas. (Pausa.)
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a Medida Provisória.
Votação, em globo, das emendas de parecer
contrário.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas as emendas.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
É a seguinte a Medida Provisória aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Magno Malta, o projeto solicitado por
V. Exª já se encontra na mesa. Não haverá possibilidade de ele ser votado hoje por conta do trancamento
da pauta pelas medidas provisórias e também pelos
dois projetos que estão com solicitação de urgência
constitucional. Faremos o possível para que, amanhã,
possamos votar o projeto, desde que haja acordo em
relação à retirada da urgência pelo menos do projeto
do pré-sal. Se isso acontecer, vamos atender V. Exª e
a Nação brasileira.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
parabenizar V. Exª. Eu tinha plena consciência de que
não daria para votar hoje o projeto, mas esta é a semana, este é o mês em que se levanta a questão. Se
o projeto for votado nesta semana, darei os parabéns
a V. Exª. V. Exª não fará um favor a mim, mas, sim, às
crianças do Brasil, às famílias do Brasil. Sei que todos
os Líderes desta Casa, não por serem pais e avós,
mas por terem alma e sentimento e por saberem o que
estamos vivendo, concordarão com isso, certamente.
Nós, sob a Presidência de V. Exª – quis Deus que fosse
assim! –, vamos votar e entregar um dos projetos mais
importantes para a segurança pública no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Antes de passar a palavra, pela ordem, ao
Senador Antonio Carlos Valadares e, em seguida, ao
Senador Flexa Ribeiro, eu gostaria de agradecer a todos a colaboração. Aprovamos 53 matérias.
Está encerrada a Ordem do Dia.
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 28-42010)
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Relator revisor: Senador Eduardo Azeredo
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-6-2010
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 28-42010)
Relator revisor: Senador Jayme Campos
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º.06.2010
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 474, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 3, de 2010, que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de
janeiro de 2010, estabelece diretrizes para a
política de valorização do salário mínimo entre 2012 e 2023 e revoga a Lei nº 11.944, de
28 de maio de 2009 (proveniente da Medida
Provisória nº 474, de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia 11-52010)
Relator revisor: Senador Jefferson
Praia
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-6-2010
4
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 475, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 2, de 2010, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos
pela Previdência Social em 2010 e 2011e al-
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tera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
(proveniente da Medida Provisória nº 475,
de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia 11-52010)
Relator revisor: Senador Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-6-2010

– 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 7-52010)

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)

7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010
(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. – PetroSal e dá outras providências.
Relator: Senador Tasso Jereissati (art.
140 do Regimento Interno)
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 19-42010)
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010
(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 7, de 2010
(nº 5.940/2009, na Casa de origem), de iniciativa 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.
Relator: Senador Renan Calheiros (art.
140 do Regimento Interno)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Sociais;

Projeto de Lei da Câmara nº 8, de
2010 (nº 5.941/2009, na Casa de origem),
de iniciativa 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.
Relator: Senador Delcídio Amaral (art.
140 do Regimento Interno)
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 7-52010)
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010
(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 16, de 2010
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de iniciativa 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; compe-
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tências 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.)
Relator: Senador Edison Lobão (art. 140
do Regimento Interno)
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 7-52010)
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.
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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.
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
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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.
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 disci-
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plinar 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 17, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 17, de 2008, tendo como primeiro signatário
o Senador Arthur Virgílio, que acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (prorrogação dos benefícios para
a Zona Franca de Manaus).
Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Neuto de Conto, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
20
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.
21
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 disponi-
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bilidades 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.
22
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.
23
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.
24
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.
25
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
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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.
26
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): favorável à Emenda nº 2-Plen, na
forma de Subemenda.
27
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.
28
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
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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.
29
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.
30
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 sócioeducativa” 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.
31
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
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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.
32
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.
33
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.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
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35
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.
36
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.
37
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.
38
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:
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Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
39
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.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris),
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos
idosos pelo menos três por cento das unidades
residenciais em programas habitacionais públicos
ou subsidiados com recursos públicos.
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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).
42
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.
43
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).
44
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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45
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.
46
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.
47
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.
48
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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49
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.
50
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira),
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada
sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
51
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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.
52
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 Rus-
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somanno), 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.
53
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.
54
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.
55
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
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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.
56
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.
57
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.
58
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
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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.
59
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.
60
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.
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61
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.
62
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, 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 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.
63
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.
64
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,
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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.
65
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,
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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 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.
67
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,
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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
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
68
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.
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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.
69
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,
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.
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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70
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 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 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).
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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.
72
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 2007Complementares; 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.
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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73
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.
74
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
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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.
75
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 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.
76
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
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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77
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.
78
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 inelegibili-
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dade 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.
79
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 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 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.
81
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,
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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.
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 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.
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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.
83
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.
84
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
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Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
85
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.
86
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.
87
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.
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Parecer favorável, sob nº 729, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
88
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 (Marconi Perillo. PSDB – GO)
– Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares. Logo após, falará o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é ainda sobre as proposições que estão
em andamento nesta Casa, chamando a atenção não
só das lideranças partidárias, dos parlamentares de
modo geral, mas também da nossa sociedade.
A proposta, aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados, referente aos aposentados, a meu
ver, aqui, no plenário do Senado, não sofrerá qualquer
resistência para a sua aprovação, desde quando é um
anseio de há muito acalentado não só pela categoria
dos aposentados e pensionistas, como pela maioria
dos Senadores. Eles entendem a justa posição em
que foram colocados os aposentados e os pensionistas, que diﬁcilmente, nesses últimos anos, receberam
um reajuste considerável nos seus proventos, e vivem
sérias diﬁculdades, não só para cuidar dos afazeres
familiares, como também para cuidarem da sua própria
saúde, uma vez que os medicamentos de uso continuado são persistentemente usados pelos aposentados
para a manutenção da própria vida.
De outro lado, Sr. Presidente, como o saláriomínimo tem recebido um reajuste, graças à atuação
persistente do Senador Paulo Paim, acima da inﬂação,
é mais do que justo que os aposentados tenham um
reajuste considerável, levando-se em conta que têm
sido prejudicados ao longo dos anos, notadamente
com a inclusão na legislação nacional do famigerado
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fator previdenciário, que reduz de forma drástica os
proventos da aposentadoria...
(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, eu gostaria de ter um
tratamento isonômico nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Peço desculpas a V. Exª, porque sentei agora e não
vi...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Anteriormente à minha fala, vários Senadores se pronunciaram e não houve qualquer vigilância
sobre a sua fala, sobre o tempo que deveriam falar. Eu
não vou falar muito...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– E pode ter certeza de que eu não mantive vigilância
sobre V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – ...mesmo porque eu sou objetivo nos
meus pronunciamentos. Agradeço a V. Exª por sua
compreensão. Sei que V. Exª, que é um homem que
trabalha em favor do aposentado, vai entender o que
estou falando.
Então, Sr. Presidente, desde a primeira hora,
posicionei-me favorável a proposições dessa ordem,
inclusive não só participando de vigílias nesta Casa,
como também, ao lado do Senador Paulo Paim e de
tantos outros Senadores de tantos outros partidos,
participando da votação contra o fator previdenciário
e também favorável a um reajuste justo para os aposentados.
Por outro lado, Sr. Presidente, é inegável a importância da votação dos projetos do pré-sal, de vez
que esse tesouro, essa riqueza estava lá no fundo do
ar quase que de forma indeﬁnida – ninguém sabia que
existia – e hoje nós sabemos que é uma riqueza praticamente ilimitada, que vai transformar o Brasil em um
dos maiores produtores de petróleo do mundo, depois
da sua exploração. Então, a votação dessa matéria e
de todas as matérias envolvendo o pré- sal é de fundamental importância, porque nós estamos cuidando do
futuro do nosso País. Estamos cuidando de um fundo
social que vai assegurar recursos ponderáveis para a
educação, para a ciência, para a tecnologia e também
para o meio ambiente. Assim, acho que, votando também o pré-sal, estamos dando uma grande contribuição ao desenvolvimento do nosso País.
Por outro lado, não podemos esquecer que a
classe política vive um momento delicado e, nas eleições, veriﬁcamos que os escândalos surgem. Apesar
da ﬁscalização dos órgãos da Justiça Eleitoral, do Ministério Público e dos próprios partidos políticos, os
escândalos acontecem permanentemente.
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Por incrível que pareça, enquanto estamos aqui
querendo lisura nas eleições, trabalhando para aprovar um projeto que venha a impedir o ﬁcha-suja de ser
candidato, o ladrão do dinheiro público, o terrorista, o
portador de recursos ﬁnanceiros que vêm da droga,
enﬁm, toda e qualquer pessoa que cometa um crime
hediondo, e que possam ser punidos com a sua inelegibilidade, enquanto estamos cuidando disso aqui,
temos certeza absoluta de que não só no meu Estado,
como em todo o País, notadamente nas regiões mais
pobres, aparecem os milagreiros, aqueles que querem
resolver a situação de um vereador, de um prefeito,
de uma liderança política, fazendo ofertas milionárias,
querendo ganhar a eleição por cima de pau e pedra.
Esse aí, Sr. Presidente, é um ﬁcha-suja, que diﬁcilmente aparece. Só aparece se for descoberto; mas
a descoberta é muito difícil, porque, Sr. Presidente, a
pressão econômica é muito grande, notadamente nas
regiões mais pobres do nosso País.
Por isso, eu gostaria de pedir à Mesa e à Comissão de Justiça urgência na votação do Ficha Limpa –
amanhã, estarei lá, votando-o sem nenhuma emenda
–, como também urgência para os projetos do pré-sal
e urgência para os aposentados.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos
Valadares, o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado a V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Senador Flexa Ribeiro, eu pediria para o senhor...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, em seguida, também gostaria de usar a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Eu queria dar a palavra ao Senador Paulo Paim,
que já está inscrito no lugar do Pedro Simon há muito tempo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Só para
um aviso, pela ordem. Estou inscrito aqui.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Vou dar a palavra ao senhor.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço
apenas que V. Exª me inscreva como Líder do PSDB,
e que justiﬁque a minha... Eu não votei nas votações
nominais por motivo de absoluta força maior e pelo
exercício da Liderança, atribulado, que V. Exª sabe que
é o exercício da Liderança nesta Casa.
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Peço que justiﬁque e que V. Exª me inscreva
para falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– A Mesa sabe que V. Exª é sempre presente e cumpridor dos seus deveres. Tomará nota e constará a
presença de V. Exª.
Com a palavra, Flexa Ribeiro. Eu pediria só que
desse uma urgência, porque o Paim está bravo comigo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Serei rápido.
Quero só justiﬁcar, pedir para que justiﬁque que,
nas votações nominais dos Srs. Embaixadores, eu
estava em uma reunião com o futuro Embaixador do
Brasil no Japão, no gabinete, e acabei perdendo as
votações nominais dos dois Embaixadores.
O primeiro deles foi o Sr. Embaixador Gonçalo
de Barros Carvalho e Melo Mourão, com indicação
para o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino
da Dinamarca e, cumulativamente, junto à República
da Lituânia.
Tive a honra, Senador Romeu Tuma, de relatar, na
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
o processo do Sr. Embaixador Melo Mourão e não tive
a oportunidade, em função da reunião no gabinete, de
participar da votação em plenário. Então, gostaria que
fosse registrado o meu voto favorável à indicação do
Sr. Embaixador Melo Mourão para a Reino da Dinamarca, como também favorável à do Embaixador José
Roberto de Almeida Pinto para a Guatemala. Nas duas
votações nominais, não pude estar presente. Então,
gostaria que fosse registrado em ata o meu voto favorável à indicação dos Srs. Embaixadores.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– V. Exª será atendido, de acordo com o Regimento. E
percebeu que o Presidente que aqui se encontrava foi
rápido no gatilho, pois muita gente deixou de exercer
o voto favorável aos dois indicados.
Senadora...
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, da mesma forma,
no momento da votação dos dois Embaixadores, eu
estava em uma audiência com representantes da Merrill
Lynch, que estavam aqui colhendo opiniões a respeito
das perspectivas econômicas do Brasil, juntamente com
a Arko Advice. Eu estava em meu gabinete atendendo
essa comitiva e, por isso, não pude estar no plenário
no momento das duas votações. Assim, eu pediria também que pudesse ser consignado em ata o meu voto
favorável à indicação dos dois Embaixadores.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– A Mesa tomará as providências necessárias.

145

Maio de 2010

Eu passo a palavra, para falar pela Liderança, ao
Senador João Ribeiro. (Pausa.)
O Senador João Ribeiro não se encontra no
plenário.
Voltando à lista de oradores, chamo o Senador
Paulo Paim, já que lhe foi cedido o lugar do Senador
Pedro Simon.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, pela ordem. (Pausa.)
Sr. Presidente, pela ordem. (Pausa.)
Sr. Presidente, gostaria de falar pela ordem antes de o Senador Paulo Paim fazer uso da palavra da
tribuna. Posso fazer uso?
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero apenas manifestar aqui a minha opinião em relação à matéria em que há um compromisso da base do Governo:
a medida provisória que trata do reajuste dos nossos
aposentados e do ﬁm do fator previdenciário.
Eu quero aqui, Senador Paim, dizer que esse
é um dos projetos mais importantes que estaremos
votando nesta Casa. Espero que o Governo cumpra
o acordo ﬁrmado com os partidos da oposição e que,
amanhã, um dos primeiros itens da pauta seja essa
medida provisória que estabelece o ﬁm do fator previdenciário e ﬁxa o reajuste dos nossos aposentados.
Caso contrário, o nosso partido, o Democratas, não
tenho dúvida alguma, vai pedir veriﬁcação de quórum
e vai obstruir a pauta.
Quero, nesta oportunidade, dizer ao Senador
Paulo Paim que é um dos projetos mais importantes
que eu, como Senador da República, e esta Casa estaremos votando no dia de amanhã.
Eu falo isso, Srs. Senadores, porque vivi na pele
esse problema, tendo em vista que meu pai também
era aposentado. Era um sofredor. Trabalhou, pagou os
tributos, os impostos, recolheu todos os impostos que
lhe foram cobrados neste País, sobretudo o INSS, por
mais de quarenta anos. No ﬁm de sua vida, quando
mais precisou, se ele não tivesse os ﬁlhos formados,
com um melhor poder aquisitivo, não teria condições,
Senador Romeu Tuma, nem de comprar remédios para
tentar ter um ﬁm de vida melhor.
Portanto, Senador Paulo Paim, eu quero, desta
feita, reaﬁrmar, diante dos nossos colegas, de nossos
pares nesta Casa, que é o projeto mais importantes que
nós estaremos votando durante esta legislatura e, com
certeza, outras legislaturas que virão pela frente.
Portanto, ao reaﬁrmar a importância da iniciativa,
apelo para que a Mesa coloque amanhã em votação
essa medida provisória que estabelece o ﬁm do fator
previdenciário e o reajuste dos nossos aposentados.
(Palmas.)
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Quero aqui cumprimentar o povo brasileiro que
me assiste pela TV Senado e me ouve pela TV Senado e dizer que os trabalhadores brasileiros têm nesta
Casa um dos mais brilhantes Senadores, que defende
o trabalhador brasileiro, que é o Senador Paulo Paim.
S. Exª tem a solidariedade de todos os Senadores que
compõem o Senado Federal.
Portanto, Paulo Paim, V. Exª – eu o acompanho
há algum tempo – tem a minha solidariedade e o meu
apoio.
Concluo, na certeza de que, após a aprovação da
medida provisória, com o ﬁm do fator previdenciário e
com o reajuste, o Brasil será um Brasil melhor.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Muito bem, Senador!
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presidente
Tuma, eu pedi a palavra pela ordem ainda há pouco.
Eu sei que há um orador na tribuna, mas já ﬁz sinal
para ele e ele fez com o polegar que estava OK, que
eu podia usar um minutinho só antes de ele falar.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Perfeito.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu já combinei tudo, então não vai haver nenhum mal-estar.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Não, eu só queria avisá-lo que ele não pode falar
em nome do João Ribeiro, que está inscrito, mas ele
falará em seguida a V. Exª, pela ordem, por cessão do
Senador. Em seguida, ele falará. V. Exª tem a palavra.
Se não for assim, vamos bagunçar demais as listas.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Senador Malta, meu Presidente, nesta minha última intervenção nesta tarde, eu queria deixar a minha
preocupação. Eu vou para a minha residência preocupado. Eu sei que há muitos Senadores que estão do
nosso lado, aqueles Senadores que têm sensibilidade, como V. Exª e muitos outros – Pedro Simon, Paim,
muitos –, de conhecer a situação dos aposentados
deste País.
O que me preocupa e por que vou triste para
minha casa? Algo cheira mal, meu nobre Senador.
Tem algo armado, creio eu. Pelo que senti hoje nesta
sessão, erraram propositalmente na redação dessa
medida provisória para que ela fosse consertada aqui
e voltasse para a Câmara.
Qual é o objetivo dessa armação? Não poderia
eu ir para minha casa sem falar isso ao Brasil, Senador Paulo Paim. O objetivo é que, com a volta dessa
medida para a Câmara, vença o prazo da medida provisória e ela seja arquivada.
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Por que deram a relatoria dessa medida provisória
para o Líder do Governo? Respondam para mim! Por
que deram a relatoria para o Líder do Governo?
Nós, Senador Paulo Paim, vamos contar com
uma coisa favorável: a postura de cada um dos Senadores, amanhã, aqui. Esta é a única possibilidade de
salvação para nós: todos nós ﬁcarmos unidos, apenas
o Senador Romero Jucá contra nós. Aí, nós venceremos amanhã. Caso contrário, eles vencerão, porque
armaram para, deﬁnitivamente, prejudicar os aposentados deste Brasil.
Se isso acontecer, Paulo Paim, será a conﬁrmação de algo que a minha consciência já diz há muito
tempo – eu tenho feito denúncias nesse sentido da tribuna deste Senado. Se isso vier a acontecer amanhã,
meu nobre Presidente Tuma, teremos a prova cabal
de que a sociedade brasileira está sendo enganada,
de que nós estamos na mais pura ditadura neste País,
e só o Presidente da República faz o que quer, só o
Presidente da República manda.
Isso, Senador Paulo Paim, leva-me a dizer a V.
Exª: aconteça o que acontecer, a minha luta e de V.
Exª não vai parar.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– De todos nós, Senador Mário Couto.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Magno
Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Romeu Tuma,
Presidente da Mesa, quero cumprimentar V. Exª como
Vice-Presidente da CPI da Pedoﬁlia. V. Exª esteve comigo ao longo desses dois anos e também foi relator
dos casos de São Paulo.
Hoje é dia 18 de maio, Senador Paim, o dia de
enfrentamento à pedoﬁlia no Brasil, Senador Jayme –
Senador que tive o prazer de receber em meu gabinete
junto com a Primeira Dama do Estado e algumas lideranças. Na quinta-feira, haverá um grande seminário
sobre abuso no seu Estado, e eu terei a oportunidade
de participar. Sugiro até que se dê a esse seminário
o nome do menino Caíto, de Cuiabá, que, aos nove
anos, foi estuprado e morto por um abusador que deveria estar preso – ao sair da cadeia pelo mesmo crime, abusou do menino Caíto e o matou.
Senador Paim, algumas coisas são questão de
ordem para nós. Eu vejo os aposentados aqui e ﬁco
olhando para alguns: lembram a ﬁgura de meu próprio pai, que morreu aposentado. Assim como muitos
aposentados do Brasil, ele viveu a seguinte situação:
se nós, os ﬁlhos, não tivéssemos como comprar seus
remédios, certamente morreria à míngua. Assim também é a situação da maioria dos homens e mulheres
que construíram este País: no ﬁnal do mês, não têm
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como pagar a própria farmácia. É absolutamente triste
e ridícula, para todos nós, uma situação como essa.
Então, como ﬁlho de Dadá, que morreu aos 57
anos ganhando meio salário mínimo por mês, o ﬁm do
fator previdenciário e o reajuste para os aposentados
são questão de honra para mim. Para mim, como ﬁlho
de Ameliano Malta, é questão de honra o ﬁm do fator
previdenciário e o reajuste para os aposentados.
Não há nada neste mundo, não há argumento
neste mundo, Senador Paim... E falo olhando para V.
Exª, que é o arauto, que é o nosso timoneiro nessa
caminhada em favor dos aposentados do Brasil. O
Brasil lhe deve isso, a sociedade brasileira lhe deve
essa reverência às suas energias postas a serviço de
uma causa tão nobre, a daqueles que construíram a
Nação brasileira.
Para mim, Senador, é questão de honra o ﬁm
do fator. Para mim, é questão de honra, como ﬁlho de
Dadá e de Ameliano, o ﬁm do fator e o reajuste dos
aposentados do Brasil. (Palmas.)
Estou muito à vontade, porque minha mãe era
faxineira e meu pai um relojoeiro do interior da Bahia.
Sei exatamente o que estou falando. Fui criado sem
ter direito a um livro, família absolutamente simples,
nunca tive casa para morar, os bairros onde vivemos
tinham esgoto a céu aberto. Então, estou muito a cavaleiro, muito à vontade para lutar a luta daqueles que
precisam ser respeitados no melhor da sua idade, que
são os aposentados do Brasil.
Sr. Presidente, a minha segunda questão de honra
é a PEC 300, que dá um pouco de dignidade e respeito
aos policiais do Brasil. Não tenham dúvida, e não há
quem possa me convencer contra isso, nem eu nem
V. Exª, Senador Tuma, que é outra referência nessa
luta pelos militares do Brasil: a PEC 300 é questão de
honra para mim.
Questão de honra é, neste dia 18... E o dia 18
foi escolhido exatamente por causa do caso Araceli,
a menor abusada e morta no meu Estado, Senador
Jefferson Praia. E hoje é o dia de enfrentamento ao
abuso. Penso que todo mundo que é pai, que tem um
ﬁlho ou um netinho em casa, tem que minimamente
levantar o microfone e dizer, neste dia tão importante:
“Eu me solidarizo com a família brasileira, eu me solidarizo com as crianças do Brasil!”
Neste momento, a minha alma me transporta
para a alma ferida daqueles que foram abusados na
infância, ainda que já sejam adultos, ou das crianças
que não recuperaram o seu emocional, o seu moral,
porque foram tocadas, abusadas na sua infância.
Neste dia de hoje, eu me solidarizo, abraço e choro com as mães de Luziânia, com as mães de Belém,
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com as mães do Marajó, com as famílias de Catanduva, com as famílias do meu Estado.
Ontem, uma criança de 90 dias estava sendo operada, porque foi abusada aos três meses de nascida,
Sr. Presidente, Senador Tuma. Ontem, estava com o
médico José Renato, que operou uma criança de períneo – imaginem, períneo se faz em uma senhora de
idade, que já teve quinze ﬁlhos, vinte ﬁlhos –, uma menininha de cinco anos, estuprada, rasgada. O médico
chorava, os dois, porque não sabia por onde começar
a cirurgia e como costurar aquilo. Foi tudo arrebentado,
numa criança de cinco anos de idade.
Essas coisas geram a indignação dos justos,
porque temos muito poucas coisas para comemorar
hoje, Senador Jayme Campos.
E temos uma coisa só para comemorar – e acho
muito importante, Senador Marco Maciel: a sociedade
brasileira acordou, a família brasileira acordou. E hoje
o tema pedoﬁlia, abuso de criança, o tema defesa de
criança pautou a mídia, pautou as ONGs, pautou a rua,
pautou o boteco, pautou o rádio, a televisão, pautou as
igrejas. Todos sabem, todos têm conhecimento desse
monstro que hoje no Brasil, Senador Marco Maciel, é
pior do que o narcotráﬁco. Só na Internet, movimenta US$3 bilhões por ano, e, vergonhosamente, este
País é o maior consumidor de pedoﬁlia na Internet
no planeta!
Agora, nós avançamos. Há dois anos, Senador
Jayme Campos, quando eu busquei a sua assinatura,
assim como as do Senador Paulo Paim, do Senador
Romeu Tuma, do Senador Jefferson Praia, do Senador
Arthur Virgílio, que me provocava desta tribuna o tempo
inteiro para que eu pudesse ir a sua Amazônia... E foi a
minha ida a sua Coari que derrubou aquela quadrilha
indecente. Não falo do que roubaram. Estou falando da
infância roubada, das emoções que roubaram. Estou
falando dos traumas produzidos na alma de crianças
de Coari. E esses pústulas, durante tantos anos, com
o poder, amedrontaram, desfrutaram nababescamente daquilo que apanharam sem ter direito, realizando
as suas taras, a sua lascívia em cima do cadáver do
moral e do emocional de crianças!
Vejam só: tristemente, em novembro, pastores
foram presos por esta CPI lá! Coisa vergonhosa, triste! Um homem que diz que foi chamado por Deus,
em nome de Deus, dá voz de prisão para um pastor.
Um sujeito de Bíblia na mão, de gravata no pescoço!
Prendemos, eu e o Senador Tuma, na Assembleia
Legislativa de São Paulo, um pai de santo! As pessoas acreditam: “Deixa seu ﬁlho, que vai desenvolver o
santo. Deixa o ﬁlho”. O desgraçado abusava, viciava
as crianças!
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O Eugênio Chipkevitch, uma autoridade em pediatria; uma autoridade em puberdade! Escreveu livros para o mundo. A sentença foi de 110 anos. Esse
desgraçado pelo menos está preso. Mas o advogado
dele processou-nos, a mim e a V. Exª. Eu e o Senador
Romeu Tuma estamos sendo processados porque o
retiramos do presídio para poder ouvi-lo, para ele nos
ajudar na CPI a propor políticas públicas de enfrentamento, porque ele era um especialista.
Senador Tuma, esse processo está num quadro.
Eu coloquei, em meu gabinete, cópias dessa denúncia.
Para mim, ser processado por um advogado de pedóﬁlo, Senador Eduardo Azeredo, que faz parte dessa
CPI, é um troféu, é um orgulho. Essa causa é tão importante, tão importante que, se tiver que morrer por
ela, vale a pena morrer por ela. É a causa da vida, é
a causa das crianças!
Ora, olhem bem! Vocês viram tantos religiosos!
V. Exª chegou de Franca agora. Vocês viram o caso de
Arapiraca. E houve gente lá que fez discurso, atacoume quando a CPI saiu. Ora, nós estamos protegendo
a criança ou o abusador?
E quero dizer aos católicos hoje aqui, Senador
Tuma, que a instituição está acima do indivíduo. Não
é a instituição que está sendo investigada, Senador
Jayme; são os indivíduos. A instituição está respeitada – e deve ser respeitada –, porque a instituição
está repleta de homens e mulheres de bem, que conduzem, em nome de Deus, as suas instituições, seja
budista, seja islâmica, seja hinduísta, seja evangélica.
Mas, onde há trigo, há joio. E um joio que se mete no
meio da religião em nome de Deus, passando-se por
sacerdote ou por sacerdotisa tão somente para ﬁcar
acima de toda e qualquer suspeita, fora de suspeita, e
ser absolutamente conﬁável para saciar sua lascívia,
sua tara, abusando de crianças em nome de Deus,
é o ﬁm do mundo, Senador Romeu Tuma! E nós não
podemos admitir.
Essa CPI avançou, quebramos sigilos. Tivemos aí
o Ministério Público conosco, a SaferNet, essa ONG tão
maravilhosa do Dr. Thiago, que conduz essa ONG tipo
NCMEC americano. Da mesma forma que é a NCMEC
para os Estados Unidos, é essa ONG para o Brasil.
Tivemos a Polícia Federal, os seus técnicos, os delegados de crime cibernético, que avançaram tanto.
Abrimos o sigilo da Google! Enfrentamos Google, enfrentamos Microsoft, e assinamos um termo de
ajuste de conduta que o mundo não tem. Um termo
de ajuste de conduta contra o qual resistiram por quatro anos. E viva o Ministério Público, pela sua luta, e
a SaferNet, quando começaram conosco. Assinamos
um termo de ajuste de conduta.
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Assinamos um termo de ajuste de conduta com
as operadoras de telefonia – o mundo não tem e nós
temos. Em caso iminente de risco de criança, a operadora é obrigada a entregar, em duas horas, a quebra de sigilo telefônico. Ora, nós temos esse termo de
ajuste de conduta.
Assinamos termo de ajuste de conduta com os
operadores de cartão de crédito. Só havia uma coalizão
ﬁnanceira no mundo: Estados Unidos e Inglaterra. E nós
entramos, ao assinarmos esse termo Brasil/Estados
Unidos/Inglaterra, a CPI da Pedoﬁlia. Por quê? Porque
ninguém compra pornograﬁa com dinheiro na Internet,
nem com duplicata; compra com cartão de crédito. E
eles são obrigados a desenvolver o chamado cartão
rastreador, para as autoridades adentrarem esse site
sem serem identiﬁcadas, Senador Arthur Virgílio. E
mais: o sujeito, ao dar o número do cartão de crédito
para comprar pornograﬁa infantil, automaticamente
está ﬁchado na nossa querida Polícia Federal.
Olhem como nós avançamos! Assinamos! E o
Presidente Lula, no ano passado, no dia 18 de maio,
recebeu da ONU um prêmio, porque sancionou a lei
da CPI que alterou os arts. 240 e 241 do Estatuto da
Criança, instituindo a criminalização da posse de material pornográﬁco. Aliás, é o 25º país. O resto não tem
uma lei como nós temos.
Avançamos. A Lei Joana Maranhão já está na
Câmara, que poderia tê-la votado hoje, para dar esse
presente para o Brasil, que fecha um ciclo de impunidade. A Lei Joana Maranhão estará para o Brasil
como a Lei Maria da Penha. A Difusão Vermelha, que
está na Câmara, já deveria ter sido votada, para que
nós possamos prender indivíduos com mandado de
prisão nos seus países, mas que aqui estão, e que
não podemos prender.
Nós avançamos na legislação, mas isso resolve?
E eu encerro, dizendo o seguinte: ajuda, porque
a lei marca e dá limites. Quando a polícia investiga e
faz um inquérito, o Ministério Público denuncia e o Judiciário sentencia, Senador Jefferson Praia, é porque
já houve crime.
Nós não queremos crime de abuso de criança
neste País. A nossa grande saída, assim como a questão do crack, da cocaína e da maconha no Brasil...
Aliás, ontem, eu tive uma informação e tomei conhecimento, in loco, da modalidade nova, Senador Paulo
Paim: estão vendendo maconha com crack moído dentro para fazer o dependente mais rápido. O cara está
comprando maconha e está comprando crack dentro,
para fazer o dependente mais rápido. A única saída é
a via da família.
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O Presidente Lula, há dez dias, reuniu os líderes, os Senadores, no Palácio do Planalto, para falar
da questão do pré-sal. Eu dei a volta na mesa, fui ao
ouvido dele e disse: “Presidente, o senhor precisa
chamar os seus técnicos. No Brasil, as estradas estão
ruins, há muitas pontes a se fazer, mas o Brasil não é
só isso. O Brasil é a família”. O que adianta ter estrada
boa se você não tem família? Os nossos jovens estão
mortos, drogados embaixo dos viadutos; as pessoas
estão apodrecidas no álcool, na cocaína, na maconha.
Eu disse: “Presidente, crie o PAC da família. Faça o
PAC da família! Pegue dinheiro do pré-sal e ponha no
PAC da família! Enfrente a questão das drogas e das
nossas fronteiras com veemência e com força”.
Eu fui à fronteira visitar o Senador que tomou 70
tiros, defendendo a fronteira do narcotráﬁco. Não morreu
porque o segurança morreu em cima dele – morreram
dois, e ele tomou três tiros. Eu entrei na casa dele, ele
estava emocionado com a minha chegada, em nome
deste Senado brasileiro, porque quem tomou tiro na
fronteira, defendendo o Paraguai, estava defendendo
uma fronteira que também é do Brasil. E, nos dias 10 e
11 do próximo mês, eu me comprometi, em nome de V.
Exª, Senador Romeu Tuma, a estarmos lá no seminário,
num encontro com os Senadores, também paraguaios,
para que nós possamos propor uma medida. Olhem,
nós temos 1.100 quilômetros abertos de fronteira com
o Paraguai! Nós temos sete delegados federais – e
viva aquele delegado federal! – e trinta agentes para
1.100 quilômetros e mais 700 abertos com a Bolívia,
2.000 pistas clandestinas na Amazônia!
Ora, o Brasil não tem dinheiro? O Brasil não tem
pré-sal? O Brasil já está emprestando dinheiro, o Brasil
ameaçou emprestar dinheiro ao FMI. Temos todas as
condições de levar um Sivam para a nossa fronteira. O
Presidente Lula, com a força que tem, pode chamar o
Governador de São Paulo, de Minas, do Rio, do Espírito Santo, dos Estados da Amazônia, do meu querido
Alfredo, que vai ser Governador, se Deus quiser, da
Amazônia, com a ajuda de Arthur Virgílio, que vai ser
Senador de novo nesta Casa, e com a ajuda do Senador Jefferson Praia. O trio está pronto aí.
Estou aqui declarando ao povo da Amazônia que
vocês estão juntos. E tem muita gente que ouve lá,
pela parabólica. Sim, é trazer, usar o dinheiro do présal, colocar a tecnologia, porque o dinheiro – V. Exª é
polícia, não vou lhe ensinar nada, V. Exª é meu professor – que se gasta no centro de São Paulo, pelo amor
de Deus, isso é gasto, mas, se você põe na fronteira,
é investimento.
Fiz questão de sair de Campo Grande de carro, viajei quatro horas de carro com dois promotores.
Cheguei à fronteira de carro, de noite, para ver se en-
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contrava pelo menos a Polícia Rodoviária Federal ou
alguém, porque um Senador tinha sido baleado, havia
um crime estabelecido de assassinato de uma autoridade, e não tinha, do lado brasileiro, ninguém nas
estradas. Lamentável!
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador, permite só um minutinho?
Fui inscrito pela delegação brasileira do Mercosul, da qual ﬁz parte, para fazer um pronunciamento
sobre esse fato, a tentativa de homicídio contra o Senador e a morte do segurança e do motorista. Fiz um
requerimento de uma audiência com todos os paísesmembros, para discutirmos a formação de uma comissão de inteligência especial para evitar esse crime de
fronteira, que vem se repetindo com muita insistência,
pela falta de uma segurança mais acentuada.
Eu só queria comunicar a V. Exª. Vou levar para
a CPI todos os dados do que foi discutido lá, e talvez
essa reunião que V. Exª marcou sirva já para esse requerimento que eu ﬁz.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Veja
V. Exª que os criminosos que estão no Paraguai são
brasileiros, as fazendas de maconha são de brasileiros.
Então, o Brasil tem mais condições ﬁnanceiras do que
o Paraguai. O Brasil tem muito mais condições de criar
tecnologia para a fronteira do que o Paraguai. Então,
é preciso que o Brasil se posicione. Essa desgrama
desse dinheiro do pré-sal é só para infraestrutura, é? É
só para fazer estrada? Essa desgrama desse dinheiro
é só para quê? Nós precisamos de saúde, só que nós
precisamos muito mais de segurança pública. Adianta
você estar cheio de saúde e morrer com uma bala perdida no meio da rua? Nós precisamos de quem tenha
coragem de discutir segurança pública. Eu quero ouvir
o Serra falar disso. Eu quero ouvir a Dilma falar disso.
Eu quero ouvir a Marina falar disso. Agora, fazer discurso fácil no meio da rua de legalização de drogas,
isso é brincadeira. Isso aí eu não quero ouvir. Isso eu
não quero ouvir! Eu quero ouvir alguém que faça um
discurso responsável de que vai guardar as nossas
fronteiras, de que vai usar o dinheiro do pré-sal para
segurança pública no Brasil. Isso eu quero ver! Falar
de inclusão social, Lula está fazendo bem.
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É só
dizer que vai dar continuidade. Ué, a roda está inventada. Falar em fundamentos da economia? É só dizer que
vai dar continuidade, porque o País está respeitado lá
fora. A crise pegou todo mundo de frente e nos pegou
de lado! Eu quero ouvir falar de problemas deste País,
da violência das ruas, da droga, da droga, da droga,
da droga, da droga. Discurso fácil, qualquer um sabe
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fazer. Um País que abusa mais de criança do que usa
droga? Onde é que nós estamos!
E nós precisamos do PAC da família. Precisamos do PAC da família! Precisamos de investimentos
num anel de segurança, a partir da prevenção, e de
botar essa Senad para trabalhar. A Senad só gasta o
orçamento dela fazendo pesquisa com grandes institutos, para saber onde se cheira mais, onde se cheira
menos, onde se fuma mais. Cheira-se mais em todo
lugar; fuma-se mais em todo lugar. Ninguém precisa
de pesquisa para isso. Tem gente na ponta fazendo
isso bem feito. É preciso chamá-los, juntar todos, pegar essa gente que sacerdotalmente está colocando
sua vida à disposição da segurança do Brasil e ajudálos a continuar.
Senador Tuma, vou encerrar meu pronunciamento
neste dia 18, tão importante, com a minha preocupação com as crianças do Brasil.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite V. Exª ?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O
Senador Marconi Perillo já dizia aqui que amanhã ou
depois de amanhã, Senador Arthur, dependendo dos
líderes – e eu já disse a ele que V. Exª está a favor –,
vamos votar o projeto da pulseira eletrônica, que está
pronto para ser votado.
Se esse serial killer que matou as crianças de
Luziânia estivesse preso, elas estariam vivas. Mas,
se ele tivesse saído monitorado, não as teria matado,
porque ele seria seguido por satélite com uma pulseira inviolável, com disparo de alarme. Não teria a
menor chance.
Essa é a saída para desafogarmos os presídios.
Os presídios estão cheios de dois tipos de gente: mente criminosa e o que cometeu crime ocasional. O que
comete crime ocasional não é criminoso. Ele pode
estudar, pode trabalhar, pode ajudar a família dele e
não dar despesa para o Estado e nem virar criminoso
lá dentro. Fique a cadeia para aquele que tem mente
criminosa, e vamos monitorar os outros.
Fiquei honrado porque, nesta semana, Senador
Tuma, nós, que estamos há dois anos nisso, poderemos, pelo menos, dar este presente à sociedade: a
pulseira eletrônica votada, para que o Presidente Lula
sancione o projeto e, mais uma vez, ganhe um prêmio
da ONU por sancioná-lo na semana de enfrentamento
à violência e ao abuso de crianças no Brasil.
Portanto, ﬁca a minha solidariedade aos adultos
que foram abusados na infância e que carregam essa
dor, essa ferida na alma. Que Deus os ajude a vencer
esse momento difícil de pesadelos, de insônia e de
remédio controlado.
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Fica a minha dor pelas crianças que, ainda em
tenra idade... Quem sabe são nadadores que não chegarão; são jogadores de futebol que nunca vestirão
uma camisa e calçarão uma chuteira; quem sabe são
músicos que nunca aprenderão a tocar; quem sabe
são médicos que nunca farão uma cirurgia e advogados que nunca entrarão na faculdade porque alguém
mexeu na sua infância, alguém cortou a sua infância,
alguém tirou delas a oportunidade...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... de
ser alguém na vida! Por isso, a nossa solidariedade
(Fora do Microfone.), Senador Tuma, a minha dor e o
sonho utópico de ter um Brasil melhor, com as nossas
forças, com as nossas lutas, independentemente de
quem tenhamos que enfrentar.
Se V. Exª me permite, Senador Suplicy e, depois,
a Senadora Kátia.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– V. Exª está falando pela ordem, e o Senador Paim
está aguardando o seu lugar, eu pediria...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Por
mim, eu encerrei. Só se V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Depois, poderão falar pela ordem, mas eu pediria a V.
Exª para encerrar. O Senador Paim está angustiado.
A Srª Kátia Abreu (DEM – TO) – Sr. Presidente,
apenas um aparte ao pronunciamento do Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Era
um aparte também.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Então, os dois...
Eu peço licença ao Senador Paim.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Hoje é
um dia especial, de enfrentamento, não é? Será bem
rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Peço licença ao Senador Paim.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O senhor dá licença, guerreiro dos aposentados, do salário
mínimo, guerreiro da vida? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador Matarazzo e, depois, V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A Senadora Kátia tem precedência, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Nossa Vice-Presidente, por favor.
A Srª Kátia Abreu (DEM – TO) – Obrigada, Sr.
Presidente, quero parabenizar o Senador Magno Malta
pelo pronunciamento e aqui também, com muita tristeza,
registrar o aumento da violência contra as crianças e os
adolescentes do meu Estado, o Tocantins. Um cresci-
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mento de quase 14% de um ano para o outro, de 2008
para 2009. É alarmante, é realmente estarrecedor que
nós tenhamos esse aumento exorbitante a cada ano e
que nada possa ser feito para combatê-lo. Eu gostaria
de registrar, Senador Magno Malta, colegas Senadores, que as escolas do Brasil, as escolas públicas, as
escolas privadas, mas principalmente as escolas públicas municipais e estaduais são os verdadeiros QGs
de combate à pobreza, de combate à violência contra
as crianças e os adolescentes. É necessário que os
nossos professores e professoras sejam convocados,
mais uma vez, para essa luta. Que eles possam ser
treinados, porque são grandes observadores da diferença do comportamento de uma criança na sala de
aula. Depois dos pais, os professores, com certeza,
são aqueles que mais convivem com as crianças e
que mais, portanto, conhecem as crianças. Em alguns
casos, conhecem até mais do que os próprios pais. Se
nós investíssemos ainda mais não só na qualiﬁcação
proﬁssional, mas também na remuneração, os nossos
professores poderiam ser soldados altamente qualiﬁcados para identiﬁcar essas crianças violentadas,
principalmente dentro de casa. Esse é o perigo. De
crianças violentadas nas ruas, as denúncias chegam às
delegacias e chegam as informações a público, mas a
violência contra as crianças dentro de casa, praticada
por um membro da família, provavelmente jamais será
registrada pelo Poder Público e, portanto, por todos
nós. Muitos presumem que esse número é pequeno,
que a violência é muito maior por conta dessa violência
doméstica. Portanto, os professores... Nós precisamos
contar com a escola. A escola pode identiﬁcar com clareza, principalmente se houver o treinamento, a capacitação dos professores, que, às vezes, identiﬁcam um
comportamento diferente mas não sabem explicar o
que é. E o treinamento, a qualiﬁcação, o investimento
na escola podem dar grandes resultados no sentido de
identiﬁcar essas crianças que são violentadas e que
estão no silêncio, no sofrimento silencioso, familiar. O
que deveria ser o santuário da sua vida de proteção,
às vezes se transforma no seu calvário, na sua tortura. Portanto, é preciso que isso possa se transformar
numa política pública, que a escola seja a verdadeira
responsável por identiﬁcar as ausências de um modo
geral, as ausências em termos de pobreza. A descentralização geral, total, das ausências e desproteções
que o indivíduo pode ter é dentro da escola, e não é
diferente com relação à violência sexual contra crianças e adolescentes. Mais uma vez, a educação; mais
uma vez, a escola é o verdadeiro QG de proteção da
família e, principalmente, das crianças e adolescentes
do nosso País. Muito obrigada e parabéns, Senador
Magno Malta, pelo seu pronunciamento e, também,
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pelos graves comentários a respeito de drogas. Ainda
ontem, ouvi de um cidadão que o Brasil está vivendo
uma epidemia do crack, um aumento exorbitante, sem
que nada esteja sendo feito. Totalmente, famílias desprotegidas, crianças, adolescentes. As mães e os pais
com a mão na cabeça, sem saber o que fazer, porque
não contam com a proteção e com a presença, apenas
com o anúncio. Todos os dias, o anúncio. Abundância
de anúncios, abundância de estatísticas, abundância
de números, mas a mão na massa, o “vamos ver” nós
não estamos vendo. Muito obrigada. Aproveito, Sr. Presidente, para registrar o meu voto na última votação.
Ausentei-me e despercebi a autoridade, última. Quero
registrar a votação. Muito obrigada.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agradeço a V. Exª o seu aparte. A escola é muito importante
mesmo, mas nós precisamos muito mais da família que
produza a prevenção, porque a escola tem a capacidade de descobrir a criança que abusada já foi. Nós
precisamos prevenir e imunizar nossas crianças para
que esse abuso não exista, para que a escola não tenha necessidade de descobrir o abuso. Mas que nós
tenhamos gente preparada assim na família.
Senador Suplicy, muito rapidamente, porque nós
temos outros...
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Senador...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Eu pediria que os apartes fossem rápidos, porque
os aposentados que aqui se encontram estão aguardando o pronunciamento do Paulo Paim. Eles precisam ouvir.
Então, V. Exª tem a palavra, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Magno Malta, cumprimento-o pelo seu pronunciamento. Ainda hoje, na Folha de S.Paulo, a Srª Ana
Maria Drummond publicou o artigo “O estandarte 18
de maio”, em homenagem à menina Araceli, que em
18 de maio de 1973, conforme V. Exª mencionou, foi
raptada, drogada, violentamente morta e carbonizada,
mas até hoje não se responsabilizaram, não se puniram os que foram responsáveis. Ela coloca algo muito
interessante sobre o Ligue 100, adotado como política
pública, que, até o ano...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... passado, fez com que o número anual de denúncias de
violência sexual contra crianças e adolescentes crescesse quase sete vezes, indo de quatro mil para mais
de 29 mil. Ela salienta que o que poderia signiﬁcar um
aumento, na verdade, pode ter sido um aumento da
coragem das pessoas de expressar o que aconteceu.
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Eu quero dizer que V. Exª contribuiu para que isso
acontecesse. Eu quero registrar... Eu até faria a sugestão de que V. Exª, inclusive, inserisse, como parte do
seu pronunciamento, esse artigo que leva em conta e
coloca sugestões sobre como diminuir essas violências contra as crianças e adolescentes. É a sugestão
que faço a V. Exª. Não sei se tinha conhecimento, mas
aqui está o artigo, que guarda muita relação com o seu
pronunciamento.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
acato a sugestão de V. Exª e peço à Mesa que inclua
no meu pronunciamento o artigo absolutamente importante, e, num dia como este, muito mais. Obrigado, Senador.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Senador Magno Malta, permite que eu o aparteie, rapidamente?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – V.
Exª...
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Eu desejo felicitá-lo pelo pronunciamento que faz na noite de hoje,
referindo-se a uma questão que, hoje, pervade toda a
sociedade brasileira, ou seja, a questão da pedoﬁlia,
e V. Exª, desde muito tempo, antes mesmo de chegar
aqui ao Senado Federal, já tinha tal preocupação com
relação a esse tema. Por isso, eu gostaria, a exemplo
do que disse o Senador Eduardo Suplicy, de cumprimentá-lo pelo aparte e desejar que V. Exª continue defendendo a nobre causa que abraçou, que, certamente,
terá o reconhecimento de toda a sociedade brasileira.
Portanto, nossas felicitações.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agradeço muito, Senador Marco Maciel. V. Exª tem uma
história de vida como educador, Governador do seu
Estado, Vice-Presidente da República, imortal. Imortal também eu já fui, quando eu não tinha onde cair
morto. Até 1990, eu era imortal. V. Exª é imortal porque
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é intelectual. O Arthur Virgílio deveria ser também, e
não é. Acho que tem uma cadeira dele lá. Agora, eu fui
porque não tinha onde cair morto. Até 1992, eu vivia
viajando nos ônibus de Camilo Cola.
Agradeço a V. Exª por esse aparte e incorporo-o
ao meu pronunciamento, que ﬁcou mais rico ainda.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Magno, eu estava dizendo ao Senador Marco Maciel
que eu preferiria, se pudesse, ser imortal a ser intelectual. Era melhor.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Nós
todos.
Quero agradecer a esse guerreiro, Senador Paim,
que tem todo o meu orgulho, e à comunidade do Rio
Grande do Sul.
Pelo menos onde milito na minha fé, os que eu
conheço e com quem falo têm pleno reconhecimento
de V. Exª, da sua luta, do seu trabalho. V. Exª é um daqueles Senadores que, em qualquer lugar do Brasil,
todo mundo sabe quem é, onde se encontra e o que
faz. Portanto, muito mais do que ser seu colega, tenho
orgulho de ser seu amigo, porque a Bíblia diz que tem
amigos que são mais chegados que irmãos.
Obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MAGNO MALTA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Parabéns, Senador, pelo pronunciamento.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de registrar,
nas votações anteriores, meu voto favorável a todas as
matérias que foram votadas hoje pela tarde.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– V. Exª será atendida na forma regimental.
Com a palavra o Senador Paulo Paim, como
orador inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senadores e Senadoras, aposentados e
pensionistas, não só os que estão na galeria... Talvez
muitos não imaginem, mas existem milhões de pessoas que estão assistindo à TV Senado neste momento,
que estavam na expectativa de esta Casa votar o ﬁm
do fator e o reajuste dos aposentados. Podem saber
esses lutadores, que estão aqui nas galerias e ali na
tribuna de honra: Robson, Varlei, enﬁm, todos, a causa
de vocês é mais do que justa.
Eu sei que vocês esta noite vão dormir mal. Eu
sei que vocês vão dormir em um lugar em que terão
que jogar colchão no chão. Eu sei e vejo aqui homens
de bengala na mão, senhoras de cabelos brancos...Eu
queria só dizer para vocês que tenham consciência de
que essa causa que vocês defendem é mais do que
justa. O ﬁm do fator previdenciário tinha de ser uma
questão de honra para este Congresso Nacional. Não
é justo – e o Brasil sabe que eu tenho razão – que
quem ganha R$30 mil por mês não pega o fator, tem
integralidade. E vocês, que são celetistas, onde o salário máximo, pelo teto, é de R$3.400,00, pegam o fator,
ganham praticamente a metade e não têm paridade
com nada, sequer com o salário mínimo.
Por isso, meus amigos... Senador Romeu Tuma,
permita-me, eles viajaram horas e horas, sei que nem
todos são sensíveis a essa causa dos idosos, mas
sei que ela mexe com o coração, com a alma e com
o sentimento de todos nós. Permita-me, Senador Romeu Tuma, que eu bata palmas para eles, porque eles
merecem, Senador! Eles merecem! Eles não podem
ﬁcar quietinhos, Senador! Eles merecem as nossas
palmas. (Palmas.)
Eu sei da torcida deles. Eu sei da emoção e do
sentimento de cada um por esta sessão de hoje. Muita
gente estava de vigília na sua casa, em seu sindicato, na
Câmara de Vereadores, esperando o Senado votar.
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Eu, claro, disse e repito: o Senado não tem condições de não votar o ﬁm do fator e o reajuste dos
aposentados. E por que eu digo isso, Senador Romeu
Tuma? Porque nós já votamos. Votamos os 100% do
PIB, não votamos 80%. E o que está para ser votado
aqui são os 80%. Votamos o ﬁm do fator com a média
curta, que é muito mais amplo, são os últimos itens
6, a Câmara retrocedeu um pouco e aprovou as 80
maiores contribuições de 1994 para cá.
Robson, se votamos mais como não vamos votar
menos? Não tem sentido, não tem lógica. Esta Casa,
amanhã, tem de votar o ﬁm do fator e o reajuste dos
aposentados! Esta Casa tem de votar! (Manifestação
das galerias.)
Com que força eu vou olhar para os meus netos? Eles mesmos disseram-me: “Vô, mas não votaram aqueles teus dois projetos por que achavam que
a Câmara iria enrolar e não iria votar?” Eu disse-lhes:
“Acho que não. Eu conﬁo nos Senadores. Eu conﬁo
nos Senadores!” E a Câmara votou, e colocou em uma
MP, e nos mandou de volta. Agora, não votamos! Se
isso acontecer, efetivamente, estávamos jogando para
a torcida. Só para a torcida! Não era sério. Para mim,
é sério acabar com o fator. É sério querer um reajuste
miserável. É um reajuste miserável o de 7,7%!
Pelo amor de Deus, não me digam que não tem
dinheiro. Pelo amor de Deus!
Vou pegar apenas esse dado para comprovar que
os senhores é que estão com a razão: receita com os
impostos deve chegar a R$66 bilhões. Com a atividade
intensa – parabéns, servidores do Fisco! –, registra um
melhor abril da história. A elevação foi de mais 14%
sobre igual mês de 2009. Nunca arrecadamos tanto
na receita. Se arrecadamos tanto, que bom, que bom,
Presidente Lula, que ﬁzemos um grande Governo! Não
falta dinheiro. Por que não querer dar R$600 milhões?
Qualquer obrazinha com estrada gasta muito mais, e
isso vai repercutir na vida de oito milhões de brasileiros. Por que não dá? Qual é o problema? Onde está
o problema? Não é falta de dinheiro. Que bom que a
gente pode dizer isso. Que bom! Onde está o problema? Eu falava aqui com o Senador Romero Jucá, e
ele me dizia: “Não tem problema nenhum os 7,7%”. E
por que não votamos, então?
Se mandarmos para a Câmara de volta, todos
têm de assumir a sua responsabilidade. Existem lá seis
MPs, signiﬁca que não vão ter nem 7%, nem 7,7%,
nem 6,14%, que foi dado em janeiro. Nós vamos ser
responsáveis por isso? Vamos ter de fazer um decreto para regulamentar o que nós não quisemos votar?
Não. Não vamos aceitar isso.
Senador Romeu Tuma, eu pouco estou preocupado com as eleições de 2010, pouco estou preocupado
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com aquilo que pensarem, mas amanhã nós vamos
entrar para cá de novo e ninguém vai barrar vocês –
se barrarem vocês, é por cima do meu cadáver; não
vão barrar vocês – e nós não vamos sair daqui de
dentro enquanto não votarmos; porque foi acordado.
Disseram-me aqui e eu ouvi, como ouvi a semana
passada, que votaria essa semana, aqui me foi dito:
“Fizemos um acordo, o colégio de Líderes, e vamos
votar na quarta-feira.”
Eu, mais uma vez, respeito todos os Senadores
que votaram comigo há um ano e meio o ﬁm do fator
e o reajuste dos aposentados.
Agora, eu sei que vocês estavam esperando, eu
sei que vocês vão ter de ir agora, vão com Deus, vão
com Deus, vão com Deus e voltem amanhã ciente do
dever cumprido. Vocês cumpriram a parte de vocês.
Amanhã, este Senado – eu acredito – há de votar
o ﬁm do fator e o reajuste dos aposentados em pelo
menos 7,7%.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Peço silêncio para o Senador concluir, por favor. Peço
silêncio, porque o apóstolo Paim nós saberemos seguilo. E, amanhã, esta Mesa não poderá negar pôr em
pauta a votação, Senador Paim, por que senão será
um estelionato – desculpe a expressão –, mas será
um estelionato, e vamos votar com V. Exª a qualquer
preço. Então, peço silêncio para que S. Exª possa terminar o seu pronunciamento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Seria tirar
o povo brasileiro para bobo se isso acontecesse, e eu
sei que os Senadores não farão isso. Quero aqui falar
de forma respeitosa com todos os Senadores.
Mas eu vou ler para vocês um e-mail que recebi
há poucos minutos, lá do meu Rio Grande:

Abri um Escritório [...]. Somente sobrevivo, pois
a minha renda caiu [...] 70%.
Ele diz mais, abaixo:
[...] tudo o que podia ser cortado, foi cortado, se alguém ﬁcar doente, só Deus sabe o
que vai acontecer na minha família.
Nos últimos 25 anos, como empregado,
contribui pelo teto máximo de contribuição e,
depois, a duras penas, nos meses que dá,
contribuo com o mínimo. Estou com 53 anos
e no mês de agosto/2010 completarei 35 anos
de contribuição.
Pela simulação que ﬁz no site [...] [só para
as pessoas entenderem, as que estão vendo
a TV Senado, como ﬁca a situação no site da
Previdência da sua aposentadoria]... a minha
aposentadoria [por aquilo que pagou] seria de
R$2.882,39 e após a aplicação do famigerado
fator [como manda a lei] [a sua aposentadoria,
com a aplicação do fator] será de R$1.700,00
[ou seja, ele perdeu R$1.200,00 nessa brincadeira da aplicação do fator.]
Senador, eu não quero me aposentar
para descansar, gozar a vida ou viajar, eu
quero [...] melhorar a alimentação minha e da
minha família, quem sabe [...] fazer um plano
de saúde [...], porque [o que ele tinha já parou
de pagar e toda a sua família, toda ela, está
no SUS]...
[...] sofro com depressão e, no ano passado, como os remédios não estavam mais
fazendo efeito, [mandaram-lhe para um psiquiatra], o psiquiatra prescreveu além da medicação sessões de psicoterapia. Mas, como
não tenho condições de pagar [nem psiquiatra nem psicoterapia nem remédio, ﬁca cada
vez pior]...

Senador, o famigerado FATOR PREVIDENCIÁRIO foi a maior maldade já feita com
o trabalhador brasileiro, vou resumidamente
narrar a minha situação e, então, o senhor
estará conhecendo [com este e-mail] a situação de milhões de trabalhadores, porque
as situações dos prejudicados pelo fator são
muito parecidas.
Sou Contador, comecei a trabalhar com
13 anos e estudar à noite, porque queria ajudar a minha família pois tínhamos inúmeras
diﬁculdades ﬁnanceiras. Aos 47 anos perdi o
meu último emprego de 15 anos, e não consegui outro, pois, no Brasil, na iniciativa privada,
depois dos 45 anos você é considerado inábil.
Já não te oferecem bons postos de trabalho.

Em resumo, o que diz no ﬁnal (e me autorizou a
dizer o nome dele) Helder Erig: “Senador, [...] [se não
passar o fator, se não tiverem o reajuste], eu vou me
suicidar [...] , pelo menos a minha família vai receber
[a aposentadoria]...”. Isso é o que ele diz na carta, eu
não li toda a carta.
Quero dizer a vocês que recebo em torno de 10
mil correspondências por semana. O 0800 e o Senado
comprovam isso. Cartas como essa eu recebo às centenas, do desespero do nosso povo, da nossa gente.
Ninguém, ninguém tem o direito de brincar com a vida
de mais de oito milhões de brasileiros.
Por isso, meus amigos que estão assistindo à TV
Senado neste momento, assistam amanhã de novo,
não desliguem. Assistam amanhã, a partir das duas
da tarde.

(Manifestação das galerias.)
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Claro que eu quero votar no Ficha Limpa, quero
votar no Pré-Sal, quero votar todos os projetos que
estão na pauta. Mas, para mim, sinceramente, o primeiro que tem que ser votado é o projeto que reajusta
os benefícios dos aposentados e o ﬁm do fator previdenciário. Esse é o primeiro projeto que nós tínhamos
que votar amanhã (Palmas da galeria.). E ninguém me
diga que não pode. Pode sim, pode. Todas as quatro
MPs vencem no dia 1º. Se todas vencem no dia 1º,
nós podemos votar aquela que nós entendemos que
é mais importante neste momento histórico.
E qual é a mais importante? É uma MP que joga
um bi para cá ou um bi para lá? É uma MP de um salário
mínimo que já está consagrado, que é de R$510,00 a
partir de 1º de janeiro? Ou é o ﬁm do fator e o reajuste
do aposentado, esse, sim, retroativo a 1º de janeiro?
E não são retroativos os 7,72%. O que é retroativo é
a diferença. Foram pagos 6,14%, tem uma diferença
aí de 1,6%, que é paga em janeiro, fevereiro, março,
abril, maio, junho. Aí, sim, passam a ser os 7,7%.
Por isso, meus amigos da Cobap, meus amigos
das centrais que vieram aqui... Vejo aqui, faço questão de destacar, a faixa do Conlutas, mas sei que há
outros companheiros também aqui. Eu quero, mais
uma vez, dizer para vocês que, independente da central, seja a CUT, seja CGT, seja a Força, seja a CGTB,
seja a CTB, todas as centrais que se fazem presentes
e que hoje ﬁzeram... Nós estávamos aqui dentro, mas
eu tenho aqui o manifesto. Hoje houve manifesto em
todo o País, nas portas de fábricas, pelas 40 horas e
pelo ﬁm do fator previdenciário. Hoje é, sim, um dia
importante. E eu acredito muito na coragem e na coerência desta Casa.
Esta Casa, com coragem e com coerência, amanhã não vai deixar o Congresso Nacional em situação
difícil perante a opinião pública. Esta Casa há de votar, com coragem e coerência, os 7,72% e o ﬁm do
fator previdenciário, porque é isso que quer o povo
brasileiro.
Adorei ouvir os discursos de todos os que me
antecederam, um melhor que o outro. Mas não tenho
dúvida, meus amigos, de que o povo lá na rua estava
esperando para ver como é que ﬁca, aﬁnal, o ﬁm do
fator previdenciário. Termina ou não termina? Vamos
ter reajuste dos aposentados?
O momento é este, é agora, e é amanhã. Por
isso, faço um apelo a cada Senador, a cada Senadora
para que amanhã vote como votaram um ano e meio
atrás. Foi uma votação simbólica. Não será preciso
nem veriﬁcação de votação. Vamos votar. Não tenho
problema nenhum de fazer o bom debate, com dados,
com números. Estão todos aqui e mostram que não
vai haver impacto negativo nenhum nas contas da
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Seguridade, onde está a Previdência, se aprovarmos
o ﬁm do fator.
Quero dar um dado para efeito simbólico. O que
é dito e está no site do próprio Governo, do passado
e do presente, é que a economia com o fator é de R$1
bilhão por ano. Com a diferença de 0,7%, são R$600
milhões. Eu já vi dados de que iríamos quebrar o País
e de que, com esses projetinhos, a despesa seria de
R$175 bilhões, R$40 bilhões, R$50 bilhões, R$20 bilhões, R$30 bilhões, R$6 bilhões e, a última, baixaram
para R$4 bilhões. De R$175 bilhões para R$4 bilhões.
Isso, sim, é brincadeira! Isso não é levar com seriedade a vida dos senhores e das senhoras que estão
esperando uma decisão do Senado da República. Isto
aqui não é pouca coisa, é o Senado da República do
Brasil, da nossa Pátria!
E é com essa visão de pátria e de país que eu
tenho certeza de que amanhã votaremos o ﬁm do
fator e o reajuste de 7,72% para os aposentados e
pensionistas!
(Manifestação das galerias.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado e até amanhã.
Amanhã nós vamos concluir o trabalho que começamos!
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Peço a
palavra para uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Parabéns, Senador Paim!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, se me permite...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Parabéns, Senador Paim! Esperamos que sua voz seja
ouvida no coração e nos sonhos de todos nesta noite.
Todos, amanhã, acordarão com a certeza de que vão
votar com V. Exª. V. Exª terminou, Senador?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Terminei,
terminei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Passo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
Desculpe-me, Senador!
A Senadora Lúcia Vânia falará pela Liderança.
Pode V. Exª falar, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero cumprimentar o Senador Paulo Paim pelo denodo
com que se dedica às suas causas.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Tem a palavra a Senadora Marisa Serrano.
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu queria apenas informar que, nas votações de hoje à tarde, se
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eu estivesse aqui, eu votaria com meu Partido. Infelizmente, não pude estar aqui, mas queria justiﬁcar
minha ausência.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Todos sabem o comparecimento e a ﬁrmeza de V.
Exª, sempre presente nesta Casa. A Mesa registrará
a presença de V. Exª.
Tem a palavra a Senadora Lúcia Vânia, como
Líder da Minoria.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pois não, Senador.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI) –
Sr. Presidente, eu também queria justiﬁcar meu voto
nas votações de hoje à tarde. Votei pelo encaminhamento da Bancada do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Tem a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela Liderança.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar
aqui o Senador Paulo Paim pelo seu discurso, pela sua
luta em favor dos aposentados. Não tenho dúvida de
que, amanhã, esta Casa dará uma resposta à sociedade brasileira. Parabéns, Senador Paim, pela sua luta,
pela sua perseverança, pela sua determinação!
Sr. Presidente, o tema que me traz a esta tribuna
hoje está tristemente estampado na mídia nacional:
a violência contra a criança. E hoje é o Dia Nacional
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes.
Desde os ataques a famílias por parte de facções
criminosas, passando por maus tratos perpetrados pelos próprios familiares ou por pessoas responsáveis,
como babás, funcionários de creches, etc, em todas
as denúncias, há uma constante: a criança é a vítima
de ataques os mais bárbaros. Chegamos ao extremo
no caso da Procuradora aposentada Vera Lúcia de
Sant’Anna Gomes, que foi presa no Rio de Janeiro,
acusada de torturar uma menina de dois anos de idade que estava sob sua guarda para adoção. Machucada, com os olhos inchados, a criança foi levada por
representantes do Conselho Tutelar para o hospital e
lá precisou ﬁcar internada por três dias.
Em função dessa situação, no inconsciente coletivo, só há um clamor: é necessário combater a violência infantil. Tenho a convicção de que esse combate
passa pela participação de toda a sociedade, pelas
denúncias dos meios de comunicação e, efetivamente,
pelo aparelhamento e adequado funcionamento dos
Conselhos Tutelares. Outro instrumento de denúncia
é o Disk 100, da Secretaria Nacional de Direitos Hu-
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manos, da Presidência da República, que, desde sua
criação, em 2003, recebeu mais de dois milhões de
denúncias. Esses dados representam o aumento do
nível de consciência em relação ao problema. De 2003
até junho último, 35% das denúncias eram de negligência; 34%, de violência psicológica e física; e 31%,
de violência sexual.
Nesse contexto, destaco o papel do Conselho
Tutelar. Cabe-nos, como pessoas públicas, levantar as
questões que ecoam: o que é? Para que serve? Qual
sua função? Quando deve ser acionado? É preciso
que estejam claros os instrumentos de que dispomos,
para ajudarmos a combater essa violência. Não bastam
aqui discursos emocionais, não bastam aqui palavras
de indignação. Precisamos é de ação, de ação concreta, e a ação concreta passa, principalmente, pela
instrumentalização dos instrumentos que temos para
combater a violência contra a criança.
A palavra “conselho” signiﬁca “assembleia em
que se toma deliberação a respeito de assuntos submetidos à sua apreciação”. Nenhum membro do Conselho atua sozinho, mas coletivamente. E esse é um
diferencial. Mas o Conselho é Tutelar. Tutelar signiﬁca
proteger. O que todos devemos reverberar e divulgar
é que a entidade não tutela os sujeitos dos direitos, o
que seria mero assistencialismo, mas os direitos dos
sujeitos. Tais direitos devem ser assegurados com absoluta prioridade pela família, pela comunidade, pela
sociedade em geral e pelo Poder Público.
Uso a força desta tribuna para perguntar: como
estão os Conselhos Tutelares no Brasil?
Ana Lídia Fleury, psicóloga e Presidente da Associação dos Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares de Goiás, aﬁrma que, em Goiânia, a população é
estimada em mais de 1,3 milhão de habitantes e que
existem somente seis Conselhos Tutelares para atender essa demanda, sendo assistidos, em média, 250
mil habitantes em cada Conselho Tutelar. De acordo
com a psicóloga, os locais de atendimento não são
apropriados para atender ao público alvo, nem têm a
estrutura necessária. Ana Lídia denuncia que, em todo
o Estado de Goiás, já existem 243 Municípios com
Conselho Tutelar instalado, num total de 246 cidades.
Essa seria uma noticia auspiciosa não fosse a constatação de que eles existem mais ﬁgurativamente, em
função de determinação do Ministério Público, do que
efetivamente, pois não têm a mínima estrutura para
atingir seus nobres objetivos.
Aproveito esta tribuna para sensibilizar os prefeitos que se encontram aqui hoje reunidos para a Marcha dos Prefeitos, para que eles deem prioridade aos
Conselhos Tutelares, para que sintam a importância
da instalação desses Conselhos, para que possamos,
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no ano seguinte, vir a esta tribuna comemorar a redução da violência contra a criança. É preciso que haja
ação efetiva. É preciso que, mais do que boa vontade
e do que palavras emocionadas, haja ação, como eu
disse aqui.
Pensando na sua importância, o Congresso Nacional aprovou – e já é lei desde dezembro de 2007
– o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, celebrado
anualmente na data de 18 de novembro. Também tramitam nesta Casa três projetos que visam fortalecer
e estruturar esses órgãos. O primeiro é o PLS nº 163,
de 2003, de minha autoria, que altera o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) e que institui a comunicação obrigatória de casos de maus-tratos contra
crianças ou adolescentes à entidade local. Outro projeto também de minha autoria é o PLS nº 278, de 2009,
que altera os artigos do ECA, visando à estruturação
dos Conselhos Tutelares no País, deﬁnindo os procedimentos a serem adotados para ativação do serviço
de proteção à infância e à juventude no processo de
escolha e remuneração dos conselheiros tutelares.
O terceiro projeto que tramitou no Senado, que já foi
remetido à Câmara dos Deputados e que considero
de extrema importância é o PLS nº 330, de 2009, de
autoria do Senador Romero Jucá, do qual fui relatora. Esse Projeto determina que bens apreendidos em
ações de ﬁscalização de órgãos públicos federais, como
móveis, carros e eletroeletrônicos, possam ser doados
pela União aos Conselhos Tutelares e de Direitos da
Criança e do Adolescente.
Quero aqui aﬁrmar que, na semana passada, estive com o Delegado da Polícia Federal do Estado de
Goiás e pude obter dele o compromisso de priorizar a
apreensão de veículos e de materiais eletroeletrônicos
para os Conselhos Tutelares. Isso deveria ser feito por
todas as regionais de todos os Estados, uma vez que,
deixando livre, naturalmente, os Conselhos Tutelares
nunca serão prioridade para aqueles que administram,
com raras exceções. Isso pode ajudar a situação em
Municípios onde a obrigação de garantir condições de
trabalho aos organismos nem sempre é cumprida pelas
prefeituras. Com essa mesma preocupação, visitei, no
dia 13 último, como eu disse, o Delegado da Receita
Federal, Dr. Ronaldo Sérgio Silveira Genu, para tratar
da doação de móveis e veículos para os Conselhos.
Que no dia a dia o Conselho Tutelar esteja comprometido com a proteção integral de sua clientela,
dando-lhe prioridade absoluta e atendimento eﬁcaz:
falo da criança e do adolescente com direitos ameaçados ou violados.
Temos instrumentos criados, os Conselhos Tutelares e as Mães da Paz, que é uma iniciativa do atual
Governo, por meio do Pronasci, mas o que podemos
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sentir é que a violência continua no mesmo ritmo, que
os instrumentos destinados à prevenção não são utilizados de forma adequada, que as pessoas não são
capacitadas para exercer esse papel. Portanto, é preciso que, num dia como este, façamos uma reﬂexão e
realmente não façamos de conta que estamos cuidando
das crianças. Que esses instrumentos sejam efetivos
e que seja cobrada a ação! Que o Poder Público assuma sua responsabilidade pelas mínimas condições de
funcionamento dessas verdadeiras trincheiras contra
a violação dos direitos das nossas crianças!
A sociedade precisa estar atenta e denunciar
qualquer caso de violência contra as crianças. Somente assim, poderemos evitar que casos como o
que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro tornem a ocorrer.
Apelo aos meus colegas que, no âmbito de seus
respectivos Estados, atentem para a situação dos Conselhos Tutelares. Assim fazendo, talvez, tornemos eﬁcazes esses instrumentos, já legalmente constituídos.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª e, aqui, mais uma vez, quero
dizer que espero que, no próximo ano, estejamos na
tribuna do Congresso Nacional para comemorar os
dados que indicam a redução da violência contra as
crianças e os adolescentes do nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia, o
Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Flávio Arns.
O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. PSDB – PR)
– Agradeço a V. Exª, Senadora Lúcia Vânia. Só quero
destacar que V. Exª foi Secretária Nacional de Assistência Social, que era um cargo equivalente ao do atual
Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Portanto, V. Exª tem toda a autoridade e conhecimento
para abordar esse e outros assuntos. Parabéns!
Passo, em seguida, a palavra ao Senador Jeferson Praia, como orador inscrito, e, na sequência, ao
Senador Arthur Virgílio.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Eu vou fazer uma rápida abordagem sobre um
dos pontos que continua preocupando muito o povo
do meu Estado, o Estado do Amazonas. Trata-se da
questão relacionada com a atuação do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Quero começar essa rápida abordagem e análise
da audiência pública que tivemos hoje destacando um
documento que está na coletânea de Unidades de Conservação do Estado do Amazonas. Esse documento,
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Sr. Presidente, trata do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza (Snuc) e das categorias
das Unidades de Conservação Federais.

Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Unidades de Conservação de Uso
Sustentável.

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), criado por
meio da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000,
estabelece critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das Unidades de Conservação. Dentre os seus objetivos estão:
I – contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no
território nacional e nas águas jurisdicionais;
II – proteger as espécies ameaçadas de
extinção no âmbito regional e nacional;
III – contribuir para a preservação e a
restauração da diversidade de ecossistemas
naturais;
IV – promover o desenvolvimento sustentável a partir de recursos naturais;
V – promover a utilização dos princípios
e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento;
VI – proteger paisagens naturais e pouco
alteradas de notável beleza cênica;
VII – proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica,
espeleológica, arqueológica, paleontológica
e cultural;
VIII – proteger e recuperar recursos hídricos e edáﬁcos;
IX – recuperar e restaurar ecossistemas
degradados.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE
PROTEÇÃO INTEGRAL
São aquelas que têm como objetivo básico preservar a natureza, livrando-a, o quanto
possível, da interferência humana. Nessas unidades, como regra, só se admite o uso indireto
dos recursos naturais, ou seja, aquele que não
envolve consumo, coleta, dano ou destruição,
salvo as exceções previstas na Lei do SNUC.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), gerencia 130 dessas
Unidades de Conservação, compreendendo
as categorias de Estação Ecológica (ESEC),
Reserva Biológica (REBIO), Parque Nacional
(PARNA), Monumento Natural(MN) e Refúgio
de Vida Silvestre (REVIS).

Eu chamo a atenção, Sr. Presidente, para os últimos itens que são estabelecidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O
décimo diz o seguinte:
X – proporcionar meios e incentivos para
atividades de pesquisa cientíﬁca, estudos e
monitoramento ambiental;
XI – valorizar econômica e socialmente
a diversidade biológica;
XII – favorecer condições de promover a
educação, interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo
ecológico;
XIII – proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social
e economicamente.
O SNUC compreende dois grupos de
unidades com características especíﬁcas: de

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE
USO SUSTENTÁVEL
São aquelas cujo objetivo básico é conciliar a conservação da natureza com o uso
sustentável de parcela de seus recursos naturais, em que a exploração do meio ambiente
não compromete a perenidade dos recursos
naturais renováveis, considerando os processos ecológicos, de forma socialmente justa
e economicamente viável. O Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) gerencia 170 dessas Unidades de
Conservação, compreendendo as categorias
de Área de Proteção Ambiental (APA), Área de
Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Floresta
Nacional (FLONA), Reserva Extrativista (RESEX), Reserva de Fauna (REFAU), Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (RDS) e Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
Assim, a legislação do SNUC [Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza] se conﬁgura como um instrumento de
aﬁrmação da cidadania, oferecendo, a cada
cidadão, meios necessários para participar
de forma ativa na deﬁnição de estratégias e
políticas de conservação, a ﬁm de assegurar
o equilíbrio do meio ambiente, que é de uso
comum do povo brasileiro e é essencial à qualidade de vida da sociedade.
Sr. Presidente, hoje, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, houve uma audiência pública que – confesso a V.
Exª – nos deu bons resultados, nos mostrou caminhos
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a seguir. Às vezes, há audiências que eu chamo de
“audiências oba-oba”. São aquelas que não dão em
nada. Todos vão lá, dizem o que se tem de fazer, não
sabem como fazer e não há nenhum resultado concreto na audiência.
Nessa audiência, procuramos encontrar algum
caminho com o objetivo de fazer com que as políticas
públicas na área de conservação sejam viabilizadas,
mas com respeito à população do Estado do Amazonas.
Participaram dessa audiência o Sr. Paulo Fernando Maier de Souza, do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade; o Sr. Silvio Menezes,
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra; o Sr. Fábio Marques, do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – Ipaam; o Prefeito do
Município de Presidente Figueiredo, Fernando Vieira,
representando a Associação dos Municípios do Estado do Amazonas; o Sr. Mauro de Oliveira Pires, do
Ministério do Meio Ambiente.
Sr. Presidente, passo aqui, muito rapidamente,
para as conclusões, ou os pontos que considero importante serem destacados neste momento, já que esse é
apenas um passo dado no sentido de nos aproximar um
pouco mais, ou seja, aproximar esta Casa das ações
que estão sendo feitas por parte do Instituto na Amazônia. E nós, do Estado do Amazonas, é claro, estamos
preocupados com a atuação no nosso Estado.
O Instituto no Estado do Amazonas tem a atribuição de cuidar de 33 Unidades de Conservação
Federal. Um dos pontos que percebi nessa audiência
foi que o Instituto... Tudo bem, compreendemos que
ele foi viabilizado em 2007, no ﬁm de 2007, e tem,
portanto – 2008, 2009, 2010 –, dois anos e pouco. É
um Instituto que está ainda se estruturando; precisa
de uma infraestrutura física, precisa de máquinas, de
equipamentos, de toda a infraestrutura adequada para
atuar. E aí, é claro, estamos nos referindo ao Estado do
Amazonas. Com certeza, essa falta de infraestrutura
deve se dar em outros Estados da Amazônia. Porém,
isso não justiﬁca, Sr. Presidente, não haver ações, na
minha avaliação, de forma muito mais clara, muito mais
bem organizada, muito mais bem planejada.
O primeiro ponto que eu coloco: se temos uma
unidade de conservação em um Município, seria importante termos uma orientação para essa população,
para todos aqueles, principalmente, que estão sendo
afetados ou que serão afetados por essa unidade de
conservação. E aí, é claro, nós temos que avançar
dentro do contexto da educação ambiental. Nós sabemos que estamos lidando com pessoas que não
têm, muitas delas, uma informação; não sabem direito sobre legislação ambiental. Esse assunto é novo
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para as pessoas, principalmente para aqueles nossos
irmãos e irmãs da Amazônia, que estão lá, que não
conhecem direito a legislação, que não sabem o que
é uma área de reserva extrativista, que não sabem o
que é o ICMBio, o Instituto Chico Mendes... Não sabem nada. Eles sabem agora que estão sendo feitas
cobranças e que eles não podem mais desmatar como
desmatavam, que eles não podem mais matar um animal silvestre, como faziam, para alimentação e coisas
dessa natureza.
Veja bem, Sr. Presidente, eu não estou aqui – e
não o farei em nenhum momento – defendendo aqueles que não são empresários amazônicos. Como eu
chamo, o empreendedor amazônico. O empreendedor
amazônico é aquele que respeita a natureza. Ele quer,
sim, ganhar dinheiro, mas ele respeita os recursos
naturais e se propõe a fazer o seu trabalho dentro do
contexto da sustentabilidade.
Portanto, é importante termos essas ações planejadas. Planejamento quanto a todos os aspectos que
foram por mim relacionados aqui, dentro do contexto
que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza, mas o nosso povo lá, Sr.
Presidente, está preocupado com uma questão. Eles,
claro, querem preservar, querem que aquela unidade
seja conservada, mas eles estão preocupados com
uma questão, que é o trabalho. Qual o trabalho que
agora pode ser feito diante desse contexto de termos
unidades de conservação? Isso é muito importante
percebermos. Qual é a política de aproveitamento dos
recursos naturais para a geração de trabalho, emprego
e renda? Sem essa informação, ﬁca difícil nós termos
a população contente.
Outro ponto que deixa o povo muito descontente
é a forma como a ﬁscalização está acontecendo, ou
aconteceu, em alguns casos. E aí eu gostaria de frisar esse ponto, porque, na minha avaliação, o Instituto
deveria agir muito de forma preventiva, Sr. Presidente,
e não de forma reativa. Ou seja, se percebe, em um
determinado local, como foi colocado lá... Hoje, parece
que já temos problemas em Apuí, em Boca do Acre
e em outros Municípios do Estado do Amazonas que
estão na iminência de ter uma operação. Mas, por que
razão o Instituto não age preventivamente, parando
esse problema no nascedouro, veriﬁcando o que está
acontecendo lá? Quem é o mau empresário que está
desmatando de forma incorreta? Por que não para por
aí? Será que vamos esperar uma operação midiática
para dizer: “Não, estamos acabando com o desmatamento no Amazonas”?
Então, acredito que o Instituto deve trabalhar
de forma preventiva, indo in loco para ver quem realmente está causando dano. E certamente não são as
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pessoas pobres do meu Estado. Não são os pobres,
não. Não são aqueles que estão matando para se alimentar ou aqueles que estão derrubando uma árvore
para melhorar a sua casa ou para construir a sua casa.
Não são esses.
Temos, sim, hoje um movimento na direção do
nosso Estado, que é um movimento que tem como objetivo aproveitar os recursos naturais de forma insustentável. Esses empresários não são bem-vindos na
Amazônia, eles estão causando problemas e temos,
realmente, de combatê-los.
Sr. Presidente, muitos são os pontos a serem
abordados, e eu vou aqui rapidamente caminhar para
a conclusão, em face do tempo, mas quero dizer que
percebi também, nessa audiência, a falta de entrosamento entre as instituições. Uma instituição age para
cá, a outra age para lá, a outra age para essa direção,
a outra age para aquela direção; as instituições, que
deveriam, na minha avaliação, ser coordenadas, ser
catalisadas pelo Instituto... Porque esta deveria ser a
política que ele deveria fazer no Estado, chamar todos
os envolvidos e dizer: “Olha, temos essa unidade de
conservação. Venha cá, prefeitura; venha cá, população tradicional; venham cá, representantes do Governo
do Estado e outras instituições federais. Vamos sentar
aqui. Nós estamos pensando assim: Esta é uma unidade assim, assim, assado; nós vamos começar a fazer o
trabalho de acordo com esse planejamento, para que
possamos ter o bom andamento nessas unidades de
conservação”. Mas o que se percebe é uma instituição
dizendo uma coisa, a outra instituição dizendo outra
coisa; uma instituição fazendo a observação de que ela
não anda porque a instituição tal não está resolvendo
os problemas como deveria resolver...
Portanto, Sr. Presidente, esse entrosamento... E
aí eu coloco a palavra “parceria”. E uma outra palavra
importante: “diálogo”. São duas palavras fundamentais:
parceria e diálogo. Sem o entrosamento dessas instituições, começando com o povo, com a prefeitura, com
representantes do Governo do Estado, as instituições
estaduais, e com as instituições de nível federal, para
que possamos ter a boa política pública sendo viabilizada nas áreas de conservação federal...
E é isso, Sr. Presidente. É claro que isso tem de
ser feito no contexto de uma agenda de compromissos.
Uma agenda de compromissos! Por que não fazermos
uma reunião mensal com essas instituições onde existem áreas de conservação?
Essa é a sugestão que eu faço à direção do Instituto Chico Mendes. Estou fazendo-a por escrito e vou
também, Sr. Presidente, fazer um requerimento, porque quero, daqui para a frente, acompanhar unidade
por unidade naquele Estado. Vejam bem, eu não sou
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desses políticos que fazem oba-oba. Não estou aqui
para fazer auê. Mas vou acompanhar unidade por unidade naquele Estado!
Vou fazer um requerimento. Nós não conseguimos ter essa informação. Foram quase quatro horas
de audiência pública – muito tempo –, mas, infelizmente, no primeiro debate, não deu para percebermos detalhes.
Estou ﬁnalizando, Sr. Presidente. Estou pedindo,
Sr. Presidente, ao Instituto Chico Mendes informações
detalhadas sobre cada unidade de conservação no
meu Estado. Quero saber como está a questão relacionada ao planejamento para aquela unidade de
conservação; como está a situação fundiária; como
está a questão relacionada às políticas voltadas para
o manejo sustentável. Foi realizada a caracterização
dos meios físicos e bióticos? Como está a política no
sentido de termos as atividades econômicas possíveis sendo realizadas nas unidades de conservação?
Quais os desaﬁos para os produtos ﬂorestais madeireiros? Quais são os principais desaﬁos sociais para a
região? Alguma infraestrutura social está sendo feita?
Como vão fazer na questão da educação e da saúde
nas unidades de conservação?
Portanto, daqui para frente, nas 33 unidades de
conservação do Estado do Amazonas, unidades federais – vou procurar saber como é que estão as unidades
estaduais –, nós vamos acompanhar, Sr. Presidente.
Vou acompanhar muito mais de forma técnica do que
política, contribuindo, dando as minhas sugestões, para
que nós possamos ter esse grande entrosamento entre
instituições – aí eu falo de prefeituras, das instituições
estaduais, das instituições federais, do ICMBio conduzindo esse processo junto com essas instituições.
E o povo, Sr. Presidente? O povo tem que saber
qual é a política.
Agora, não querem dialogar com o povo? O povo
se revolta.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, foram feitas algumas
sugestões com relação à questão relacionada às multas, multas exorbitantes. O Prefeito de Lábrea, o Prefeito Gean, que esteve presente na audiência pública,
fez a seguinte observação: “Um cidadão foi multado
porque comeu alguns ovos de tartaruga e levou uma
multa de R$3 milhões”!
Olha, eu vou dizer uma coisa: esse tipo de acontecimento nós não podemos permitir no nosso País.
Esse cidadão morreu de desgosto. V. Exª imagina, Sr.
Presidente, o que é um cidadão paupérrimo, que não
tem nada na vida, que, como eles dizem na minha região, só tem a mulher e os ﬁlhos de patrimônio, ainda
levar uma multa de R$3 milhões!
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Dessa forma, nós não vamos permitir mais ações
que deixem o nosso povo, Sr. Presidente, em situação
dessa natureza, que humilha a população.
Eu acredito que o Presidente Rômulo certamente
não pensa assim. Eu acredito que a maior parte das
pessoas do Instituto Chico Mendes não pensa dessa
forma. Um Instituto que tem o nome desta pessoa fantástica, Chico Mendes, grande amazônida.
Conversando, Sr. Presidente, com o Senador
Alfredo Nascimento, percebendo todos esses problemas, ele me adiantou que vai também conversar com o
Presidente Rômulo, junto comigo, para que possamos
contribuir com o Instituto, para que ele faça a melhor
política no nosso Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jefferson Praia,
o Sr. Flávio Arns deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Meus cumprimentos, Senador Jefferson Praia, por
seu pronunciamento. A consciência ambiental é muito
importante. Precisamos que ambientalistas e produtores caminhem juntos.
Agora, pela Liderança do PSDB, concedo a palavra ao nobre Senador Arthur Virgílio, Senador do
Amazonas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito para fazer um pot-pourri sobre diversos temas que
aqui resumo para V. Exª.
Em primeiro lugar, eu registro a escalada de
violência em Manaus – pronunciamento que peço a
V. Exª que aceite na íntegra para os Anais. Inclusive,
Senador Jefferson Praia, com o assassinato – e eu
peço a minha assessoria que faça imediatamente um
voto de pesar – de um dos maiores artistas plásticos
e paisagistas amazonenses, Cláudio Andrade, que foi
violentamente agredido por ladrões que invadiram sua
casa, no Parque Residencial Aquariquara, em Manaus.
Sua esposa, Mirella Andrade, foi amarrada, sofreu
agressões morais, mas não agressões físicas.
Cláudio foi torturado e sofreu ferimentos no rosto,
no couro cabeludo e principalmente na região torácica. Foi levado para o Pronto-Socorro e Hospital João
Lúcio, mas infelizmente perdemos uma ﬁgura que era
muito respeitada e muito querida por toda a comunidade do meu Estado.
Do mesmo modo, peço a V. Exª que registre, na
íntegra, o atencioso e-mail do Vereador Carlos Evaldo
de Souza Terrinha, meu querido Terrinha, que viu pela
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TV Senado o voto de aplauso que formulei em homenagem àquela simpática cidade que já deu Governadores como Álvaro Maia, Anfremon Monteiro e Plínio
Coelho – foi um excelente Governador de Estado –, já
deu diversos Deputados, e é terra de Almino Affonso,
que foi Ministro do Trabalho. É uma terra que tem muita história. Na hora, eu me referi ao Prefeito Cidenei
Lobo do Nascimento. E Terrinha, em agradecimento
e em fraternidade, passa-me um poema escrito pelo
amazonense Epaminondas de Souza Marques, com
um pequeno histórico de Humaitá, porém em versos. O
título é: Humaitá e seus predicados que enobrecem.
Eu peço que V. Exª não só os acate nos Anais,
como transmita a cada Senador esses versos de Epaminondas de Souza Marques em homenagem à cidade
de Humaitá, no meu Estado.
Ainda peço a publicação, na íntegra, desta fala
em que registro a abertura da Sexta Edição da Campanha Estadual contra o Abuso e a Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, que marcou hoje, em Manaus,
o início das atividades do Dia Nacional de Combate
à Exploração Sexual. Fiquei feliz: foram mais de dez
mil pessoas que participaram da marcha, mobilização
bonita no meu Estado contra essa coisa ignóbil que
merece a mais veemente repulsa de todos nós.
E eu gostaria muito de divulgar, aqui fazendo a
minha homenagem à Secretária Executiva de Assistência Social e Cidadania, a Srª Graça Prola, que Manaus é a quinta capital em número de denúncias no
chamado Disque 100. Isso parece ruim, parece grave.
De fato, por um lado, é, há muitos atentados a crianças
e adolescentes, mas o fato de haver muitas denúncias
é um caminho para se consertar as coisas.
No Estado, conforme informações hoje divulgadas, já foram identiﬁcados, Senador Jefferson Praia,
nada menos que dezenove Municípios com pontos
de tráﬁco, abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes. Portanto, que o Disque 100 seja usado
por todos. A propósito, eu já estou sabendo que o Governo do Estado estará distribuindo mais de quarenta
mil cartazes em hotéis, motéis, bares, restaurantes,
academias e outros locais de grande movimentação
de pessoas.
Parabenizo, por isso, o Governador do Estado,
Dr. Omar Aziz, como também o Prefeito de Manaus,
Amazonino Mendes.
Ainda, Sr. Presidente, peço que acate, na íntegra, o pronunciamento em que registro este belíssimo
trabalho do Inpa.
O amazonense consome quase 35 quilos de
pescado por ano, quase 30 quilos a mais em relação à média nacional, que é de 7 a 8 quilos por ano.
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Quem levantou esses dados foi o Ministério da Pesca
e Aquicultura.
O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia,
o Inpa, pelo trabalho do pesquisador Rogério de Souza Jesus, estudou certos peixes e selecionou alguns
para consumo maciço em razão de suas qualidades.
São eles: Curimatã, Branquinha, Pirapitinga, Aracu e
Mapará, todos possuindo elevado teor de proteínas,
sais minerais e ácidos graxos.
Com base nos estudos do Inpa, será possível
desenvolver produtos derivados do pescado para alimentação escolar, com a vantagem adicional do baixo
valor comercial desses peixes. O pesquisador do Inpa
lembra que o picadinho feito com essas espécies pode
ser aproveitado para bifes, tortas e bolinhos, ideais
para a merenda escolar.
Teria sido melhor mais atenção do governo passado, mas também se faz necessária mais atenção do
futuro governo para o trabalho excepcional que realiza
o Inpa, sem o que não se vai desvendar os segredos
da ﬂoresta, os segredos dos rios. E aqui está o pesquisador Rogério de Souza Jesus mostrando como
se pode, a baixo custo, fazer uma merenda escolar
de qualidade.
Peço que V. Exª também aceite a publicação, na
íntegra, de mais dois assuntos do Estado.
Há cerca de um mês, eu aqui reclamei das deﬁciências da Infraero em Manaus, que estavam causando
prejuízo à produção industrial da capital amazonense,
com cargas se acumulando nos seus depósitos.
Como empresário estabelecido no meu Estado,
V. Exª conhece o problema muito bem. Lá há lonas
cobrindo partes e peças de soﬁsticados aparelhos de
áudio e vídeo. Já dando prejuízos também, no acúmulo
ali naqueles pátios do Aeroporto Eduardinho, as partes
e peças para duas rodas. São R$600 milhões ou mais
de prejuízos até agora; mais de vinte mil trabalhadores
do Distrito Industrial de férias forçadas, em casa – isso
é a véspera do desemprego se não se resolve.
Uma coisa gravíssima é que passou o Dia das
Mães, mas ainda teremos o Dia dos Namorados, o
Dia dos Pais e a Copa do Mundo: é hora de se vender muitas televisões, é hora de repor os empregos
perdidos na crise. A economia brasileira retoma o seu
crescimento e, justamente lá, onde se poderia crescer mais do que a economia brasileira, esse acidente
grave, esse acidente logístico, esse gargalo logístico
impede que o Amazonas cresça. Isso acontece na hora
em que tem de fazer dinheiro para ele e para o Brasil – o Amazonas recolhe 64% de todos os impostos
federais da região; para quem pensa que aquilo ali é
uma zona ﬁscal, eu sempre digo, de maneira bastante
curta e grossa, que aquilo não é nem paraíso nem é
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zona, que não há paraíso ﬁscal, porque se paga muito imposto e é muito organizada a produção naquele
distrito industrial.
Vence amanhã o prazo ﬁxado pela Justiça Federal
para a Infraero esclarecer a demora na liberação de
cargas destinadas à Aurora Eadi, terminal alfandegário
privado – gostaria de me antecipar.
E há uma outra notícia, que é sobre o SeguroDefeso, notícia que entristece. Eu aqui passo um tempão dizendo que nasceu quando eu era Ministro o
Seguro-Defeso; nasceu do Deputado Walzenir Falcão,
que, na época, não era Deputado, mas líder nacional
dos pescadores. Aproveitamos que tínhamos a faca e
o queijo na mão e pegamos a faca e cortamos o queijo, enﬁm, nasceu o Seguro-Defeso.
Agora, eu sempre digo que, com as mudanças
climáticas, com tudo, o Seguro-Defeso deveria ser não
mais de quatro meses, mas de seis meses. Para quem
não conhece o jargão, o Seguro-Defeso é o SeguroDesemprego do pescador – nas nossas enchentes
e nas nossas vazantes também se faz necessário
o Seguro-Agrícola, que é o Seguro-Desemprego do
agricultor.
Pois muito bem, o fato é que o Seguro-Defeso teria de ser pago por cinco meses, não quatro, porque o
próprio Governo prorrogou o defeso, prorrogou a proibição da pesca – o defeso é a defesa da procriação dos
peixes, para que eles procriem em paz, para manter
as espécies vivas. Se o próprio Governo reconhece a
necessidade de se conceder esse seguro por cinco
meses, não pode pagar só quatro, não pode condenar uma família à fome por um mês. E eu entendo que
deveriam ser seis meses.
Mas eu aqui vejo as notícias dos jornais de Manaus. Isto dá muita tristeza: “Polícia Federal descobre
que servidores do Estado recebiam Seguro-Defeso” –
isso foi noticiado hoje no Diário do Amazonas.
Peço providências muito enérgicas ao Governador
Omar Aziz. É uma coisa lastimável: servidores públicos
recebendo um seguro criado para proteger pescadores, para assegurar-lhes a sobrevivência no período
do defeso, período em que a pesca é proibida, e eles
não têm como trabalhar. Todo roubo é mesquinho, mas
há alguns que conseguem ser mais mesquinhos ainda.
Isso é algo que até desmoraliza qualquer perspectiva,
até desmoraliza o discurso que se faz com boa-fé e
com boa intenção.
Sr. Presidente, usando o tempo que me resta,
eu gostaria de aqui, sim, fazer uma leitura completa
e honesta do Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de
2010, que dispõe sobre o Acordo celebrado entre o
Brasil e a Colômbia para o Estabelecimento da Zona
de Regime Especial Fronteiriço para as localidades de
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Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia), celebrado em
Bogotá, em 19 de setembro de 2008.
O entendimento comercial em análise
destina-se a aplicar um regime especial para
comércio de mercadorias entre as localidades
fronteiriças de Tabatinga, no Brasil, e Letícia,
na Colômbia. As localidades fronteiriças são,
pelo Acordo, reduzidas à área urbana de cada
uma das municipalidades, segundo a respectiva legislação das partes.
O regime especial está assim conﬁgurado:
a) os beneﬁciários do regime são as pessoas legalmente habilitadas para o comércio,
conforme a legislação interna de cada uma
das partes;
b) as operações comerciais realizadas
por essas pessoas gozarão de dispensa de
registro ou licença, autorização ou certiﬁcação, salvo aplicação de legislação sanitária
e ambiental ou inspeção de autoridades de
controle;
c) o despacho aduaneiro será simpliﬁcado na importação e exportação, realizado
com base apenas na nota ﬁscal ou fatura comercial, sempre que possível emitida por meio
eletrônico;
d) a apresentação de declaração aduaneira consolidada e o pagamento de eventuais tributos ou outros direitos decorrentes da
importação ou exportação em bases mensais
ocorrerão até o quinto dia seguinte ao mês da
realização da operação;
e) haverá isenção da apresentação do
certiﬁcado de origem correspondente aos tratamentos preferenciais acordados no marco
de tratados comerciais;
f) nenhum pagamento de tributo, direito
aduaneiro ou outros gastos incorridos poderá
ser exigido antes do quinto dia do mês subsequente ao mês da realização da operação.
O Acordo, Sr. Presidente, traz também
regras aplicáveis ao consumo. Só podem ser
beneﬁciários do Regime Especial as pessoas
domiciliadas nas zonas urbanas das duas cidades e para artigos de uso e consumo familiar, compatíveis com suas necessidades. A
introdução de mercadorias da área no resto
do território nacional deverá se submeter às
disposições da legislação nacional vigente em
cada parte. O ingresso e saída de mercadorias
ou produtos para consumo não estarão sujeitos a registro ou a declaração de importação
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ou de exportação, devendo a mercadoria estar acompanhada de fatura comercial ou nota
ﬁscal emitida por estabelecimento comercial
regular nos termos do Acordo.
As mercadorias comercializadas ao amparo do Regime Especial estarão isentas de
pagamentos dos tributos federais incidentes
sobre operações de comércio exterior, no caso
do Brasil, e dos tributos aduaneiros, no caso
da Colômbia.
O Regime não se aplica a mercadoria ou
espécie da fauna e da ﬂora, cuja importação
ou exportação seja proibida ou controlada por
legislação nacional de cada uma das partes.
Outras exceções são disciplinadas no Acordo,
além de que sua avaliação periódica está prevista, de modo a que se ajuste, a cada momento, à realidade das economias locais.
Para completar, as autoridades aduaneiras de ambas as partes, Brasil e Colômbia,
estabelecerão, por consenso, no prazo de
três meses da entrada em vigor do tratado, as
penalidades para as pessoas que infrinjam as
condições e requisitos do Regime, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação
de cada parte signatária.
O Acordo entrará em vigor 30 dias a partir da data de recebimento da segunda nota
diplomática pela qual uma das partes informa
à outra que foram cumpridos os requisitos internos para sua entrada em vigor.
Qualquer controvérsia relacionada a sua
interpretação ou implementação será resolvida
pelas partes por via diplomática.
De acordo com o informe ministerial, Letícia e Tabatinga constituem um único núcleo
urbano e possuem economia complementar,
o que é verdade. As comunidades brasileira e
colombiana na região enfrentam desaﬁos similares, tais como o afastamento de grandes
cidades, o que diﬁculta a provisão de suprimentos para o abastecimento das necessidades básicas de suas populações. O Regime
proposto busca criar condições para que as
trocas comerciais entre as duas cidades sejam mais ﬂuídas.
Apesar de viverem em uma área conturbada, sem separação física entre as duas
cidades, que são atravessadas pela Avenida
da Amizade, os habitantes de Letícia e Tabatinga têm diﬁculdades para comercializarem
produtos de primeira necessidade destinados
ao consumo local, que são taxados pelos im-
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postos de importação e exportação quando
cruzam a fronteira, além de serem submetidos
à burocracia das aduanas de cada parte.
As diﬁculdades são maiores para Letícia,
que não possui comunicação ﬂuvial ou terrestre com os grandes centros colombianos,
dependendo inteiramente da ligação aérea
com Bogotá.
A principal diﬁculdade dos moradores
de Letícia, principalmente os mais pobres,
refere-se à compra de alimentos e produtos
de primeira necessidade. Tabatinga poderia
fornecer esses bens a custo mais acessível,
se não houvesse a incidência de impostos e
outros embargos à comercialização.
Dessa maneira, o Regime Especial é
benéﬁco às duas comunidades: à colombiana,
que terá maior acesso a produtos básicos, e à
brasileira, que, por produzir peixe, entre outros
produtos primários, poderá comercializá-lo para
um número maior de consumidores.
Ademais, o Acordo dota-se de dispositivos que evitarão o descaminho e outras fraudes, salientando-se que, pelo isolamento geográﬁco das duas cidades, torna-se bastante
improvável a corrida à região em busca dos
benefícios da isenção de tributos.
Eu digo ainda, Sr. Presidente, que, votado hoje
aqui na Casa, entre dezenas de outros acordos internacionais relevantes, e obviamente que muito pelo
patriotismo e pelo bom senso de meu Pares todos,
a começar pelo Senador Flávio Arns, que ainda está
presente nesta sessão, e bastante também pelo interesse que eles sabem que eu próprio tenho, como
companheiro deles, no desenvolvimento da Região
Amazônica brasileira, mas a Região Amazônica dos
outros países também, porque será muito bom até para
a proteção ecológica, para tudo. O PSDB foi unânime,
não houve discrepância, votou unanimemente a favor
desse Acordo.
Eu gostaria de dizer que ele teve uma tramitação
na Câmara bastante extensa, bastante longa, passou
por várias Comissões na Câmara. Passou, por exemplo, pela Comissão de Finanças e Tributação, com a
relatoria do Deputado Ricardo Berzoini, ex-presidente
do Partido dos Trabalhadores. Passou pela Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
com parecer da minha colega de bancada, Deputada
Vanessa Grazziotin. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, através da relatoria, muito competente também, tanto quanto a de Vanessa e de Ricardo
Berzoini, do ex-presidente desta Casa e ex-presidente
do Congresso, meu querido amigo, Deputado Mauro
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Benevides, do Ceará. O próprio Deputado Mauro Benevides foi o responsável na Comissão última, que foi
a Comissão de Redação Final.
Portanto, aqui no Senado, devo destacar também que, com a prestimosidade do Senador Eduardo
Azeredo, andou com rapidez. O relator no Senado foi
o Senador Inácio Arruda.
Quero, portanto, louvar todos esses Parlamentares que se interessaram por essa matéria, quero agradecer à minha bancada pelo apoio dado, pelo apoio
emprestado, algo que será tão bom para Tabatinga,
que espero que seja muito bom – tenho certeza de
que será – para Letícia, que é a capital do estado de
Amazonas, da Colômbia. Aliás, é o principal estado;
depois de Bogotá é o que há de mais importante, até
pela biodiversidade de que é dotado.
Mas faço questão de que V. Exª também encaminhe para os Anais o inteiro dessa tramitação até se
chegar a este momento em que aqui, depois da votação, eu comemoro, sim, nós termos visto a aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo nº 26/10, que dispõe sobre o Acordo celebrado entre Brasil e Colômbia
para o estabelecimento do que vai ser uma verdade
daqui a pouco, da Zona de Regime Especial Fronteiriço para as localidade de Tabatinga (Brasil) e Letícia
(Colômbia). Isso foi celebrado em Bogotá, em 19 de
setembro de 2008.
Que Colômbia e Brasil sejam muito felizes com
esse Acordo!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores,amazonense consome quase 35 quilos de
pescado por ano, quase 30 quilos a mais em relação
à média nacional, de 7 a 8 quilos por ano. Os dados
são do Ministério da Pesca e Aquicultura, divulgados
ontem.
O alto consumo de peixe no meu Estado não
surpreende. Aﬁnal, o Amazonas é a terra das águas e
o pescado, além de farto, é de qualidade.
Ao registrar esses dados em Plenário, aplaudo a
iniciativa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que, baseado nas estatísticas do Ministério, iniciou estudos para avaliar o perﬁl nutricional de
sete espécies de peixes do Amazonas.
Segundo o pesquisador Rogério de Souza Jesus,
a iniciativa visa a sugerir que as espécies em estudos
passem a compor a dieta dos povos da Amazônia.
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Os peixes escolhidos para o estudo são: Curimatã, Branquinha, Pirapitinga, Aracu e Mapará. Todos
possuem elevado teor de proteínas, sais minerais e
ácidos graxos.
Com base nos estudos do INPA, será possível
também desenvolver produtos derivados do pescado
para alimentação escolar. Com uma vantagem adicional: o baixo valor comercial desses peixes.
O pesquisador do INPA lembra que o “picadinho”
feito com essas espécies pode ser aproveitado para bifes, tortas e bolinhos, ideais para a merenda escolar.
Eis aí um notável exemplo do aproveitamento
sustentável da Floresta Maior. Como nota a técnica
Emiko Resende, da Embrapa, os resultados da pesquisa do INPA ajudam a propagar as imensas possibilidades de aproveitamento sustentável na região
amazônica. Emiko é coordenadora do projeto Bases
Tecnológicas para o Desenvolvimento Sustentável da
Aquicultura no Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM.Sem
apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, Projeto de Decreto Legislativo nº 26/10, que
dispõe sobre o Acordo celebrado entre o Brasil e da
República da Colômbia para o Estabelecimento da Zona
de Regime Especial Fronteiriço para as Localidades
de Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia), celebrado
em Bogotá, em 19 de setembro de 2008.
O entendimento comercial em análise destina-se
a aplicar um regime especial para comércio de mercadorias entre as localidades fronteiriças de Tabatinga,
no Brasil, e Letícia, na Colômbia. As localidades fronteiriças são, pelo acordo, reduzidas à área urbana de
cada uma das municipalidades, segundo a respectiva
legislação das Partes.
O regime especial está assim conﬁgurado:
a) os beneﬁciários do regime são as pessoas
legalmente habilitadas para o comércio, conforme a
legislação interna de cada uma das Partes;
b) as operações comerciais realizadas por essas
pessoas gozarão de dispensa de registro ou licença,
autorização ou certiﬁcação, salvo aplicação de legislação sanitária e ambiental ou inspeção de autoridades de controle;
c) o despacho aduaneiro será simpliﬁcado na importação e exportação, realizado com base apenas na
nota ﬁscal ou fatura comercial, sempre que possível
emitida por meio eletrônico;
d) a apresentação de declaração aduaneira consolidada e o pagamento de eventuais tributos ou outros
direitos decorrentes da importação ou exportação em
bases mensais ocorrerão até o quinto dia seguinte ao
mês da realização da operação;
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e) haverá isenção da apresentação do certiﬁcado
de origem correspondente aos tratamentos preferenciais acordados no marco de tratados comerciais.
f) nenhum pagamento de tributo, direito aduaneiro ou outros gastos incorridos poderá ser exigido
antes do quinto dia do mês subseqüente ao mês da
realização da operação.
O Acordo traz também regras aplicáveis ao consumo. Só podem ser beneﬁciários do Regime Especial as pessoas domiciliadas nas zonas urbanas das
duas cidades e para artigos de uso e consumo familiar,
compatíveis com suas necessidades. A introdução de
mercadorias da área no resto do território nacional
deverá se submeter às disposições da legislação nacional vigente em cada Parte. O ingresso e saída de
mercadorias ou produtos para consumo não estarão
sujeitos a registro ou a declaração de importação ou de
exportação, devendo a mercadoria estar acompanhada
de fatura comercial ou nota ﬁscal emitida por estabelecimento comercial regular nos termos do Acordo.
As mercadorias comercializadas ao amparo do
Regime Especial estarão isentas de pagamentos dos
tributos federais incidentes sobre operações de comércio exterior, no caso do Brasil, e dos tributos aduaneiros, no caso da Colômbia.
O Regime não se aplica a mercadoria ou espécie
da fauna e da ﬂora cuja importação ou exportação seja
proibida ou controlada por legislação nacional de cada
uma das Partes. Outras exceções são disciplinadas
no Acordo, além de que sua avaliação periódica está
prevista, de modo a que se ajuste, a cada momento,
à realidade das economias locais.
Para completar, as autoridades aduaneiras de ambas as Partes estabelecerão, por consenso, no prazo
de três meses da entrada em vigor do tratado, as penalidades para as pessoas que infrinjam as condições e
requisitos do Regime, sem prejuízo de outras sanções
previstas na legislação de cada Parte signatária.
O Acordo entrará em vigor trinta dias a partir da
data de recebimento da segunda Nota Diplomática
pela qual uma das Partes informa à outra que foram
cumpridos os requisitos internos para sua entrada
em vigor.
Qualquer controvérsia relacionada à sua interpretação ou implementação será resolvida pelas Partes
por via diplomática.
De acordo com o informe ministerial, Letícia e Tabatinga constituem um único núcleo urbano e possuem
economia complementar. As comunidades brasileira e
colombiana na região enfrentam desaﬁos similares, tais
como o afastamento de grandes cidades, o que diﬁculta
a provisão de suprimentos para o abastecimento das
necessidades básicas de suas populações. O Regime
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proposto busca criar condições para que as trocas comerciais entre as duas cidades sejam mais ﬂuidas.
Apesar de viverem em uma área conturbada,
sem separação física entre as duas cidades, que são
atravessadas pela Avenida da Amizade, os habitantes
de Letícia e Tabatinga têm diﬁculdades para comercializar produtos de primeira necessidade destinados
ao consumo local, que são taxados pelos impostos de
importação e exportação quando cruzam a fronteira,
além de serem submetidos à burocracia das aduanas
de cada Parte.
As diﬁculdades são maiores para Letícia que não
possui comunicação ﬂuvial ou terrestre com os grandes centros colombianos, dependendo inteiramente
da ligação aérea com Bogotá.
A principal diﬁculdade dos moradores de Letícia, principalmente os mais pobres, refere-se à compra de alimentos e produtos de primeira necessidade.
Tabatinga poderia fornecer esses bens a custo mais
acessível, se não houvesse a incidência de impostos
e outros embargos à comercialização.
Dessa maneira, o Regime Especial é benéﬁco às
duas comunidades: à colombiana, que terá maior acesso a produtos básicos, e à brasileira, que, por produzir
peixe, entre outros produtos primários, poderá comercializá-lo para um número maior de consumidores.
Ademais, o Acordo dota-se de dispositivos que
evitarão o descaminho e outras fraudes, salientandose que, pelo isolamento geográﬁco das duas cidades,
torna-se bastante improvável a corrida à região em
busca dos benefícios da isenção de tributos.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposição: PDC-1972/2009
Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional
Data da Apresentação: 21-10-2009
Apreciação: Proposição Sujeito à Apreciação do Plenário
Regime de tramitação: Urgência
Proposição Originária: MSC-nº 278/2009
Ementa: Aprova o texto do Acordo entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República da Colômbia para o estabelecimento da Zona de
Regime Especial Fronteiriço para as Localidades de
Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia), celebrado em
Bogotá, em 19 de setembro de 2008.
Pareceres: Votos e Redação Final
PLEN (PLEN)
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RDF 1 (Redação Final) – Mauro Benevides
CCJC (CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA)
PAR 1 CCJC (Parecer de Comissão)
PRL 1 CCJC (Parecer do relator) – Mauro Benevides
CDEIC (Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio)
PAR 1 CDEIC (Parecer de Comissão)
PRL 1 CDEIC (Parecer do Relator) – Vanessa
Grazziotin
CFT (FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO)
PAR 1 CFT (Parecer de Comissão)
PRL 1 CFT (Parecer do Relator) – Ricardo
Berzoini
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, dois assuntos do meu Estado.
Há cerca de um mês, disse aqui que as deﬁciências da Infraero, em Manaus, estavam causando
prejuízo à produção industrial da Capital amazonense, com as cargas se acumulando nos seus depósitos.
Dirigentes do aeroporto chegaram ao cúmulo de dizer
que o problema era decorrência do crescimento da
produção industrial, como se não tivessem de tomar,
com urgências, as medidas necessárias para acompanhar esse crescimento.
Empresários do Polo Industrial de Manaus e integrantes das bancadas parlamentares do Amazonas, por
iniciativa do deputado Lupércio Ramos, reuniram-se,
em Brasília, com o presidente da Infraero, para pedir
providências, que foram prometidas. Foram liberadas
as cargas de sete voos, mas no mesmo dia chegaram
outros sete vôos, para somar-se a outros 28 que aguardavam liberação. Foram anunciadas, depois, outras
medidas emergenciais. Mas o fato é que o problema
não foi resolvido.
Hoje termina o prazo ﬁxado pela Justiça Federal
para a Infraero prestar esclarecimento sobre a demora na liberação de cargas destinadas à Aurora Eadi,
terminal alfandegário privado. Diz a Aurora Eadi que
mercadorias em trânsito, que deveriam ser liberadas
em 24 horas, conforme legislação aduaneira, estariam
levando até dez dias para lhe serem entregues.
Como trabalhar e produzir assim?
O outro assunto diz respeito ao Seguro-Defeso. É
notícia que entristece. A principal manchete de hoje do
Diário do Amazonas diz: Polícia Federal descobre que
servidores do Estado recebiam Seguro-Defeso.
Que coisa lastimável! Servidores públicos recebendo um seguro criado para proteger os pescadores,
para assegurar-lhes a sobrevivência, no período de
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defeso – período em que a pesca é proibida – e eles
não têm como trabalhar!
Ainda recentemente falei aqui da importância dessa ajuda para os pescadores do Amazonas, pedindo
até que seu pagamento seja facilitado, conforme sugestão acolhida na Assembleia Legislativa amazonense
e a mim transmitida pelo seu presidente, o deputado
Walzenir Falcão. A sugestão era de que o pagamento
seja feito não apenas pela Caixa Econômica Federal,
mas também por meio da agência ﬂuvial do Bradesco,
a qual percorre o Rio Negro, isto porque a Caixa tem
poucas agências, o que obriga pescadores a percorrer
longas distâncias – e no Amazonas as distâncias são
longas mesmo, e percorridas pelos rios – para receber
uma importância essencial à sua sobrevivência.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, tenho, com frequência, ocupado esta
tribuna do Senado para denunciar a escalada da violência em Manaus. Aliás, é o que ocorre em todo o
País, principalmente nos grandes centros urbanos.
Estamos cansados de assistir a isso, sem que haja
por parte das autoridades, a começar pelo governo
federal, efetiva ação contra a bandidagem.
Trago ao conhecimento da casa triste fato ocorrido na madrugada de hoje, em Manaus. Um dos mais
importantes artistas plásticos amazonenses e também
paisagista, Cláudio Andrade, foi violentamente agredido por ladrões que invadiram sua casa, no Parque
Residencial Acariquara. Sua esposa, Mirella Andrade,
foi amarrada e, segundo informações que chegaram
de Manaus, felizmente não sofreu agressão física. Os
ladrões, que buscavam objetos de arte, fugiram com
R$ 1.500,00.
Cláudio Andrade sofreu ferimentos no rosto, no
couro cabeludo e principalmente na região torácica.
Foi levado para o Pronto-Socorro e Hospital João Lúcio, nas proximidades de sua residência e ateliê, e se
previa que deveria passar por cirurgia.
Faço esse registro com muito pesar e manifestando inteira solidariedade a ele e à família, bem como
fazendo votos de que se recupere o mais cedo possível.
E conclamo as autoridades policiais a se desdobrarem em esforços para prender esses covardes
agressores.
Era o que tinha a dizer
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a abertura da Sexta Edição da Campanha Estadual Contra o Abuso e a
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes mar-
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cou, hoje, em Manaus, o início das atividades do Dia
Nacional de Combate à Exploração Sexual.
Segundo notícia que chega do Estado, mais de
10 mil pessoas participaram também de marcha realizada hoje de manhã, em Manaus.
É com muita satisfação que registro essa mobilização em meu Estado contra essa coisa ignóbil,
que merece a mais veemente repulsa de todos nós e
a mais ﬁrme ação das autoridades, que é o abuso ou
exploração sexual de crianças e adolescentes.
E o Amazonas precisa dessa mobilização, pois
segundo a secretária executiva da Assistência Social
e Cidadania, Graça Prola, Manaus é quinta capital
em número de denúncias ao Disque 100. No Estado,
conforme informações hoje divulgadas, foram identiﬁcados nada menos do que 19 municípios como pontos de tráﬁco, abuso e exploração sexual de crianças
e adolescentes.
Como parte das atividades relativas ao Dia Nacional de combate a esse tipo de crime, está a mais
ampla divulgação do Disque 100, por meio do qual podem ser feitas as denúncias. Serão distribuídos mais
de 40 mil cartazes em hotéis, motéis, restaurantes,
bares, academias e em outros locais de grande movimentação de pessoas.
Aos organizadores dessas manifestações, meus
parabéns!
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AL. Sem
apanhamento taquigráﬁco) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, Na semana passada, registrei aqui o
transcurso do aniversário de Humaitá, uma das mais
prósperas cidades do Amazonas, situado na microrregião do Rio Madeira, a 600 quilômetros de Manaus.
Hoje, recebi atencioso e-mail do “Terrinha”, como
é chamado um grande e dileto amigo, o Carlos Evaldo
Terrinha. Ele ouviu pela TV-Senado o Voto de Aplauso
que formulei em homenagem àquela simpática cidade, tão bem conduzida pelo Prefeito Cidenei Lobo do
Nascimento.
Terrinha passou-me à leitura poema escrito pelo
amazonense Epaminondas de Souza Marques, com
um pequeno histórico de Humaitá, porém em versos.
Assim, muito me apraz completar a homenagem ao aniversário de Humaitá, com a inserção nos
Anais do Senado Federal do bem redigido poema de
Epaminondas, o qual vai em anexo a este breve pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Todos os pedidos de V. Exª serão atendidos, conforme
o Regimento, Senador Arthur Virgílio.
E V. Exª coloca em destaque o Distrito Industrial
do Amazonas. Para todos nós, amazônidas, o Distrito Industrial de Manaus é um orgulho e uma grande
prova de que nós podemos produzir e preservar a
Amazônia.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não, Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Peço a gentileza de V. Exª
me inscrever pela Liderança da Maioria.
Mas, já de pronto, quero dizer que temos muita
inveja do Polo Industrial de Manaus. Não queremos
um igual, mas pelo menos uma miniatura: uns 20%
das indústrias que há em Manaus em Porto Velho. Por
isso, eu aprovei, aqui no Senado, uma Zona de Processamento de Exportação, e espero que V. Exª, com
certeza, encampe-a conosco, a ﬁm de levarmos para
Rondônia uma Zona de Processamento de Exportação
para implantar em Porto Velho.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Sem dúvida, será muito importante para o desenvolvimento não só de Porto Velho, mas da região amazônica como um todo.
Convido agora...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero informar que
estou encaminhando oﬁcialmente à Mesa o requerimento de urgência de todos os Líderes da Casa, a que
me referi na tarde de hoje, para tramitação do Projeto
Ficha Limpa.
Assinam este requerimento os Senadores Aloizio
Mercadante, do PT; eu próprio, como Vice-Líder do PT;
Renan Calheiros, do PMDB; Valdir Raupp, Vice-Líder
do PMDB; Francisco Dornelles, do PP; Gim Argello, do
PTB; Osmar Dias, do PDT; João Ribeiro, do PR; Antonio Carlos Valadares, do PSB; Marcelo Crivella, do
PRB; Inácio Arruda, do PCdoB; José Nery, do PSOL;
José Agripino, do DEM; Arthur Virgílio, do PSDB; Romero Jucá, do PMDB.
A Senadora Marina Silva está em licença do Partido Verde, e o Senador Mão Santa, do PSC, está em
viagem. Portanto, dos presentes na Casa, Sr. Presi-
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dente, houve consenso para que haja tramitação em
urgência do Projeto Ficha Limpa.
Também o Senador Flávio Arns assina o requerimento neste instante.
Assim, Sr. Presidente, encaminho-o à Mesa.
O Senador Paulo Paim também faz questão de
assiná-lo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Eu faço questão de assinar também, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E
V. Exª, com muito prazer, assinará.
De maneira, Sr. Presidente, que conseguimos
hoje o consenso na Casa para que amanhã, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o parecer
seja lido pelo próprio Presidente Demóstenes Torres,
que avocou a si a relatoria. Então, há a expectativa de
que logo votemos a matéria e possamos, dado este
requerimento de consenso, inclusive por parte do Senador Arthur Virgílio, que pede a palavra, logo apreciar
e votar esse projeto, Sr. Presidente.
Entrego-o a suas mãos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Muito bem.
Senador Arthur Virgílio com a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem.
Apenas para esclarecer, com muita felicidade,
que o artista Cláudio Andrade, que foi brutalmente
agredido na sua casa, não faleceu. Então, não se justiﬁca o voto de pesar.
Eu ﬁco feliz. Se há um erro que eu cometo com
alegria é este. Sou muito atento às coisas da minha
terra, e se há um erro que cometo com alegria é este.
Fico muito feliz mesmo e espero que ele tenha plena
recuperação, até porque precisamos da humanidade
e da arte dele.
Mas, Sr. Presidente, a propósito do que acabou
de relatar o Senador Eduardo Suplicy, eu faço aqui um
adendo. Nós conseguimos hoje algumas vitórias da
Casa, da autonomia da Casa. Uma delas é que havia
uma certa... Eu não diria um blefe, porque seria uma
coisa grosseira, nem balela, porque igualmente não
seria delicado; mas havia certo truque nessa história
de se vincular a votação do Pré-Sal ao Ficha Limpa. E
eu disse: “Meu Deus, não é possível!”. Nós queremos
discutir o Pré-Sal com pressa, mas com pressa prudente, com pressa consciente, e não sob o torniquete
da urgência constitucional.
Então, nós temos quatro medidas provisórias, e
essas quatro medidas provisórias têm de ser analisadas numa sessão.
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E o Pré-Sal será analisado. Se o Governo não
quiser retirar a urgência, ele estará se defrontando conosco sem nós querermos. E eu tenho dito a todos os
Líderes que nós temos condição de segurar essa votação, temos número para isso. É desgastante, vamos
gastar energia boa em coisa ruim. O que propomos
é um calendário para, até o ﬁnal do semestre, com
algumas audiências públicas, nós debatermos o présal, para esclarecimento da Nação e para chegarmos
a um consenso da Casa. Aﬁnal de contas, é o que interessa a todo o País.
Eu tenho dois objetivos: um é a emenda do Senador Jereissati, que pretende que parte disso vá para os
Municípios, para a educação; e o outro é uma preocupação que eu tenho de que o próprio petróleo - que neste
século vai perder seu papel de protagonista, vai ceder
vez a energias alternativas, a fontes limpas, verdes saiba fazer o seu enterro de luxo. Que o petróleo saiba
se enterrar, pagando, custeando a troca das matrizes
sujas, advindas dele, pelas limpas, que ele ﬁnanciaria
na pesquisa, na tecnologia, na ciência, no laboratório.
Então, a nossa intenção é a melhor possível.
Eu não entendo... Hoje, o próprio Ministro de Relações Institucionais teria sido um pouco rude com a
Casa, ou não conhece muito a Casa, dizendo que tem
número para vencer. Não tem número para vencer. E
nem nós queremos vencer o Governo. Nós queremos
votar o Pré-Sal com rapidez, mas sem esse garrote,
que é humilhante para a Casa, de não se permitir debate nas comissões.
Então, o que ﬁz hoje? Fiz uma questão de ordem à Mesa, tentando mostrar... E a resposta do Senador Marconi Perillo foi uma resposta muito clara,
muito clarividente. Ele deu a opinião do pessoal dele,
e amanhã, às 10h, dará a resposta deﬁnitiva. Eu perguntava o seguinte, eu dizia, para resumir: a partir do
momento em que – veja bem V. Exª – o Presidente da
Câmara dos Deputados, o Deputado Michel Temer, foi
ao Supremo Tribunal Federal indagar se matérias não
conversíveis em medida provisória poderiam ou não
ser votadas, mesmo com a pauta trancada, em sessões extraordinárias, a partir desse momento, houve
uma resposta do Supremo: “Sim, pode”. Aqui no Senado, o Presidente Sarney, com muita prudência, disse: “Não, vamos manter a ortodoxia. Vamos votar com
pauta trancada autoridades, embaixadores, diretores
de Banco Central, empréstimos, e por aí afora”. Ressalvamos algumas, mas não ﬁzemos ainda nenhuma
dessas sessões extraordinárias.
Havia aqui um certo temor, que também se dissipa hoje: “Puxa, a Oposição usa isso a favor dela em
algumas matérias. Em compensação, o Governo vai
usar a favor dele em algumas outras, o Governo vai
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votar o que quiser”. Não, porque se exige o consenso
dos Líderes, se exige a anuência de todos os Líderes.
Então, a sessão extraordinária para votar uma matéria
com a pauta trancada exige a anuência de todos os
Líderes. O Senador Suplicy, então, leu a lista de todos
os Líderes da Casa. Eu ﬁquei muito feliz com isso.
Agora, essa questão de ordem acaba de uma vez
com a pendência, porque ninguém vai poder dizer: “Ah,
não votamos o Ficha Limpa porque tem o Pré-Sal, que
está com urgência constitucional”; “Ah, não votamos o
Ficha Limpa porque tem quatro medidas provisórias”.
Não tem mais como se dizer isso. Nós podemos votar
o Ficha Limpa amanhã, lá na Comissão de Justiça e
aqui no plenário. Amanhã.
E devo dizer mais: para as pessoas que são
imediatistas, que estão preocupadas com o que vai
acontecer com elas ou não vai acontecer com elas na
próxima eleição, eu quero fazer uma advertência muito clara: este Projeto Ficha Limpa, que não é perfeito,
que tem defeitos, que poderia ter uma redação jurídica
melhor, esse projeto é uma necessidade hoje, porque
esta Casa não pode se dar ao luxo de virar as costas
para quatro milhões de brasileiros que terminaram ﬁrmando a representação popular.
Segundo: signiﬁca a atenção da sociedade brasileira sobre as atividades do Legislativo - ela que tem
que estar muito atenta também, e haverá de estar,
sobre as atividades do Executivo, do Judiciário. Signiﬁca dizer que isso é o início de um processo, que a
coisa mal está começando, que muita coisa vai mudar
a partir daí.
Conversei com o Senador Pedro Simon, que tinha
uma fórmula. A fórmula dele era aparelhar-se a Justiça para se poder ir até a última instância, mas antes
da posse do candidato. Essa era a ideia do Senador
Pedro Simon. Eu concordei com ela plenamente. Mas
ele concorda comigo, e eu com ele: nós não temos a
Justiça aparelhada para isso. Era preciso preparar a
Justiça para isso. E esse seria o novo passo, dar prioridade... Eu sou a favor de se dar prioridade a julgamento de caso de corrupção, e prioridade a julgamento
de caso de corrupção quando envolve candidato. Aí é
que tem que ser célere mesmo. Aí é que tem que ser
rápido. Não pode deixar o inocente pendurado dez
anos na dúvida, nem pode deixar o culpado, à tripa
forra, dez anos, beneﬁciando-se também ele próprio
da dúvida, a que todo cidadão tem direito. Mas vamos
decidir logo se é culpado ou se é inocente. Esse é o
segundo passo.
Ou seja, nós, amanhã, não temos razão nenhuma
para não fazermos uma sessão extraordinária se de
fato a Mesa disser o que eu imagino que ela vai dizer:
que não tem, ela própria, a Mesa, outra decisão a to-
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mar que não a de concordar com a questão de ordem
que a Liderança do PSDB apresentou. Ou seja, dá
para fazer a votação do Pré-Sal quando tiver que ser;
a votação das medidas provisórias, que já estão na
bica para serem votadas; e, à parte disso, a qualquer
hora do dia ou da noite, uma sessão extraordinária do
Senado para votar especiﬁcamente o Ficha Limpa. Aí,
no dia seguinte, pode ser que haja outro consenso dos
Líderes. Aí se faz outra sessão extraordinária e se vota.
Se não houver consenso, não se vota.
Mas o fato é que parece, assim, o ovo de Colombo.
Nós descobrimos, nossa assessoria foi competente –
quero homenagear minha assessoria –, e ﬁcou muito
claro que nós podemos votar o Ficha Limpa, sim. Não
tem mais como não se votar. Não é mais declaração
de vontade: agora é uma obrigação, é um imperativo
deste País.
E segundo, Presidente, eu queria dizer a V. Exª
que ﬁz também, como cidadão – claro que me qualiﬁcando como Parlamentar, mas o que importa não é
nem isso, ﬁz como cidadão mesmo –, uma consulta,
com base nos artigos tais, tais, tais e tais, inclusive o
art. 14, § 9º, da Constituição Brasileira, ao ilustre Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente do Egrégio
Tribunal Superior Eleitoral, perguntando a ele se já entra em vigor agora, neste ano. Se entra em vigor neste
ano, ou se não entra. Por mim, entra, na medida em
que não deveria valer o princípio da anualidade para
uma mudança constitucional, muito menos para uma
mudança dessa monta. E quem tem de interpretar a
Constituição, e faz isso muito bem... Muitas vezes, a
gente até aqui se omite e acha que o TSE legisla por
nós. Não é verdade. Nossa omissão, eu quero pagar
qualquer preço por ela – pela nossa omissão. Agora,
o TSE tem obrigação de interpretar a Constituição do
ponto de vista do processo eleitoral brasileiro. Ele vai
interpretar a partir da provocação que hoje lhe ﬁz como
cidadão. Por mim, vale. Se dependesse de mim, da
minha vontade de cidadão, aplicaria já para esta eleição, mas quem vai falar é a Egrégia Corte Eleitoral, a
Suprema Corte Eleitoral do País.
Foi, portanto, um dia, a meu ver, bastante vitorioso, porque nós não viramos as costas, não vamos virar
as costas para quatro milhões de brasileiros, que são
hoje apoiados pelos outros 196 milhões, eu acredito.
Já ouvi dizer assim: “É pouco.” Quatro milhões
é pouco? Onde? Quatro milhões não cabem nesta
Casa, não cabem nesta sala. Nesta Casa, não cabem
10 mil pessoas. Quatro milhões são muita gente, e esses quatro milhões de pessoas, em nome dos outros
196 milhões, representando 200 milhões de brasileiros decentes, assinaram a sugestão. Já que nós não
resolvemos isso aqui, o povo veio e fez: “Olha, nós
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queremos o início de uma depuração da vida pública
brasileira.”
Volto a dizer: se eu tivesse tempo, se não houvesse a urgência, eu teria críticas a fazer ao projeto.
Vejo imperfeições nele. Eu vejo que ele teria de ser
aperfeiçoado. Vejo que o passo seguinte, depois de
implantado, será o seu aperfeiçoamento. Mas virar as
costas à sociedade agora seria esta Casa virar um
castelo de marﬁm, e nós virarmos poetas parnasianos, que não se preocupam com a realidade lá fora.
É preciso mais realismo e menos parnasianismo aqui,
e, desta vez, nós estamos sendo muito mais realistas
do que parnasianos.
Portanto, quero parabenizar a Casa e, sobretudo,
espero poder parabenizar a Mesa. Tenho certeza de que
o farei, até porque conﬁo muito na direção segura que
imprime à Casa o Presidente interino deste Senado,
que é o Senador Marconi Perillo, que foi muito claro,
muito taxativo já na resposta preliminar à questão de
ordem que apresentei como Líder do PSDB.
Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
Peço desculpas a V. Exª, mais uma vez, e ao Senador Valdir Raupp também, mas estou feliz porque vai
acontecer. Vai acontecer, e vai acontecer muito mais
rápido do que aconteceu na Câmara inclusive, não
por culpa da Câmara, mas porque aqui pegamos um
trabalho já feito e aqui nós vamos fazer algo que vejo
que corresponde à vontade dos Líderes. Se corresponde à vontade dos Líderes, e sei que todos os Líderes
são muito sinceros, então vamos votar o Ficha Limpa.
E, se Deus quiser, vamos ver em prática, nesta eleição, os seus preceitos. É uma experiência, e os erros
serão corrigidos.
Agora, pior do que ter uma lei com erros que são
sanáveis com o tempo é ﬁcarmos como estávamos, sem
lei nenhuma, ao Deus dará, com a política brasileira se
desmoralizando, e com a democracia brasileira igualmente perdendo tonicidade, perdendo vitalidade.
Em nome da democracia e em nome da justiça
para este País, ﬁco muito feliz com a sessão que praticamos no dia de hoje, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Acir
Gurgacz, tenho a alegria de contar aqui com a presença
dos Prefeitos dos Municípios do Arquipélago de Marajó,
o Prefeito Mazinho, de Afuá; o Prefeito Edson Barros,
de Anajás, com sua esposa, Srª Jaci; o Prefeito Charão Leão, de Breves; bem como com a presença dos
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Vereadores Amaury Ribeiro, Rosélio Pinheiro, Elter
Bahia, Sebastião Lopes e Patrícia Reis, todos da Câmara Municipal de Anajás, e do ex-Deputado Estadual
e ex-Prefeito de Breves, Gervásio Bandeira.
Quero, Senador Acir, falar da alegria de receber
os Prefeitos dos Municípios do Arquipélago de Marajó, que vieram aqui para participar da 13ª Marcha dos
Prefeitos a Brasília, que aconteceu hoje, terça-feira, e
que acontecerá na quarta-feira e na quinta-feira. Eles
vêm, mais uma vez, a Brasília para trazer contribuições,
para que os Municípios do Brasil possam, realmente,
ter as condições de atendimento à população nas áreas
de saúde, de educação e de infraestrutura. É lá que a
pessoa nasce, vive e morre. Então, junto com os Vereadores, eles são os nossos para-choques.
Estávamos em uma reunião da Bancada do Pará
que tratava da discussão em torno da instalação da 2ª
Esquadra Naval no Brasil, do projeto do Plano Nacional
de Defesa. Espero que ela seja instalada no Arquipélago de Marajó, no Município de Chaves.
O Senador Arthur Virgílio esteve na Ilha de Marajó, no Município de Soure. Há outros Municípios,
como Afuá, Anajás e Breves. Todos que chegam aos
Municípios da Ilha de Marajó são recebidos com muito
carinho e com muito calor pelos nossos marajoaras. O
nosso Senador Mário Couto é ﬁlho de Salvaterra.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Flexa Ribeiro, permita-me um aparte?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois
não. Eu estava procurando por V. Exª. Onde V. Exª se
encontra?
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Aqui, Senador. Eu estava dizendo aos seus conterrâneos que
tenho a honra de conhecer o Pará como poucos. Conheço o Pará das estradas, a começar pela Transamazônica, mais pelos comícios, confesso, pelas Diretas, pela eleição de Almir Gabriel e de Jatene e por aí
afora. Conheço o Pará amazônico, aquela paradisíaca
localidade chamada Santarém, que é terra onde está
uma grande liderança.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Lira
Maia.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Lira Maia
é uma grande liderança política. E aquele é um lugar
extraordinário.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Há também Alexandre Von.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Há uma
praia que é considerada uma das praias mais bonitas
do mundo. É a praia de...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA ) – Alter
do Chão.
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O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Alter do
Chão é uma praia absolutamente linda. Há Pouso das
Garças e Alter do Chão, não é? Conheço a Ilha de Marajó, conheço Mosqueiro e conheço Salinas. Quando
não é ano de eleição, sempre vou ao Círio. Procuro
ir lá com o máximo de pessoas de minha família e já
passei o Círio na casa de V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA ) – Com
muita alegria.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Aprendi
também, como paraense honorário – só falta o pessoal
na Assembleia se lembrar disso...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA ) – Vou
providenciar.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Entendo
que o Círio é o Natal do paraense. O Círio começa
com a trasladação, que se vê muito bem, pela tradição
da sua família, ali do Hotel Hilton, naquela sacada. É
uma festa emocionante! No dia seguinte, há o Círio,
em que V. Exª desﬁla...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Desﬁla,
não. Eu o acompanho na corda.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Desﬁla, não.
Perdão! V. Exª o acompanha na corda, e é um sacrifício físico danado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA ) – Sou
promesseiro.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – É promesseiro. E, depois, a coisa mais bonita de tudo é o arremate, que é um almoço natalino paraense na casa de
uma família querida, como eu já estive na casa de V.
Exª, que considero como família minha também. No
ﬁnal, o resultado disso tudo, Senador Flávio Arns, é
uma paz, é uma tranquilidade que vale a pena para
qualquer pessoa que, porventura, tenha cometido o
pecado de não ter ido ainda lá para assistir a uma
festa tão bonita. Então, eu queria, de fato, saudar
essa delegação tão simpática, que já está aqui para
a Marcha dos Prefeitos – é o que percebo. Quero garantir a vocês todo o nosso apoio, o apoio do PSDB à
Marcha dos Prefeitos, e dizer que sou um admirador
inconteste do Pará e de Belém. Conheço Belém muito
bem. Gosto da noite de Belém, gosto dos restaurantes
de Belém, gosto das pessoas de Belém, gosto do Vero-Peso, quando ele está vazio, gosto quando ele está
cheio, ou seja, sou uma pessoa apaixonada pelo seu
Estado. Muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador
Arthur Virgílio, agradeço o aparte a V. Exª.
No último sábado, estive no Município de Breves,
onde se realizou o 1º Encontro dos Vereadores, das
Câmaras Municipais, para criar algo que o Marajó já
deveria ter a muito tempo: um projeto de desenvolvi-
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mento que tenha começo meio e ﬁm, a longo prazo. Não
importa quem esteja sentado na cadeira da Presidência
da República, mas este deve respeitar a necessidade
de desenvolver o arquipélago do Marajó.
Os Prefeitos, o Prefeito Edson, o Prefeito Mazinho,
o Prefeito Xarão, os nossos Vereadores, enﬁm, todos
estão curiosos, porque comentei, no encontro dos Vereadores e dos Prefeitos em Breves, aquela aventura
vivida por V. Exª, Senador Arthur Virgílio, em Soure, na
praia, quando V. Exª se entusiasmou ao assistir uma
luta marajoara e resolveu desaﬁar nosso caboclo. Eles
não acreditaram quando eu lhes contei isso, mas eu
lhes disse também que não faltaria oportunidade...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me
permite?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Permitolhe já o aparte, mas me deixe apenas concluir. Eu lhes
disse que não faltaria oportunidade de eles assistirem
ao vivo, junto com o Senador Arthur Virgílio, o que realmente aconteceu.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Senador Flexa, ainda há oradores inscritos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu já
completo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Muito obrigado.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Na verdade,
Sr. Presidente, não foi...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O que V.
Exªs precisam saber, Senador Acir e Senador Valdir
Raupp, é o que aconteceu com o nosso Líder, nosso
querido Líder do PSDB, que ﬁcou muito entusiasmado com a luta marajoara, que realmente é uma luta
diferente. O Senador Arthur Virgílio gostaria até que
ela fosse incorporada como esporte olímpico. Ali, Senador Paulo Paim, S. Exª arregaçou a calça e foi para
a praia, foi para a areia, para, então – S. Exª é faixapreta de jiu-jitsu –, desaﬁar o caboclo. O caboclo olhou
para ele, olhou para cima, pegou o Senador – e, ali,
eu estava preocupado – e o levantou sobre a cabeça,
girou e o jogou no chão. Aí pronto! Acabou o Senador
Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador,
brincadeiras à parte...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Fique à
vontade, Senador. Eu quero somente que V. Exª conﬁrme isso aos Prefeitos que estão aqui.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Conﬁrmo.
Não foi desaﬁo. Ao contrário, aquela é uma luta excelente. É uma luta diferente. É uma luta incompleta, porque
ela não continua. Eles são especialistas em derrubar
pelas pernas – entrando nas pernas –, como os bons
wrestlings americanos fazem. E eles, Senador Paulo
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Paim, estão ao nível dos wrestlings brasileiros olímpicos – eles têm esse mesmo nível. Cheguei a propor ao
Senador Flexa Ribeiro, que prefere brincar ao invés de
levar a sério, que se ﬁzesse um grande campeonato,
envolvendo os vaqueiros e os pescadores de Marajó,
os índios do Quarup, do Xingu, os Xavates – sugeri
três –, e os wrestlings olímpicos brasileiros. Esse era
para ser um evento mundial, porque o nível é parecido.
Qualquer um daqueles ali pode integrar uma seleção
brasileira de wrestlings, de grego-romana. Eles são
realmente muito bons. É uma luta que tem duzentos
anos. Não apareceu qualquer japonês para ensinar
a luta para eles lá. Eles aprenderam sozinhos, praticando na beira da praia – conversei muito com eles
depois –, praticando na beira da lagoa, do rio. À época, eu disse ao Governador Jatene: “Muitos desses
rapazes já estão lutando o vale-tudo. Ou melhor, não
estão lutando o vale-tudo, mas, sim, artes marciais
misturadas. E são proﬁssionais, estão dando aula no
Rio de Janeiro disso, para preparar uma das modalidades. Jatene, se eu fosse você, eu não perderia um
minuto, mandaria um projeto de lei para a Assembleia,
transformando isso numa matéria. É tão importante
quanto o judô para o Japão, quanto o futebol para o
Brasil, de um modo geral. Eu faria isso porque é algo
autenticamente paraense”. E aí perguntei a eles: “O
que vocês fazem?”. No Brazilian Top Team (BTT), que
é um dos principais times de lutas misturadas, há um
deles que é professor de wrestling. Ele aprende jiujitsu lá, aprende vale-tudo e ensina a projetar. Então,
isso mostra, mais uma vez, a criatividade do paraense, mostra a capacidade de luta, uma coisa bonita! É
um povo bonito. Lá há poetas, pintores. A arquitetura
do Pará é bonita. Diga lá para o seu amigo que, se ele
quiser uma luta completa, continuando no chão, sem
parar, até um parar o outro com uma chave de braço,
vou mostrar a ele que a coisa é diferente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois não,
Senador Arthur Virgílio. V. Exª, sempre digo, é o quarto
Senador do Pará. Os Prefeitos e os Vereadores vão aceitar o desaﬁo. Vamos providenciar um segundo round, a
continuidade da luta, valendo como V. Exª quiser.
Agradeço ao Presidente Acir Gurgacz e ao Senador Flávio Arns, que vai usar da palavra, pela paciência.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Muito bem! Sejam bem-vindos os Prefeitos da cidade do Pará!
Passo a palavra ao Exmº Senador Flávio Arns,
do PSDB do Paraná. Antes, porém, Senador, se V. Exª
me permite, quero registrar a presença do nosso Prefeito de Rio Crespo, de Rondônia, o Prefeito Júnior,
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que nos dá a honra da sua presença no plenário do
Senado Federal. Seja bem-vindo, Prefeito!
Muito obrigado, Senador.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Quero
também saudar o Prefeito e a sua esposa, que também está aqui, Dirce Moresco, que está aqui fora do
plenário e que é uma da coordenadoras da Pastoral da
Criança na Diocese de Porto Velho. Aliás, as Pastorais
estão fazendo um trabalho extraordinário, como toda
a multidão de líderes e de voluntários da Pastoral da
Criança no Brasil inteiro. São 300 mil voluntários, cerca
de 300 mil, que estão fazendo um trabalho a favor da
vida, a favor da organização do povo, da informação
e da qualiﬁcação. Parabéns pelo trabalho.
Mas, eu gostaria de, rapidamente – até aproveitando a presença do Senador Paulo Paim e dos demais Senadores –, reaﬁrmar o compromisso com as
decisões que foram tomadas com relação a aposentados e pensionistas.
Não tem cabimento a artimanha que vem sendo
engendrada para mudar, aqui no Senado, o texto da
medida provisória, para que, por meio dessa mudança,
o texto retorne à Câmara dos Deputados e, retornando
à Câmara dos Deputados, não haja tempo para apreciação antes do vencimento desta medida provisória.
Por que não tem cabimento? Porque nós, aqui
no Senado Federal, dois anos atrás, mais ou menos,
aprovamos tudo aquilo que consta da medida provisória em projetos de lei. Esses projetos de lei foram
remetidos à Câmara dos Deputados para apreciação
e não foram apreciados até hoje. Foram apreciados
na medida provisória, mas com o mesmo conteúdo
de dois dos projetos de lei: o reajuste de aposentados e pensionistas e, ao mesmo tempo, o ﬁm do fator
previdenciário, inclusive dentro de critérios ainda mais
aceitáveis para o Poder Executivo do que os projetos
de lei aprovados aqui.
Então, não é possível a gente pensar nessa tentativa de burlar a conﬁança dos aposentados e pensionistas do Brasil inteiro a esperança, no sentido de
amanhã propor-se alguma alteração – não no sentido
de aprimoramento e de melhoria –, para que não haja
tempo de apreciação dessa matéria, que vencerá, se
extinguirá por decurso de prazo, havendo a necessidade de algum tipo de decreto que normatize os efeitos
da medida provisória que vier a ser derrotada. Então,
não tem cabimento.
Às vezes, as pessoas dizem: “Não, mas é por
objetivos eleitoreiros que isso está sendo aprovado
neste ano”.
Quero lembrar a essas pessoas, como eu já
disse agora há pouco, que tudo isso foi aprovado dois
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anos atrás. O que faltou, na verdade, foi um diálogo
sério, do Executivo, do Ministério da Previdência Social, conduzindo a resultados, com aposentados e
pensionistas, para discutir uma nova realidade, uma
nova perspectiva para a área. Mas não que tenhamos
sido eleitoreiros, ou que seremos eleitoreiros, porque
o mesmo conteúdo, ainda mais benéﬁco, foi aprovado
dois anos atrás.
Então, não existe desculpa para essa questão de
amanhã mudar o texto com o único objetivo de não se
aprovar a matéria.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador...
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Eu dou um
aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – É menos
que um minuto, Senador, até porque sei que eu já falei e inúmeros Senadores estão esperando para falar.
Quero só cumprimentar a sua coerência. V. Exª, desde que eu o conheço como Deputado federal e como
Senador, sempre mantém essa posição transparente,
coerente, uma posição inatacável. Só quero lhe dizer
isso. Parabéns a V. Exª. Que bom, como eu às vezes
gosto de dizer, saber que no mundo existem pessoas
iguais ao senhor. Meus cumprimentos.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Obrigado,
Senador Paulo Paim. Quero fazer das suas palavras as
minhas em relação a V. Exª. Já externei essa admiração
pelo seu trabalho em muitas outras ocasiões.
Quero também, num segundo aspecto, só abordar a questão da gripe H1N1. Eu até penso assim: no
ano passado, nós abordamos esse tema por várias
vezes aqui desta tribuna, achando que no decorrer
do tempo nós teríamos soluções mais efetivas, mais
concretas, decorrido esse prazo, para dar segurança,
tranquilidade, para a população.
No caso do Paraná, um dos Estados mais afetados pela gripe dita suína, H1N1, no ano passado – a
família do nosso Presidente Acir e ele próprio é do Paraná, se bem que resida, agora, no Estado de Rondônia
–, nós tivemos 298 mortes. Duzentas e noventa e oito
mortes! Sessenta e cinco mil casos diagnosticados
como de gripe H1N1, gripe suína. E, no ﬁnal, as pessoas nem faziam mais o exame. Então, o número de
pessoas infectadas deve ter sido bastante superior a
100 mil no Paraná. Muitas pessoas foram hospitalizadas. E a maior parte das pessoas hospitalizadas, no
ano passado, morreu porque não havia solução para
esses casos mais graves. E hoje o Hospital de Clínicas
do Paraná, que é o hospital da Universidade Federal do
Paraná, já tem pesquisa mostrando os danos irreparáveis nos pulmões de muitos desses pacientes. Ficaram
com os pulmões afetados. Estavam na UTI e tiveram a
sequela grave, em muitos casos, da gripe H1N1.
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Inclusive, eu me manifestei este ano, dizendo:
por que não vacinar toda a população? Por que não?
Não se entende, até hoje, apesar da escolha desses
grupos, porque os comitês internacionais que tratam
da gripe H1N1 dizem ser essencial a vacinação, por
exemplo, de 2 a 24 anos de idade.
No Paraná, neste ano, nós já temos 1.150 casos
aproximadamente – alguns números a mais ou a menos –, diagnosticados de gripe suína. Mil, cento e cinquenta! Dezesseis óbitos! E, dentro desses 16 óbitos,
a metade até 24 anos de idade.
Então, lá no Paraná, cinco associações – Conselho Regional de Medicina, Associação Médica do Paraná, Associação Paranaense de Pediatria, Associação
Paranaense de Infectologia e Associação Paranaense
de Pneumologia – se reuniram, ﬁzeram um documento, ﬁzeram uma notiﬁcação extrajudicial, inclusive para
o Secretário de Saúde, para que providências sejam
tomadas em termos de vacinação, de remédios, do
Tamiﬂu ou equivalente, e dos remédios que a população que porventura tenha o quadro agravado tenha
que ter a sua disposição.
Inclusive havia uma liminar no Estado do Paraná obrigando o Ministério da Saúde a vacinar toda a
população. O Ministério da Saúde conseguiu cassar
essa liminar, e esta ação estará sendo julgada nos
próximos dias, no Tribunal Regional Federal, em Porto
Alegre. E o Presidente do Tribunal, Dr. Vilson Darós,
dará uma palavra, um encaminhamento em relação a
esta situação.
Mas qual foi o argumento principal para a não
vacinação? De que não existem vacinas disponíveis.
Era o mesmo argumento do ano passado, quando se
dizia: “Não existe Tamiﬂu disponível”. O Conselho de
Medicina do Paraná ligou para o laboratório no exterior,
e eles disseram: “Quantos vidros, quantos remédios
vocês quiserem pelo mesmo preço habitual. Este ano,
há vacinas à disposição para quem quiser tomar ao
custo de US$7.00”. Sete dólares signiﬁcam R$12,00,
R$ 13,00 ou R$ 14,00. Ao custo de US$ 7.00!
Então, até faço o apelo para o Dr. Vilson Darós,
que é do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre.
Hoje, inclusive, tentei falar com ele, não foi possível
em função de problemas de saúde do Dr. Vilson. Mas
amanhã tentarei falar com ele para colocar esse argumento e essa necessidade do Paraná. Por que tanta
gente infectada, diagnosticada? Por que morrer em
função dessa gripe, se nós temos a vacina?
Os organismos internacionais falam expressamente que nessa faixa etária de 2 a 24 anos todos
têm que ser vacinados. E o Brasil tomou a decisão de
não vacinar de 2 a 24 anos de idade. As crianças estão indo para a escola, estão lá com outras crianças,
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há mais possibilidades de contágio na sala de aula, na
condução, no transporte, e poderíamos ter essa vacina, assim como outras áreas importantes.
Cita-se, por exemplo, o pessoal da área da saúde. O médico está lá, tomou a vacina, mas o médico
tem um, dois, três, quatro secretárias, ajudantes que
precisam todos tomar a vacina. Pessoas entre 25 e 64
anos que tenham condições médicas que indiquem riscos de complicação, pessoas que cuidem de crianças
abaixo de seis meses.
Então, cinco entidades sérias, competentes, capazes: a Associação de Pediatria, Pneumologia, Infectologia, o Conselho de Medicina do Paraná, a Associação Médica... Agora há pouco falei inclusive com o
Governador do Paraná e ele já fez o apelo, o Governador Orlando Pessuti. Agora, ele já fez o apelo para
o Ministério da Saúde: precisamos de vacinas.
E nós estamos discutindo lá no Paraná, inclusive,
a situação de dizer: vamos comprar a vacina? O Paraná compra. O Paraná aplica, já que não vem resposta
alguma do Ministério da Saúde para este drama que
pode aﬂigir a população do Estado, e manda-se a conta depois para se discutir com o Ministério da Saúde.
O que não pode é dizer: “Não, vamos pensar, vamos
discutir. Mês que vem, talvez, quem sabe. O que vocês
acham?”. Quer dizer, tem que se tomar uma decisão
que está vindo tardiamente, porque já tivemos todos
esses meses para fazer o planejamento, e isso tem que
ser decidido a favor da população do Paraná.
Quero fazer este alerta também para as associações de proﬁssionais que existem em todos os
Estados para que eles também se posicionem. Vamos fazer com que haja, de acordo com as normas
internacionais, o atendimento da população de forma
adequada e boa.
Então, este é o debate. No dia de amanhã, ainda vamos discutir com o Ministério Público Estadual,
a Procuradoria da República e o Tribunal Regional
Federal de Porto Alegre, e novamente falar com os
médicos infectologistas, para ver a situação, que, infelizmente, no Paraná, já é no sentido de ver que o vírus
está circulando e fazendo com que haja tantos casos
diagnosticados e mortes, já em número de dezesseis,
sendo que no ano passado foram trezentas.
Finalmente, Sr. Presidente, quero dizer que, na
semana passada, tivemos uma audiência pública muito
interessante sobre os riscos do consumo do crack, com
a participação do Ministério da Saúde e da Associação
Brasileira de Psiquiatria, um debate muito interessante
sobre o que fazer, que é outro drama no Brasil.
Hoje, o Brasil tem os CAPs (Centros de Atendimento Psicossocial), que fazem um trabalho muito
interessante e muito bom em várias áreas, porque a
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área da doença mental, do distúrbio mental, precisa
ser atendida em hospitais, em clínicas, mas colocando à disposição da sociedade uma organização ainda
insuﬁciente, porém, com esforço de muita gente, que
se chama CAPs (Centros de Atendimento Psicossocial), totalmente insuﬁcientes e inadequados para o
atendimento de longo prazo a dependentes de álcool e drogas. Insuﬁcientes e inadequados, de acordo
inclusive com a opinião da Universidade Federal de
São Paulo, uma das instituições mais conceituadas
no nosso País.
Nos próximos cinco anos, cerca de trezentas
mil pessoas vão morrer no Brasil por causa do uso do
crack. Trezentas mil pessoas! Muito mais do que no
terremoto no Haiti. Trezentas mil pessoas! Do restante,
duas, três, talvez, tenham uma recuperação. Então, é
uma ameaça para a família, uma ameaça para a sociedade, uma diﬁculdade extraordinária a ser enfrentada pela sociedade.
Então, o que se decidiu nessa audiência pública
é que, no decorrer do próximo mês, essas entidades,
a exemplo do que falei da gripe suína, H1N1, ofereçam
para o Congresso Nacional, para o Senado, sugestões
sobre o que fazer para termos um tipo de atendimento
adequado, como comunidades terapêuticas, que vêm
sendo tratadas com muito preconceito por parte do Ministério da Saúde, e precisam ser, na verdade, incentivadas, acompanhadas, orientadas, ﬁnanciadas, porque
não existe qualquer recurso público para o atendimento
de longo prazo no Brasil. Que em um mês tenhamos
essas sugestões e possamos, a partir do debate com
essas entidades, oferecer subsídios também para esse
drama vivido por famílias cujas mães, muitas vezes,
acorrentam ou trancam seus ﬁlhos ou seus irmãos
porque não sabem o que fazer diante de tantas diﬁculdades que uma pessoa que consome drogas traz
para si própria, para seus familiares, para a segurança
de todos, e sem qualquer perspectiva de atendimento
organizado e sistemático em nosso País.
Essa realidade tem que mudar. E vamos mudar,
a partir das sugestões que vêm e, a partir daí, termos
pelo menos algo sistemático em termos de uma política pública – sem falar da área da repressão, que é
outro capítulo –, mas uma política pública adequada
para prevenir e atender as pessoas dependentes de
álcool e drogas em nosso País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
E gostaria de pedir a gentileza de que este pronunciamento em termos dos riscos do consumo do
crack seja considerado como lido para constar dos
Anais da Casa.
Obrigado, Sr. Presidente.
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SEGUE NA ÍNTEGRA PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR FLÁVIO ARNS
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores,certamente a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), juntamente com seus parceiros – órgãos
da Administração Pública Federal, Conselhos Estaduais
e Municipais Antidrogas e entidades da sociedade civil
– em breve estará divulgando a XII Semana Antidrogas, que sempre ocorre no mês de junho, no período
entre o dia de criação da SENAD (19 de junho) e o Dia
Internacional da Luta contra o Uso Indevido e o Tráﬁco
de Drogas (26 de junho).
Apesar dessa proximidade, quero me antecipar
nessa questão do consumo de drogas, lembrando a
audiência pública realizada dia 11 na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), para discutir as consequências
do consumo de crack para a sociedade e a saúde dos
usuários, bem como a situação de vulnerabilidade por
eles vivenciada.
E neste momento – mesmo sabendo do drama
dos usuários – atenho-me ao drama das famílias, senhor presidente! Temos que admitir que continuamos
carentes de políticas efetivas para orientá-las quanto
a como proceder com esses ﬁlhos que tornam difícil e
perigosa a convivência com as famílias! Na audiência
pública, lembro-me de ter mencionado casos em que
a mãe – na total falta de opção – resolve acorrentar
o ﬁlho em casa, na esperança de evitar perdê-lo para
o mundo.
Fiz críticas ao Ministério da Saúde. Disse de
sua insistência em investir em um único serviço para
o Brasil, que são os Centros de Atenção Psicossocial
(os CAPs), que além de insuﬁcientes são inadequados
para a demanda.
Acrescentei a questão das comunidades terapêuticas, que estão desassistidas pelo Estado. As eventuais denúncias de maus-tratos, ou abuso aos direitos
humanos, que se tem ouvido sobre essas comunidades ocorrem pelo não-monitoramento e pela total falta
de apoio ao programa. E bato num mesmo ponto, já
conhecido: até 2008, a Portaria 1635 GM/2002, assegurava aos municípios o repasse de um recurso extrateto, que contribuía para ﬁnanciamento dos CAPs.
Contudo, essa portaria foi revogada em favor da Portaria
2867/2008, que retira o recurso extrateto, deixando o
compromisso com os municípios, que já aplicam mais
de 30 % na saúde.
Apressei-me em discutir o problema gerado aos
municípios com o Ministro da Saúde. Ouvi a promessa
de que a situação seria revertida. Dois anos depois:
tudo igual!
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Se alguma coisa mudou, eu digo a todos que foi
o avanço do consumo de crack! Na mesma audiência,
um dos expositores foi bastante preciso em falar da interiorização do uso de crack. A droga adentrou o País,
já está sendo consumida por todas as classes, por pessoas de todas as idades... A situação é alarmante!
Estou profundamente decepcionado pelo completo estado de confusão que se instalou; sofremos a
falta de orientação e de iniciativa, de uma política pública efetiva que mostre rumos em relação às áreas
de álcool e drogas. Estou repetindo – registrando mais
uma vez – o que disse na audiência pública. Estou decepcionado, como certamente as famílias acuadas por
esse problema estão!
Imagino que um primeiro caminho seja – talvez
– promovermos um Seminário (como ﬁzemos quanto
à lei de Filantropia, na semana passada – uma experiência bem interessante). Para dar ao governo a voz, a
possibilidade de falar no que vem fazendo nesse campo
especíﬁco das drogas – ou até reduzindo mais para
o campo do crack – e teríamos inscrições de interessados de todo o Brasil em compartilhar experiências
exitosas de pessoas, organizações, programas, políticas que vêm surtindo melhor efeito.
Proponho a construção de um caminho efetivo.
Proponho uma séria deﬁnição do que seja e do que se
entende por um bom atendimento – qual a estrutura
e os procedimentos adequados, tipos de tratamentos,
ﬁnanciamentos e outras necessidades.
Proponho que ﬁnalmente o Ministério da Saúde
faça um levantamento das comunidades terapêuticas
e avalie os serviços prestados, pois o que a experiência tem mostrado é a falta de acompanhamento e
apoio do governo.
Proponho mais: proponho que o Ministério da Saúde avalie os resultados dos tratamentos desenvolvidos
nos CAPs, nas áreas de drogas e álcool, sem desconsiderar a efetividade dos CAPs em outras áreas.
Aguardo, com boa expectativa, que os representantes da sociedade e usuários apresentem – no
prazo de 30 dias, conforme estabelecemos na audiência – um projeto, considerando o ideal para a área,
para que retomemos o debate na Comissão, a ﬁm de
transformá-lo em uma política viável e que responda
com segurança às necessidades e demandas na luta
para vencer o alcoolismo e o uso de drogas, principalmente o consumo de crack.
Em bom momento, somar-se-á a nós a Semana
Nacional Antidrogas, no próximo mês de junho. Há
uma programação extensa e, entre as atividades, está
a “Corrida pela vida”. Penso que com a notícia que se
tem tido sobre o avanço no consumo do crack, mais do
que nunca estamos vivendo uma corrida pela vida!
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A questão das drogas, senhor presidente, não
pode mais esperar! Estamos perdendo para o crack,
além de crianças e jovens, pais de família e mães em
plena gestação – como as reportagens de televisão
mostram todos os dias. Fica meu convite a todos para
pensarmos em soluções a este País que amamos, que
queremos vitorioso no futebol, mas sem esquecer que
nossa maior vitória está justamente em mudar esta
página da nossa saúde pública.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Seu pedido será atendido, na forma do Regimento,
Senador Flávio Arns.
Agora, convido a usar da palavra pela Liderança
o Senador Valdir Raupp de Matos, do nosso glorioso
Estado de Rondônia.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador
Acir, que preside neste momento a sessão do Senado Federal. E já falei em outras oportunidades que V.
Exª ﬁca muito bem nessa cadeira; um dia pode ﬁcar
aí por mais tempo.
Quero cumprimentar as Srªs e os Srs. Senadores,
as senhoras e os senhores ouvintes da Rádio Senado
e telespectadores da TV Senado.
Sr. Presidente, antes de iniciar meu pronunciamento sobre a PEC da transposição, eu queria agradecer a receptividade do povo do meu Estado, das
cidades que percorremos nos últimos dois ﬁnais de
semana, na companhia da Deputada Federal Marinha
Raupp e do nosso pré-candidato a Governador, Confúcio Moura, ex-Deputado Federal por três mandatos,
ex-Prefeito da cidade de Ariquemes por duas vezes
e que agora caminha como pré-candidato ao Governo do Estado de Rondônia – assim como V. Exª, que
também é pré-candidato, e outros quatro ou cinco précandidatos do nosso Estado.
Estivemos, no ﬁnal de semana passado, nas
cidades de Ouro Preto, Teixeirópolis, Urupá, Mirante
da Serra, Nova União; neste ﬁnal de semana, estivemos nas cidades de Novo Horizonte, Castanheiras,
Primavera de Rondônia, Querência, São Felipe, Parecis, Alto Alegre, Alta Floresta, Santa Luzia e Nova
Brasilândia; e encerramos, na segunda, em Rolim de
Moura. Ainda estivemos no motocross de Vale do Paraíso e também no Distrito de Serrano, na cidade de
Alta Floresta. Então, foram mais de quinze localidades
visitadas nesses últimos dias, e em todos os lugares a
receptividade foi muito boa, muito calorosa, por parte do
povo. E vamos continuar, no próximo ﬁnal de semana,
na cidade de Nova Mamoré, Guajará-Mirim, Ji-Paraná,
Novo Bandeirante, Nova Dimensão e Palmeiras, até
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as convenções do nosso partido, que deverão ser no
dia 27 ou 30 de junho.
Mas entro agora, Sr. Presidente, no pronunciamento sobre a PEC da transposição. Já a votamos na
Câmara, já a votamos no Senado duas vezes, em dois
turnos – tive o privilégio de ser o Relator aqui, no Senado Federal –, e a aprovamos com sucesso até agora.
A bancada federal de Rondônia e os sindicalistas
estiveram reunidos na tarde de hoje, e V. Exª esteve
presente, para discutir a votação da Medida Provisória nº 472, que traz no bojo uma emenda tratando da
regulamentação da PEC.
A votação na Câmara já aconteceu, foi feita agora
há pouco, mas apenas o texto principal da matéria. Os
destaques ﬁcaram para amanhã. Um dos conteúdos
da MP é a Emenda nº 28, que trata da regulamentação da Emenda Constitucional nº 60 e transfere os
servidores do ex-Território Federal de Rondônia para
os quadros da União.
A aprovação da regulamentação da disposição
no Senado Federal contou com meus esforços, sempre, assim como os de V. Exª, os da Senadora Fátima
Cleide e, praticamente, os de todos os líderes e Senadores desta Casa.
Recentemente, nós trabalhamos muito junto ao
Senador Romero Jucá, Líder do Governo nesta Casa
e que foi o Relator da Medida Provisória nº 472, para
que a matéria fosse incluída nessa medida provisória.
Além do mais, promovemos reuniões com os técnicos
do Planejamento e com os sindicalistas para chegarmos a um consenso em torno do texto da regulamentação. Trabalhamos muito no Senado e aprovamos
a transposição. Aqui, no Senado, essa matéria está
aprovada, liquidada.
Após a aprovação, a emenda constitucional da
transposição enfrenta, agora, um impasse na Câmara dos Deputados: o Relator, Deputado Marcelo Ortiz,
do PV, certamente orientado pelas lideranças, melhor
dizendo, pelo Líder do Governo na Câmara Federal,
pediu a rejeição da Emenda nº 28. Isso vai signiﬁcar
prejuízos enormes para os servidores do meu Estado,
que estão ansiosos pela concretização desse pleito.
Ficou para amanhã à tarde a votação desse destaque para derrubar o pedido de rejeição do Relator.
E nós estaremos em plantão permanente, em vigília
permanente, para acompanhar a votação da transposição dos servidores, tendo em vista o destaque da
Emenda nº 28. Estamos mantendo contato com os líderes de todos os partidos, com os técnicos da Casa
Civil, da Coordenação Política do Governo, para retirar
a orientação do voto contrário à Emenda nº 28.
Estive reunido ainda hoje à tarde, na Liderança
do PMDB do Senado Federal, com o Senador Renan
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Calheiros, com o Senador Edison Lobão, com o Ministro Eliseu Padilha, da Coordenação Política do Governo, tratando dessa questão. E vamos voltar amanhã
a conversar com as lideranças, com os Ministros da
área, para tentar um entendimento.
Hoje, pela manhã, conversei com o Presidente
Michel Temer pessoalmente e com o líder do meu partido na Câmara, Deputado Henrique Eduardo Alves,
e recebi deles a informação de que o PMDB vai votar
favoravelmente à matéria.
Então, não tenho nenhuma dúvida de que tanto
o PMDB como vários outros partidos, como o PDT,
partido de V. Exª, o Democratas, o PSDB, o PTB, certamente – não quero aqui cometer nenhuma injustiça
–, praticamente todos os outros partidos vão votar favoravelmente a nós, favoravelmente à Bancada dos
Deputados de Rondônia, já que essa matéria está na
Câmara, mas com a solidariedade e com o apoio dos
Senadores, com o meu apoio, o de V. Exª, Senador
Acir Gurgacz, que preside a sessão neste momento,
e o da Senadora Fátima Cleide.
Não é bem o que a gente queria. Não é bem o
que a gente queria. Vamos ter de derrotar o Governo nessa questão. Somos da base do Governo. Não
havia nenhuma necessidade de as bancadas aliadas
do Governo terem de derrotá-lo nessa matéria para
fazer valer o que já foi votado aqui, no Senado, o que
já foi votado na Câmara, enﬁm o que já votamos aqui
até agora.
Estamos trabalhando desde a semana passada
junto aos demais partidos na Câmara para que a transposição seja aprovada lá na forma como foi acordada
entre o Ministério do Planejamento, sindicalistas e a
bancada federal.
É bom lembrar que a transposição dos servidores
se arrasta há mais de 20 anos e, quando regulamentada, vai gerar uma economia para o Estado de cerca
de R$40 milhões. Além dos R$40 milhões economizados, são mais R$40 da União que vão para pagar
esses servidores. Então, na verdade, são R$80 milhões
de economia para o Estado de Rondônia, que, assim,
poderá dar mais aumento aos servidores da área da
educação, da saúde, da segurança pública e também
melhorar a infraestrutura do Estado.
Rondônia não pode ser penalizada com a derrota
dessa matéria. Se já fomos vitoriosos até aqui, nada
mais justo do que fazer um apelo aos nossos valorosos
Deputados para que aprovem a transposição, um pleito
justo dos servidores de Rondônia. Já que o Estado de
Roraima e o do Amapá, que são mais jovens do que
Rondônia, já obtiveram isso há mais de 15 anos, não
é justo o que estão fazendo com Rondônia.
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Eu tenho ouvido falar que, se essa matéria for
aprovada, se conseguirmos derrubar o voto contrário do
Relator, ela poderá ser vetada pelo Presidente Lula.
Sinceramente, tudo é possível, mas eu não acredito nisso. Nós teremos de fazer um trabalho de convencimento, porque Rondônia está no prejuízo. Mais
de 23 mil trabalhadores que já deveriam ter tido essa
isonomia com os servidores de Roraima e do Amapá
há mais de 15 anos – há 20 anos, que é o que está
aqui –, não podem continuar sendo penalizados, principalmente num momento desses. Vamos ser muito
claros aqui: só quem vai ganhar com isso é a oposição,
principalmente num ano eleitoral. Essa justiça deveria
ter sido feita há 20 anos. Agora, vêm, num ano eleitoral... Sabemos que, se o Presidente vetar, terá de vir
um projeto de lei do Ministério do Planejamento, que
já deveria ter vindo. Talvez, se tivesse vindo no início
do ano, não tivesse chegado a essa condição a que
está chegando agora. Teríamos tido tempo de votá-lo
na Câmara e no Senado. Agora, não dá mais tempo.
Não há a menor possibilidade de votá-lo nas Comissões
da Câmara e do Senado e nos plenários da Câmara e
do Senado antes do calendário eleitoral.
Não é que queiramos voto com isso. Nada disso!
O que queremos é aprovar essa matéria este ano e
antes do calendário eleitoral. Por que antes do calendário eleitoral? Porque a hora que começar o calendário eleitoral, Senador Paulo Paim, Senador Flexa
Ribeiro e Senador Suplicy, vamos nos reunir, talvez,
uma vez a cada mês. É de praxe. Em ano eleitoral, os
Deputados vão para as bases, porque a maioria está
em reeleição e não vai ﬁcar todas as semanas. Então,
já foi acordado entre o Presidente da Câmara, Michel
Temer, e o Presidente do Senado, José Sarney, que
as duas Casas do Congresso vão se reunir uma vez
por semana a cada mês, para aprovar as matérias que
estiverem aqui. Em se tratando de matéria complexa
como essa, com certeza, não haverá quórum para
votá-la na Câmara e no Senado.
Concedo, com muito prazer, o aparte ao nobre
Senador Paulo Paim, que tem defendido tanto os trabalhadores de todo o Brasil.
Quando V. Exª encaminha um projeto nas Comissões ou no plenário, não temos condição de votar
contra ele, principalmente quando se trata de matéria
de interesse de servidores públicos ou de trabalhadores
assalariados de todo o País. Então, V. Exª sabe melhor
do que ninguém que isso que está acontecendo com
Rondônia é uma injustiça muito grande. Espero que
essa injustiça seja cessada e que, realmente, se faça
justiça, aprovando essa matéria na Câmara amanhã
e não sendo ela vetada pelo Presidente Lula.
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Valdir Raupp, eu quero, neste momento, às 21h17,
cumprimentar V. Exª, cumprimentar o Senador Acir,
cumprimentar a Senadora Fátima Cleide pela forma
como defendem os servidores de Rondônia. É mais
do que justo o pleito que os senhores estão apresentando. Eu tenho dito: que bom que o País está num
grande momento econômico! Então, não me digam
que um ajuste para os servidores de Rondônia, como
esse que os senhores estão propondo, vai trazer grandes impactos. O impacto é praticamente zero. Aproveito o momento para dizer que V. Exª, Senador Valdir
Raupp, foi fundamental nos encaminhamentos que
nós ﬁzemos aqui na questão dos aposentados e do
ﬁm do fator previdenciário, tendo em vista o relatório
de V. Exª em um dos projetos. É mais do que justo!
O Brasil todo está preocupado com questões como
essas. E V. Exª, inclusive, vai além: nesse processo
da disputa eleitoral de 2010, nós precisamos olhar
para as pessoas, como sempre ﬁzemos ao longo das
nossas vidas, para não permitir que aqueles que nunca olharam para as pessoas faturem em cima de um
projeto mais do que justo, como esse dos servidores
de Rondônia. Quero cumprimentar V. Exª pela forma
tranquila, serena e justa como defende o seu Estado e
os servidores. Concordo integralmente com o projeto.
Tenho acompanhado esse embate aqui, no Senado,
e lá na Câmara. Agora, quando parece que tudo será
resolvido, tentam criar outro obstáculo. Conte conosco!
V. Exª está perseguindo a justiça. Parabéns aos três
Senadores de Rondônia!
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado,
Senador, e peço que o aparte de V. Exª seja incorporado ao meu pronunciamento.
Para concluir, Sr. Presidente, o que o Senador
Paulo Paim falou é uma verdade: R$40 milhões por
mês para a União não signiﬁcam nada. Só o que deram de isenção de IPI... E eu vou falar só de um item.
Há um ano, eu pedi para anotarem, no meu gabinete,
quanto custava uma saca de cimento. Naquela época em que foi dada a isenção de IPI para o cimento,
eu disse: “Vou ver, daqui a um ano, quando cessar o
prazo – que até foi prorrogado –, para ver que preço
está o cimento no meu Estado”. E continua o mesmo
preço. Não houve diminuição no preço do cimento no
Estado de Rondônia. Mesmo tendo sido construída
uma fábrica de cimento da Votorantim, o preço do cimento não baixou. Foram mais de R$400 milhões de
isenção do IPI do cimento! E não baixou o preço do
cimento! E R$400 milhões dariam para pagar, durante
mais de dois anos, essa folha de pagamento desses
servidores transpostos para a União.
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Deram R$4 bilhões para o Banco Votorantim sem
necessidade. Tudo bem que foi incorporado ao Banco
do Brasil, mas foi para socorrer o Banco Votorantim.
Deram R$4 bilhões! Ainda bem que não havia mais
banco para dar dinheiro. Mas um País que tem US$240
bilhões em reservas cambiais e que se dá ao luxo de
dar R$4 bilhões para o Banco Votorantim, dá isenção
ao cimento – o que não abaixou o preço do cimento –,
então, não pode, de maneira nenhuma, negar ao Estado de Rondônia essa questão da transposição.
E mais: quando eu era Governador, e ﬁquei apenas 48 dias com o Banco do Estado, o Banco Central
assumiu o Banco do Estado de Rondônia para recuperar o banco. Não o recuperou, e deixou um prejuízo
de R$500 milhões. Hoje, o Tesouro Nacional cobra
R$30 milhões por mês, quase o equivalente à folha de
pagamento desses servidores que vão para o quadro
da União. Então, a União deve para Rondônia, e nós
vamos cobrar isso.
Sou da base do Governo, sou Vice-Líder do Governo no Congresso, sou Vice-Líder do PMDB aqui,
no Senado, onde ocupei a Liderança por dois anos,
tenho ajudado o Governo em todas as matérias, mas
não é justo – ou não será, porque ainda não negaram
–, mas não será justo que o Governo negue isso agora
para o Estado de Rondônia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – GO) –
Muito bem, Senador Valdir Raupp. Não acredito também
que o Governo vá querer negar isso para Rondônia.
Estaremos juntos, todos nós da bancada federal, amanhã, acompanhando a votação desse destaque, que é
tão importante para os servidores de Rondônia.
Quero ressaltar, mais uma vez, a importância
da união da bancada federal com os servidores, por
intermédio dos Presidentes dos Sindicatos que estão
acompanhando todas as votações, todas as reuniões
no Ministério do Planejamento, reuniões aqui, no Senado, junto com a bancada, estão acompanhando todo
esse movimento. Essa é uma vitória muito grande do
povo de Rondônia, dos servidores.
Quero lembrar também, Senador Raupp, que nessa Medida Provisória nº 472 também está a Reserva
de Bom Futuro, que vai beneﬁciar muito as famílias, as
pessoas que moram no Estado de Rondônia.
Passo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, PT
de São Paulo. E quero registrar a presença da Marina Gomes, presidente da colônia dos pescadores de
Rondônia.
Seja bem-vinda!
Espero que amanhã o nosso Ministro da Pesca,
Altemir Gregolin, possa nos receber em audiência,
conforme conversamos ontem à noite, por telefone.

181

Maio de 2010

Tenho certeza de que, amanhã, nós estaremos lá conversando com o nosso Ministro da Pesca.
Então, com a 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, Senador Acir Gurgacz, Srªs e
Srs. Senadores, “hoje é o dia reservado para comemorar a luta antimanicomial. Dia de levantar a questão:
quais o princípios que devem nortear as políticas da
saúde mental?”. Assim começam o artigo Jair Mari e
Graham Thornicroft na Folha de S. Paulo de hoje. E
prosseguem:
Os serviços de assistência à saúde mental em países em desenvolvimento não estão
conseguindo atender às necessidades de tratamento dos pacientes, face à alta morbidade
psiquiátrica na população.
Um princípio fundamental da disseminação da assistência mental à comunidade é
a noção da igualdade de acesso das pessoas aos serviços em seu bairro ou região de
moradia.
Outro princípio fundamental é a garantia
dos direitos de autodeterminação e autonomia
dos indivíduos com transtornos mentais como
cidadãos. Esses princípios foram ratiﬁcados
pela Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos das Pessoas com Deﬁciência, adotados em 1991.
São textos que estabelecem três pontos
importantes, em se tratando da pessoa com
transtorno mental: o direito de ser tratada sem
discriminação; o direito à presunção de capacidade legal, a menos que a incapacitação ﬁque
claramente demonstrada; e a necessidade de
envolvimento dos usuários dos serviços e seus
familiares no desenvolvimento de políticas que
afetam diretamente suas vidas.
As mudanças nas políticas de saúde
mental podem ser divididas em três fases: o
estabelecimento dos asilos psiquiátricos, a partir de 1880 até 1955; o declínio do sistema de
institucionalização e isolamento, pós-Segunda
Guerra; e a reforma dos serviços de saúde
mental de acordo com abordagem baseada
em evidências, no equilíbrio e na integração
de serviços comunitários e hospitalares.
A integração entre comunidade e serviços
hospitalares é reconhecida como um “modelo
de assistência equilibrado”, no qual a maioria
dos serviços funciona na comunidade, em centros próximos à população atendida, onde a
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internação hospitalar é reduzida e, geralmente, efetivada nas enfermarias psiquiátricas dos
hospitais gerais.
Os países em desenvolvimento devem
estruturar cinco categorias de recurso para
organizar o desenvolvimento dos serviços:
clínicas ambulatoriais para atendimento de pacientes; equipes de saúde mental comunitária;
serviços de atendimento ao paciente em crise;
assistência domiciliar baseada na comunidade;
e serviços de encaminhamento para emprego,
ocupação e reabilitação.
A assistência orientada para a comunidade deve preencher, ainda, os seguintes
requisitos: atender às necessidades de saúde pública, com prioridade para o tratamento
dos doentes mais graves; desenvolver centros
locais e acessíveis; mobilizar a participação
dos usuários e seus familiares nas políticas de
planejamento; e provisionamento dos serviços
de saúde mental.
A Associação Mundial de Psiquiatria nomeou uma força-tarefa para produzir diretrizes
sobre as etapas, os obstáculos e os erros a
serem evitados na implementação de um sistema de saúde mental comunitário.
O conteúdo desse editorial estará no
próximo número da Revista Brasileira de Psiquiatria e o relatório completo será divulgado
na edição de junho do World Psychiatry.
O relatório levantou vários erros-chave.
Primeiramente, não há planejamento de saúde mental sem a participação de psiquiatras
e usuários.
Em segundo lugar, o planejamento deve
ser acompanhado por sucessão racional de
eventos, de modo a evitar o fechamento de
um hospital psiquiátrico antes que o serviço
comunitário de assistência esteja solidamente
estabelecido na mesma área.
Nenhum sistema de saúde mental pode
funcionar sem a disponibilidade de leitos suﬁcientes para acolher o paciente em crise.
Outro erro comum é associar a reforma a um
interesse ou grupo político particular, o que
pode fazer com que qualquer mudança de
governo comprometa as ações tomadas por
predecessores.
Concluindo, os princípios fundamentais
de orientação das políticas de saúde mental
nos países em desenvolvimento preveem que
estas devem se basear nas necessidades de
saúde pública, levar em consideração a prote-
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ção dos direitos humanos e serem projetadas
levando em conta sistemas de saúde mental
baseados em evidência e custo-efetividade.
É o momento, portanto, de se buscar um
consenso para a defesa da melhoria dos serviços de saúde mental de qualidade, capazes
de atender milhões de pessoas sem recursos
e completamente desassistidas, nos países
em desenvolvimento [concluem o professor do
Departamento de Psiquiatria da Universidade
Federal de São Paulo, Jair Mari, e Graham
Thornicroft, professor do Instituto de Psiquiatria do King’s College em Londres.].
Eu gostaria aqui de cumprimentar o Edson Lima
e todos aqueles responsáveis pelo II Prêmio Carrano
de Luta Antimanicomial e Direitos Humanos.
Dia 27 de maio completa-se dois anos da
morte de Austregésilo Carrano Bueno, dramaturgo, militante da luta antimanicomial e autor
do livro “Canto dos Malditos”, que originou o
ﬁlme “Bicho de sete cabeças”, que junto com
o livro revolucionou a história da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Carrano se destacou como
o principal militante pela Luta Antimanicomial
em nosso país. Eleito em congresso na cidade
de Xerém-RJ, atuou nos últimos anos como
representante dos usuários na Comissão Nacional de Reforma Psiquiátrica do Ministério da
Saúde, chegando a receber, em 2003, uma homenagem das mãos do presidente da república
Luiz Inácio Lula da Silva, por seu empenho na
Reforma Psiquiátrica. Além das torturas sofridas nos “chiqueiros psiquiátricos” – como dizia
– Carrano sofreu vários processos judiciais por
sua militância, principalmente por parte dos
familiares dos médicos responsáveis pelos
“tratamentos” recebidos nas passagens pelos
locais onde foi internado, conﬁnado e torturado.
Carrano continuou militando até seus últimos
dias no Movimento da Luta Antimanicomial,
mesmo com a saúde debilitada, no dia 18 de
maio de 2008, participou do Dia Nacional de
Luta Antimanicomial em Belo Horizonte.
O Prêmio – Para que a sua voz não se
cale e seu nome continue vivo no Movimento
de Luta Antimanicomial, criamos [o Sr. Edson
Lima e outros], em 2009, o Prêmio CARRANO
de Luta Antimanicomial e Direitos Humanos. O
Prêmio tem como objetivo dar continuidade à
sua luta por uma mudança nas condições de
tratamento de pessoas em sofrimento mental,
fazendo valer a Lei nº 10.216/2001 [de iniciati-
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va do Deputado Paulo Delgado], da Reforma
Psiquiátrica no Brasil, da qual foi um dos defensores e críticos.
O prêmio será entregue anualmente
a pessoas de ações e atitudes importantes
nestas áreas, mas principalmente, denunciar
quaisquer violações dos Direitos Humanos,
especialmente no que se refere a pessoas nas
condições de sofrimento mental. Fizemos [diz
Edson Lima] em 2009, na Semana do Dia Nacional de Luta Antimanicomial, o lançamento
do Prêmio, com uma entrega simbólica a Carlos Eduardo Ferreira, mais conhecido como
Maicon, usuário e militante da Luta, que esteve em vários momentos ao lado de Carrano,
também foi entregue um prêmio a família de
Carrano.
A criação do prêmio foi uma iniciativa
de alguns amigos de Carrano: Edson Lima,
coordenador do projeto “O Autor na Praça”;
Erton Moraes, escritor, compositor e músico
do Movimento TrokaosLixo; Lobão, integrante
do Movimento 1daSul e Sarau do Cooperifa;
Adriano “Mogli” Vieira, da AEUSP – Associação
dos Educadores da USP; Paloma Kliss, escritora, e contamos com o apoio do Movimento
Nacional e Fórum Paulista de Luta Antimanicomial, Conselho Regional de Psicologia de
São Paulo e militantes do movimento. “
Foi nesse último sábado a entrega do II Prêmio
Carrano.
(...) Foram indicadas 13 pessoas e instituições:
Casa do Saci [espaço criado e administrado por usuários da rede substitutiva aos
manicômios]
Grife Dasdoida (criada pela psiquiatra
Julia Catunda e usuários do CAPS Itapeva);
Grupo Tortura Nunca Mais [a Presidente
Rose Nogueira foi quem recebeu o prêmio]
Luciano Santos, advogado e integrante do Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral;
Magrão, amigo de Carrano;
Marcelo Rubens Paiva, escritor e dramaturgo;
Marcos Abranches, Coreógrafo;
Paulo Amarante, Psiquiatra e escritor;
Revista Ocas – Organização Civil de
Ação Social (Maria Alice Vassimon);
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Sebastião Nicomedes, escritor e coordenador de oﬁcina na Casa Restaura-me de
apoio a pessoas em situação de rua;
Toninho Rodrigues, diretor e ator de teatro;
Xico Sá, jornalista e escritor.
Eu tive também a honra de ter sido um dos agraciados e aqui agradeço aos responsáveis pelo II Prêmio
Carrano em função da defesa dos direitos à cidadania
em nosso País. Infelizmente, não pude estar presente
para receber esse prêmio pessoalmente, mas solicitei
à minha assessora, a Assistente Parlamentar Flávia
Rolim, que ali me representasse, e ela o fez neste sábado, lá na Praça Benedito Calixto.
Gostaria aqui de registrar que também foram homenageadas outras pessoas, personalidades como:
Antonin Artaud, Arthur Bispo do Rosário, João Cândido, Itamar Assumção, Lima Barreto, Machado de Assis, Maria Conceição Aciolly, Nise da Silveira, Nivaldo
Santana, Paulo Leminski, Plínio Marcos, Roberto Freire,
Sérgio Sampaio, que tanto colaboraram nessa luta.
O Sr. Austregésilo Carrano escreveu textos muito
signiﬁcativos sobre sua luta, e aqui gostaria de concluir com algumas de suas palavras: “Querem o calar
custe o que custar”.
Foi, sem dúvida, um artista revolucionário, guerreiro dos direitos humanos, e dos mais
polêmicos do Brasil.
Conseguiu, bancando sozinho o trabalho de seu advogado, a liberação do seu livro
“Canto dos Malditos” depois de dois anos e
meio cassado e retirado de todas as livrarias
brasileiras, não contou com nenhum apoio da
editora da época. “Canto dos Malditos” foi dos
poucos livros proibidos depois do ﬁm da Ditadura Militar. Voltou às livrarias em setembro
de 2004, com um posfácio mais picante, denunciando os crimes psiquiátricos e também
as fortunas psiquiátricas ilícitas. Cobrando,
exigindo “indenizações” imediatas às Vítimas
do Holocausto Psiquiátrico Brasileiro... A Luta
pelos Direitos Sociais de nós “Vítimas Psiquiátricas”, está apenas começando, agora que
a cobra vai fumar!... Aﬁrmava Carrano.
Sequelas....e...Sequelas [eis as palavras
de Carrano].
Sequelas não acabam com o tempo.
Amenizam. Quando passam em minha mente as horas de espera, sinceramente, tenho
dó de mim. Nó na garganta, choro estagnado,
revolta acompanhada de longo suspiro.
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Ainda hoje, anos depois, a espera é por
demais agonizante. Horas, minutos, segundos
são eternidade martirizantes. Não começam
hoje, adormeceram há muito tempo, a muito
custo... comigo. Esta espera, oh Deus! É como
nunca pagar o pecado original. É ser condenado à morte várias vezes.
Quem disse que só se morre uma vez?
Sentidos se misturam, batidas cardíacas
invadem a audição. Aspirada a respiração não
é... é introchada. Os nervos já não tremem...
dão solavancos. A espera está acabando. Ouço
barulho de rodinhas. A todo custo, quero entrar na parede. Esconder-me, fazer parte do
cimento do quarto. Olhos na abertura da porta,
rodam a fechadura. Já não sei quem e o que
sou. Acuado, tento fuga alucinante. Agarrado,
imobilizado... escuto parte de meu gemido.
Quem disse que só se morre uma vez?
(Austregésilo Carrano Bueno – Poema
das quatro horas de espera para ser eletrocutado – aplicação da eletroconvulsoterapia). Veja
vídeo do Carrano declamando o poema.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Suplicy, V. Exª me permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – RS) –
Pois não. Com muita honra e satisfação, Senador Paulo Paim. V. Exª, nesses últimos dias, tem se dedicado
de tal forma às causas nas quais tanto acredita que
merece um cumprimento. Eu tiraria o chapéu, se aqui
um tivesse, para V. Exª, porque V. Exª não descansa.
V. Exª está sempre atento e chamando a atenção de
todos nós para votações importantes que acontecerão
nesta semana, desde a causa dos aposentados aos
demais temas, como a votação do Projeto Ficha Limpa, que amanhã votaremos, assim como os demais
projetos, que são importantes para o Brasil, relacionados ao pré-sal.
Ouço, com muita honra, o aparte de V. Exª, Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Eduardo Suplicy, lá no meu Rio Grande há um ditado popular que diz: “O tempo é o senhor da verdade,
e ela avança com a velocidade dos ventos”. Eu acho
que essa frase tem toda uma simbologia dessa luta e
do prêmio que V. Exª recebeu, pela sua postura, pela
sua forma de agir em relação às pessoas que têm
algum tipo de doença mental. Tenho um irmão que é
psiquiatra, e ele me fala muito desta situação, da luta
de homens e mulheres para permitir a integração do
doente mental com a família. Quero, neste momento,
fazer uma homenagem a V. Exª e ao meu grande amigo
e Deputado Federal Paulo Delgado. Eu acompanhei a
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luta dele, quando éramos Deputados, para aprovar a
lei cujo número V. Exª citou, inclusive. Depois de muita,
muita luta, ele conseguiu aprová-la e recebeu prêmios
em diversas partes do mundo. Alguns não entendiam,
no início, a grandeza da posição que o nosso querido
amigo Paulo Delgado defendia, e defende até hoje.
Mas ﬁco com esta frase com que comecei: “O tempo
é o senhor da verdade, e ela avança com a velocidade dos ventos”. É essa velocidade dos ventos que vai
garantir com que as pessoas com algum tipo de doença mental possam ser reintegradas e tratadas com
humanidade, na linha dos direitos humanos. Parabéns
pelo prêmio que V. Exª recebeu!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
As pessoas aqui talvez não estejam vendo a imagem, de autoria de Carrano, na capa da 1ª Edição do
livro Canto dos Malditos, produzida por ele de forma
artesanal, datilografada, xerocada, com acabamento
em espiral, algo muito bonito, referente ao II Prêmio
Carrano da Luta Antimanicomial e Direitos Humanos.
Mas V. Exª aqui recorda a luta do Deputado Paulo Delgado. Hoje, o seu irmão – acho que é Delgado
também – trabalha no Ministério da Saúde e ali colabora com o nosso Ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, que justamente tem se dedicado muito ao
avanço desta interação dos médicos psiquiatras com
a comunidade, com os usuários, conforme está escrito
no artigo de Jair Mari e Graham Thornicroft.
E eu me lembro, em 2001, quando aqui tramitou
o projeto. Eu até com muito carinho e respeito guardo
na memória as palavras do Senador José Paulo Bisol, porque, certo dia, ele ﬁcou um pouco preocupado comigo por defender o projeto do Deputado Paulo
Delgado. Eis que ele tinha um outro ponto de vista,
também depois de muito estudo e ouvindo os responsáveis pelos hospitais psiquiátricos. Mas o que eu noto
aqui no artigo que li de Jair Mari e Graham Thornicroft
é que se encontrou uma espécie de equilíbrio onde
aquelas preocupações muito sérias do Senador José
Paulo Bisol, de alguma forma, estão contempladas,
assim como também o propósito do Deputado Paulo
Delgado, que foi o autor desse projeto.
Aqui, faço também uma homenagem ao nosso
querido José Paulo Bisol, que, tendo proferido um parecer diferente do projeto do Paulo Delgado, acabou,
de alguma maneira, contribuindo para que depois houvesse um equilíbrio, como explicitado neste artigo que
li hoje e que foi publicado no Folha de S.Paulo,
Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Muito obrigado, Presidente Acir Gurgacz.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Nossos cumprimentos pelo prêmio muito bem merecido por V. Exª, o Prêmio Carrano!
Agora, concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro, do Pará, da nossa querida Amazônia.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Presidente
Acir, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Tem a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu já
tinha encerrado meu aparte, mas não posso deixar
de cumprimentar o Senador Suplicy por ter citado o
nosso grande amigo Bisol, gaúcho que, em uma das
disputas do Presidente Lula, foi candidato a Vice-Presidente da República, tendo feito uma bela jornada
por todo o País.
Senador Acir, agradeço a V. Exª, pois foi fundamental para que viesse a Medida Provisória dos
Aposentados. Estamos encerrando esta noite. Tenho
certeza, Senador Flexa, de que amanhã vamos votar
aqui o ﬁm do fator previdenciário e o reajuste de 7,72%
para os aposentados.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– E o Ficha Limpa também.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Ficha
Limpa também, com certeza.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Acir Gurgacz.
Senador Paulo Paim, tenho absoluta certeza de
que, se depender de V. Exª, do Senador Flexa Ribeiro
e dos Senadores Suplicy, Senador Acir, Senador Mário
Couto e todos os Senadores, eu diria - porque aprovamos por unanimidade aqui -, nós votaremos “sim”
amanhã, que será um dia histórico. Pelo menos vamos
fazer esforço para isso, porque nós vamos votar dois
projetos importantes: o projeto que traz justiça aos
aposentados e pensionistas com relação ao reajuste
das suas aposentadorias, e o projeto Ficha Limpa, que
vai deﬁnir e ter o apoio do PSDB, como dos demais
partidos. O Senador Arthur Virgílio, nosso Líder, já
declarou que está pronto para votar amanhã, o PSDB
está pronto para votar. Vamos votar favoravelmente e
esperamos só que haja a concordância da Presidência da Casa e dos demais Líderes para que possamos
fazer essa votação que o Brasil todo espera.
Eu, há pouco, estava na minha bancada, Senador Acir, aguardando a minha vez de subir à tribuna, e
aproveitei para atualizar o twitter. Cada vez eu ﬁco mais
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impressionado com esse instrumento de comunicação
em tempo real. São 21h47min, e os nossos amigos que
nos seguem no twitter continuam atentos. Amanhã é o
dia – eu dizia no twitter, em resposta a uma indagação
– do “twitteiro ﬁscal”. Sabe o que é isso, Senador Acir?
O “twitteiro ﬁscal” eu lancei no twitter do Senador Flexa
Ribeiro, para que todos os paraenses que têm acesso
à rede mundial de comunicação, via internet, através
do twitter, possam trazer as informações, trazer as denúncias de todos os lugares, de todos os Municípios,
de todas as vilas do Estado do Pará.
Então, eu pedi a eles que passassem a ser, a partir
deste momento, um amigo do Senador Flexa Ribeiro
e amigo do Pará, mandando as suas informações, as
suas denúncias. E aqui, da tribuna do Senado, nós vamos clamar por socorro a Deus pelo desgoverno que
está presentemente no Estado do Pará.
E eu perguntava no twitter se ainda havia alguém
seguindo a esta hora. Em poucos minutos, recebi...
Quero mandar um abraço e agradecer a estes seguidores: Celly Ribeiro, de Belém; Leonardo May, de
Marabá; Talys Ferreira, de Belém; Marcus Dimitri, de
Belém; Juliana Oliveira, de Santarém; Tiago Viana, de
Belém; Natália Fernandes, de Belém; Mateus Cunha
– esse amigo, Mateus Cunha, é paraense, mas está
morando em Brasília; Hugo de Léon, de Santarém;
Márcio Vasconcelos, de Belém; e Emanuele Fujitsu,
de Belém. Rapidamente aqui, eu estava conversando com todos esses amigos, enquanto aguardava a
autorização de V. Exª e ouvia o pronunciamento do
Senador Suplicy.
Mas eu vim hoje à tribuna fazer um pronunciamento a respeito de mais uma ação lamentável do Ibama no meu Estado do Pará. Agora, recentemente, em
meados do mês de abril, houve a deﬂagração de mais
uma operação contra o setor produtivo do meu Estado
e – por que não dizer? – contra o povo do Pará. Tratouse da Operação Delta – agora as operações estão
no alfabeto grego, essa já é a delta –, alegadamente
instaurada para apurar supostas irregularidades nas
atividades de compra e venda de madeira.
Lamentavelmente, a operação antecipadamente
puniu as empresas que, à vista de todos os que analisam com bom senso os fatos, foram e são as vítimas
do sistema de comércio de madeira, no caso, as empresas exportadoras, sujeitas que são a auditorias internacionais, Senador Acir, e a rigorosos mecanismos
de ﬁscalização de suas certiﬁcações de boas práticas
industriais e de sustentabilidade ambiental.
O Estado de V. Exª, Senador Acir, o Estado de
Rondônia, querido Estado de Rondônia, como o Estado do Pará, há algum tempo foi alvo da Operação
Arco de Fogo, alguns anos atrás. Estive lá com o Se-
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nador Expedito Júnior, com o Governador Ivo Cassol,
visitando alguns Municípios que foram atingidos, assim como vários Senadores que compunham aquela
Subcomissão foram ao Pará também naquela altura.
E isso gerou um desemprego seguramente de 80 mil
paraenses, ao longo desses anos todos, e está inviabilizando esse segmento, que era um dos suportes da
economia do Pará.
Não defendemos a ilegalidade. Pelo contrário,
nós queremos que esses industriais do setor madeireiro tenham a condição de trabalharem legalmente,
como querem. Apenas os órgãos ambientais, tanto o
Ibama, quanto a Sema (Secretaria de Estado de Meio
Ambiente), no meu Estado, buscam não dar as condições da legalidade, com duas intenções, eu diria: a
primeira, de punir; a segunda, de quebrar as empresas,
trazendo um grande benefício para o Estado do Pará,
que talvez seja a grande obra da Governadora, que diz
que a grande obra do seu Governo é cuidar das pessoas. Desta forma, com o desemprego, sem saúde, sem
segurança? Se for cuidar das pessoas desse jeito, é
melhor a gente pedir a Deus que ela se esqueça dos
paraenses, porque desse jeito não dá.
Não bastasse a circunstância de tais empresas
estarem sendo vitimadas, nos últimos anos, por um
cenário adverso ao investimento industrial, dada a
falta de uma política clara e responsável do Estado
do Pará, agora elas, as empresas, sofreram pesados
danos diante do fato de terem ﬁcado impedidas de
comercializar qualquer metro cúbico de madeira, na
medida em que o Ibama, sem a instauração de um
devido processo legal e sem oportunizar às empresas
o direito de apresentar suas defesas, assim deliberou,
unilateralmente e sem explicitar qualquer motivação,
bloqueando as empresas ﬁscalizadas no sistema de
comércio de compra e venda de produtos ﬂorestais.
A Operação Delta, com indisfarçável propósito
policialesco e midiático, havendo arregimentado cerca de 370 agentes federais, caminhonetes, lanchas e
pelo menos um helicóptero, partiu de um pressuposto não condizente com a realidade das empresas que
vieram a ser ﬁscalizadas, pois a elas atribuiu a prática
de venda de madeira virtual, o que signiﬁca, em termos simples, a venda de créditos lançados no sistema
de compra e venda de produtos ﬂorestais, sem que a
madeira, concreta e ﬁsicamente considerada, viesse
a sofrer movimentação física.
A inadequação da conduta ilegal atribuída às empresas ﬁscalizadas - que, como se disse, são, em sua
totalidade, exportadoras - é evidente, na exata medida em que não é possível, por absoluta incapacidade
física, exportar-se, dentro de um contêiner destinado
ao exterior, em vez de madeira, papel.
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Assim, a imputação de fato contrário ao direito
às empresas ﬁscalizadas, exportadoras que são, não
revela sequer bom senso, nem razoabilidade - como,
aliás, razoável não tem sido a conduta do Ibama, o que
não é surpresa para mim, que bem o conheço.
Isto porque é inaceitável, Senador Acir, sob pena
de violação ao Estado democrático de direito, impedir
o exercício de atividade econômica regular sem oportunizar a quem se acusa a mais ampla defesa, com
todos os meios e recursos a ela inerentes.
Fatos me têm sido narrados, dando conta de que
a omissão reiterada e de longa data do Ibama e do
órgão ambiental do Estado do Pará em implementar
mecanismos de controle e transparência no sistema
de compra e venda de produtos ﬂorestais - com vistas
a permitir que as empresas que operam no sistema tenham conhecimento da origem da madeira que adquirem -, se não tem sido decisiva para o cometimento de
equívocos formais porventura praticados em pequena
proporção por algumas empresas do setor, tem sido,
referida omissão dos órgãos ambientais, claramente
contributiva, pois, sem se dar os meios, não se pode,
responsavelmente, exigir os ﬁns.
Neste aspecto, ressalte-se que o então Ministro
do Meio Ambiente – não é de saudosa memória, não
– Carlos Minc, propôs a assinatura, no dia 18 de julho
de 2008, do Pacto pela Madeira Legal e Desenvolvimento Sustentável, assinado entre o setor produtivo,
por intermédio da Fiepa e da Aimex, o Ministério do
Meio Ambiente e o Governo do Estado do Pará, com
o objetivo de estabelecer um esforço comum para promover a produção, o uso e o consumo sustentável dos
produtos madeireiros da Floresta Amazônica, especialmente os produzidos no Estado do Pará.
Ao setor produtivo ﬁcou o compromisso de adquirir
apenas produtos de origem ﬂorestal de fontes legais e
sustentáveis, por meio da veriﬁcação da fonte de suprimento de seus fornecedores, veriﬁcação essa da
origem feita por intermédio dos dados disponibilizados
pelos órgãos ambientais, no caso, o Ibama e a Sema
do Estado do Pará, que ﬁcaram de disponibilizar, nos
documentos oﬁciais de transporte ou no sistema de
controle e comercialização de produtos ﬂorestais, as
informações necessárias para identiﬁcar as fontes de
suprimento de matéria-prima ﬂorestal dos produtores
ou empresas cadastradas.
Para tanto, Ibama e Sema ﬁcaram, no prazo de
90 dias a contar da assinatura do referido pacto, de
disponibilizar na internet a situação de regularidade dos
fornecedores de produtos ﬂorestais junto ao Cadastro
Técnico Federal e os polígonos georreferenciados dos
planos de manejos ﬂorestais sustentáveis aprovados,
tanto no âmbito federal como estadual.
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Lamentavelmente, tanto o Ministério do Meio
Ambiente como a Secretaria de Meio Ambiente do
Estado do Pará (Sema) não cumpriram a sua parte no
pacto, disponibilizando as informações no sistema de
controle: o Documento de Origem Florestal (DOF), na
alçada do Ibama, e o Sistema de Comercialização e
Transporte de Produtos Florestais do Estado do Pará
(Sisﬂora), na alçada da Sema. Com isso, o setor ﬁcou
sem os mecanismos que lhe permitiriam veriﬁcar nesses sistemas a origem legal dos produtos ﬂorestais.
Essa falta de compromisso, tanto do Ministério do Meio
Ambiente como do Governo do Estado do Pará, mostra
que não há interesse em estabelecer a transparência
para acabar com a ilegalidade.
Agora, o Ibama se coloca na cômoda posição
de acusar as empresas exportadoras de adquirirem
madeira de empresas fantasmas. Mas como atestar
que a empresa é fantasma se ela possui CNPJ, alvará,
inscrição estadual e, por ﬁm, registro no Cadastro Técnico Federal do Ibama e no Cadastro de Exploradores
e Consumidores de Produtos Florestais do Estado do
Pará – Ceprof –, da Sema, a ponto de as informações
prestadas por esses sistemas sobre a dita empresa
fantasma serem consideradas autênticas e válidas? Se
a empresa fantasma fraudou o sistema e aproveitou a
boa-fé da empresa compradora para lhe vender madeira de origem fraudulenta, a empresa compradora
não pode ser apenada. Por que, Senador Acir? Porque
a informação é oﬁcial, tanto pelo sistema federal, do
Ibama, quanto estadual, da Sema.
A prerrogativa do poder de polícia, de ﬁscalizar
as empresas madeireiras, é do Ibama, e ele não pode
imputar a responsabilidade de uma ausência de ﬁscalização sua ao empreendedor. Para isso, ele condiciona que, para uma empresa funcionar, é necessário,
por força da Lei nº 7.804/89, o registro no Cadastro
Técnico Federal, além de cobrar, por força da Lei nº
10.165/00, a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), para controle e ﬁscalização das atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
naturais, e condicionar que a empresa entregue, anualmente, o relatório das atividades desenvolvidas no
ano anterior.
O setor madeireiro no Estado do Pará quer e precisa da ﬁscalização para excluir as empresas ilegais,
mas não quer arbitrariedades como as veriﬁcadas na
Operação Delta, onde foram constatadas inúmeras
irregularidades quanto ao devido processo legal e
ao direito ao contraditório, assim como irregularidades nos procedimentos de inspeção, ao não cumprir
a Resolução do Conama 411/09, que dispõe sobre
procedimentos para inspeção de indústrias consumidoras ou transformadoras de produtos e subprodutos
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ﬂorestais madeireiros de origem nativa, e a legislação
ambiental estadual.
Nesse aspecto, Senador Acir Gurgacz, há de
se ressaltar que, com a transferência da competência
da gestão ﬂorestal para o órgão ambiental estadual,
por força do art. 83 da Lei Federal nº 11.284, de março de 2006, consolidada pelo termo de cooperação
técnica para gestão ﬂorestal compartilhada entre Ibama e Governo do Pará, através da Sectam, todos os
atos disciplinando os procedimentos administrativos e
operacionais para o funcionamento do setor ﬂorestal/
madeireiro no Estado do Pará passaram a ser editados pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Meio Ambiente, órgão que antecede a Secretaria de
Meio Ambiente do Estado do Pará – Sema. Essa legislação não foi considerada pelo Ibama por ocasião da
Operação Delta, fato esse que nos leva a crer que o
Ibama tem a pretensão de denegrir a gestão ambiental
do Estado, com o objetivo de mostrar que o mesmo é
incompetente para gerir o meio ambiente, com o único
propósito de voltar a assumir plenamente essa gestão,
pois é público e notório o inconformismo do Ibama com
a perda dessa gestão.
Lá atrás, Senador Acir, V. Exª, que é também de
um Estado que tem base ﬂorestal na sua economia, as
liberações de manejo, as liberações de uso de corte,
de reﬂorestamento eram dadas pelo Ibama. Lutamos
bastante para que essa atribuição passasse aos Governos estaduais. Conseguimos isso lá em 2006. Lamentavelmente para o Estado do Pará, passou para
a Secretaria Estadual, que é um verdadeiro caos, um
verdadeiro desencontro, melhor dizendo – desencontro, não –, busca criar diﬁculdades, lamentavelmente,
para o setor produtivo do meu Estado. O que é pior é
que o Governo do Estado, a Governadora não toma
nenhuma providência, nenhuma providência! Assiste
a isso como se nada estivesse acontecendo no Estado do Pará, como se nada estivesse acontecendo
com os paraenses para que ela pudesse vir em defesa do Estado, em defesa das empresas, em defesa
dos paraenses.
É lamentável, mas, como eu digo sempre, não
há noite, por mais escura que seja, que não tenha ﬁm.
Nós, no Estado do Pará, temos a esperança, que não
nos deixa jamais, de aguardar o raiar do sol para todo
o Estado, a partir, agora, de 1º de janeiro de 2011.
Eu lamento, Senador Acir. Eu tenho, aqui, uma
manifestação que foi feita pelos trabalhadores das indústrias exportadoras contra a ação do Ibama. Há várias fotos que vou deixar aqui: “Não existe ﬂoresta viva
com madeireiro morto”; “Queremos trabalhar”; “Não ao
desemprego”; de novo, “Queremos trabalhar”.
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Essa foi a manifestação que ﬁzeram os trabalhadores das indústrias exportadoras, que foram impedidas de dar continuidade às suas atividades pela
ação do Ibama e não tiveram o direito constitucional
de defesa.
O que mais nos impressiona: eu pedi a ajuda, há
três semanas, do Senador Romero Jucá. Fui a uma
reunião, em seu gabinete, com dirigentes da Aimex e da
Fiepa, para que o Senador Romero Jucá nos ajudasse
junto ao Ibama, junto ao Ministério do Meio Ambiente,
porque, Senador Acir, essas empresas têm um volume
muito grande de exportação e as falhas que foram encontradas são algo em torno de 2 ou 3% do estoque
de insumos, de matérias-primas que elas tinham.
Por 2 ou 3% de falhas, que poderiam ser corrigidas, o Ibama lacrou 100% da empresa, ou seja, a
partir daquele instante em que elas foram autuadas,
elas deixaram de poder comprar e vender qualquer
coisa. O que é isso? É como se você deixasse um ser
humano sem comer e sem beber. O que iria acontecer? Ele iria sucumbir.
Lamentavelmente, aconteceu em Cuba e o Presidente Lula não ﬁcou emocionado, ou não mostrou
sentimento pela perda da vida de um opositor ao regime de Fidel, que faleceu no exato momento em que o
Presidente Lula estava em visita a Cuba. É o que vai
acontecer com as empresas. Se não puderem comercializar, elas vão fechar e é isso o que o Ibama quer.
Aí, o Ibama deﬂagra essa Operação Delta e, em
seguida, entra em greve. O Senador Romero Jucá, que
teve toda a boa vontade – é bom que o Pará saiba disso
–, me disse: “Tentei falar com o Ibama, tentei agir para
que pudéssemos encontrar uma solução que permitisse a retomada dos trabalhos e o direito de defesa
das empresas naquilo que o Ibama “achava de irregularidades”. Ele disse: “Mas, Senador Flexa Ribeiro,
lamentavelmente, o Ibama está em greve.”
É muito fácil! É muito fácil deﬂagrar uma operação,
dois dias depois entrar em greve e ninguém ter acesso
ao Ibama, nem para saber o motivo das autuações,
porque nem a isso as empresas tiveram acesso para
que pudessem fazer a sua defesa.
Então, é esse caos que está implantado no setor
ambiental e no Governo do Estado do Pará. É isso o
que nos deixa cada vez mais conscientes de que é,
realmente, necessário que o Pará volte ao caminho
do desenvolvimento e do crescimento econômico e
social, que foi interrompido, lamentavelmente, a partir
de 1º de janeiro de 2007.
Para concluir, Presidente Acir, assim é que a
Operação Delta se revela em mais um desserviço ao
setor produtivo do Estado do Pará, já combalido pela
ausência de políticas públicas responsáveis.
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Agradeço a V. Exª a oportunidade que tive de fazer esse pronunciamento, que estava sendo aguardado pelos empresários do setor madeireiro exportador,
para ver se, com essa denúncia, Senador Gilvam Borges, haverá pelo menos um apoio ao Senador Romero
Jucá, para que se abra um diálogo com esse Ibama,
guardião das ﬂorestas do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Meus cumprimentos, Senador Flexa Ribeiro, pelo
tema abordado por V. Exª.
Sabemos nós da importância que tem o madeireiro, o industrial da madeira, para o País. Hoje, fala-se
em exportação, mas o madeireiro ajudou muito, principalmente no Estado de Rondônia, para o desenvolvimento do nosso Estado. Devemos muito a essa categoria, a esse empresário industrial da madeira, que
é realmente muito importante para o desenvolvimento
do nosso País.
Meus cumprimentos por sua colocação.
Com a palavra o Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, é
com emoção que retorno a esta Casa. Agradeço a
Deus por este momento tão importante na minha vida,
depois de um episódio, um acidente de navegação na
costa do Amapá.
Desloquei-me do Aeroporto Internacional de Macapá, às 9 horas, em direção ao Município de Amapá, um dos Municípios mais antigos do nosso Estado,
onde, no ano 1895, o nosso herói Cabralzinho, Francisco Xavier da Veiga Cabral, expulsou os franceses
e ali garantiu toda a nossa brasilidade. Ao participar
desse movimento, com uma delegação composta por
dois engenheiros e um cinegraﬁsta, seguimos o rio do
Município de Amapá para a remota Vila do Sucuriju.
Tínhamos uma missão especial, Sr. Presidente: levar
àquela vila de pescadores, tão distante, um grande
projeto do aqueduto, para que pudéssemos suprir uma
necessidade básica do ser humano que seria a água.
Dali, seguimos, de voadeira, pela costa do Amapá, no
Oceano Atlântico, passando a Vila de Maracá, e começamos uma das aventuras que poderia ter sido uma
tragédia. Por pouco, talvez não pudéssemos estar aqui
neste momento em retorno a esta Casa.
Às 16 horas, depois de quatro horas de navegação, encalhamos em uma praia. E ali, durante quatro
horas, aguardamos a maré para poder seguir. Era
noite, 19 horas, já não podíamos voltar. Teríamos de
seguir, porque a pororoca – um fenômeno da natureza: o encontro da água doce com a salgada – já vinha

MAIO 2010
21896

Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

estrondando do alto mar para dentro e, tínhamos de
seguir em frente, porque tínhamos percorrido um bom
percurso.
Já era noite escura, e estávamos sem os equipamentos necessários para podermos saber a direção. Depois de mais duas horas, estávamos em pleno
oceano, sem saber se estávamos indo ou voltando. E
o desespero, então, começou a chegar, quando os
nossos engenheiros e o cinegraﬁsta diziam que não
estávamos mais indo, mas estávamos voltando.
O combustível, já contado, dava-nos conta de que
talvez o nosso destino de chegar à Vila dos pescadores
do Sucuriju não daria as condições necessárias. E aí,
relâmpagos e uma grande trovoada das maresias e das
pororocas, estávamos lá sujeitos a um alagamento.
E, aí, por Deus, com a boa sorte, depois de tantas
horas no rio, vimos a luz, uma pequena luz distante, e
aquela luz foi a nossa salvação. Seguimos em direção
à luz. Não conseguíamos ver nem um metro à frente,
porque era muita chuva, muita maresia. Estávamos
prestes ao naufrágio. E seguimos em busca da luz. E,
ali, antes de chegar às margens do rio, uma grande
onda de quase três metros nos jogou praia adentro.
Então, naufragamos. Mas ainda bem que a abençoada
pororoca nos jogou para a praia! E descemos na escuridão em busca da luz, e, nessa luz, ali estavam dois
pescadores, em um local que chamamos de feitoria,
que é o mesmo que um mutá de caçada. É como um
jirau, uma pequena armação em que são colocadas
as ripas, os galhos das árvores, em cima dos quais os
pescadores ﬁcam para se protegerem dos bichos ferozes. E chegamos ali muito machucados, muito avariados. Praticamente por doze horas tivemos de ﬁcar ali.
Foram doze horas noite toda adentro naquela feitoria.
Perdemos toda a nossa bagagem, toda a nossa máquina. Estávamos muito distante e sem comunicação.
Quero agradecer ao Vereador Maranhão, que, na
Operação Espadarte, desencadeou, junto com meus
familiares e amigos, o resgate do Senador Gilvam
Borges. Mobilizaram, então, toda a busca necessária.
Quero agradecer ao Presidente Sarney e a todos que
tiveram, naquele momento, a possibilidade de fazer um
gesto de reconhecimento e de torcida. Muitas orações
foram feitas no Amapá, e, às 11 horas da manhã, fomos resgatados.
Imagine V. Exª, Sr. Presidente, que conhece a
Amazônia, como homem também de Rondônia, que
estávamos ali há praticamente doze horas, com a praga
carapanã – assim chamamos os mosquitos. O sofrimento foi muito grande. O cinegraﬁsta disse, quando nossa
voadeira estava indo para o fundo, naquela escuridão,
naquela chuva, naquele momento de desastre: “Não
sei nadar, vou morrer”. Foi quando eu disse: “Segura-
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te, que vamos conseguir chegar”. E chegamos. Se
não fosse aquela pequena luz, talvez tivéssemos nos
distanciado oceano afora e tivéssemos sido tragados
pelas ondas gigantes que ali se encrespavam, sopradas
pelo vento. E, talvez, eu não pudesse estar de volta a
esta augusta Casa novamente para compartilhar os
trabalhos do Congresso Nacional.
Quero deixar registrado meu agradecimento ao
Vereador, a Áurea, ao Carlinhos, às autoridades, ao Prefeito Peba, a todos os Prefeitos que ali estiveram com
solidariedade naquele momento tão difícil. Já passei
por muitas diﬁculdades na minha vida com aeronaves,
com acidentes, com minhas grandes caminhadas em
Santiago, caminhando pela neve durante trinta dias, e
em outras situações, Sr. Presidente, mas nunca estive
tão próximo da morte como naquele momento.
Confesso a V. Exª que minha preocupação era
com a missão especial para a qual eu estava indo
numa comunidade muito distante. A composição dos
votos ali, talvez, não representaria uma solução de um
resultado eleitoral em que pudéssemos ter garantido
uma boa disputa num pleito eleitoral. Não se tratava
dessa busca. Minha busca estava verdadeiramente na
solução de um problema secular daquela vila. Como o
nosso herói Cabralzinho, que expulsou os franceses,
estavam ali os pescadores. Eles também eram os nossos guardiões; quando os franceses queriam entrar,
eles já estavam lá.
O interessante é que, um dia antes, eu tive uma
reunião com mil pescadores, e foi nessa reunião que
eles me pediram que eu fosse até essa Vila do Sucuriju, na costa do Amapá, no Oceano Atlântico, para
implantar esse projeto do aqueduto, que é um desaﬁo.
Mas eles conﬁaram e me pediram: “Vá, Senador! Conﬁamos no senhor. Vá nos ajudar! Esse é nosso pleito”.
Foram os outros companheiros que me pediram isso.
E, por ironia do destino, na minha missão de ir até à
vila dos pescadores, caí justamente em um mutá, em
uma feitoria, em um jirau de pescadores, onde tive de
ﬁcar com eles por uma noite e uma metade de um dia,
no frio, com muriçoca, com carapanãs. E não eram
poucos, Sr. Presidente. Eram muitos! Não tivemos
como dormir.
Vi ali o quanto aqueles pescadores, gente humilde, sofrem na busca de ganhar o pão. E, depois desse
encontro com a pororoca, com o naufrágio, com uma
situação estressante, de vida ou de morte – estava
numa linha tênue para que tudo acontecesse –, na minha mente, então, surgiram várias imaginações, onde
busquei, em pensamento, meus familiares, minhas
queridas e amadas pessoas. E tive a oportunidade de
reﬂetir naquele momento que eu estava ali. Em um me-
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tro quadrado, havia seis pessoas, no escuro, ao lado
de dois pescadores, por uma condição especial.
Acho que a vida é assim. Tive o pressentimento
de que eu tinha uma missão especial ali, que foi consequência daquele meu encontro com aqueles mil pescadores em Macapá. E, pela pororoca, pelo sofrimento,
chegamos ali e fomos jogados, depois do naufrágio,
num tapiri, numa feitoria de dois pescadores. Aquela
luzinha consegui vê-la num momento fatal, em que
eu poderia ter sido levado pela grande correnteza do
Oceano Atlântico. Eu já estava com pouco combustível
e castigado pela tempestade e por aquelas águas, e
aquela luz surgiu lá, bem distante. Eu disse aos meus
companheiros que deveríamos seguir no rumo daquela
luz, porque ali poderíamos ter uma esperança. E a esperança veio justamente por causa dessa luz. Talvez,
pelas condições em que estávamos, não tivéssemos
como chegar à Vila do Sucuriju. Não conseguíamos
ver absolutamente nada, era uma noite escura. E aí
estou de volta a esta augusta Casa.
Quero agradecer a todos que lá ﬁzeram aquelas
orações por nós. Quero agradecer a todos os meus
colegas Deputados Federais, que estiveram também
apreensivos, como o Senador Papaléo e o Presidente
Sarney, que seguiu para os Estados Unidos.
A experiência nos leva a travar uma luta ainda
maior pelos mais humildes. Amanhã mesmo, estarei
com o Ministro da Pesca, para tratar de questões importantes da reunião que tive com os mil pescadores.
A experiência que tive foi grandiosa e me trouxe ainda
mais humildade e compreensão do desvendamento
dos sinais. Fui jogado naquele matapi, Senador, pela
pororoca, após o naufrágio. Perdi minha câmara, minha
ﬁlmadora. Perdemos tudo, mas saímos com o essencial: a experiência e a própria vida ainda.
Meus companheiros, quando cheguei, perguntaram-me: “E aí, Gilvam, como é que foi?”. Eu disse
que foi muito difícil, porque ali poderia ter havido uma
fatalidade. Mas, já em tom de brincadeira, Senador, eu
disse para eles que eu tinha visto o velho Ulisses Guimarães surgindo do mar com uma túnica verde, com
uma bandeira do PMDB, abanando e dizendo “venha
soldado da democracia”. Eu disse: “Não, Presidente,
ainda não é hora, estamos próximos da eleição. Quem
sabe em nosso próximo encontro!”. Meus companheiros
sorriram e entenderam que o chamado existe, mas nem
sempre é atendido. O chamado verdadeiro é aquele
que está no planejamento divino. Todos nós temos a
hora certa da chegada e também temos a hora certa
da partida. Somos como as folhas verdes que secam,
que caem no momento certo e que são sopradas em
campo aberto, mata adentro. Cumprimos as nossas
funções e seguimos o ciclo da própria natureza. En-
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tão, quando é chegado o momento, a compreensão
tem de ser grande.
Quero deixar registrado meu agradecimento ao
Vereador Maranhão, que chegou ali com um grupo
de salvamento, com o Corpo de Bombeiros. Mas eu
já estava na Vila de Sucuriju. Voltamos juntos, falando
já dos grandes projetos.
Quero agradecer aos dois engenheiros, ao cinegraﬁsta e a todos aqueles que, verdadeiramente, estiveram comigo em oração e em pensamento,
esperando-me, quem sabe, para mais um período de
boa convivência.
Portanto, deixo registrado esse 15 de maio de
1895 como o dia em que Cabralzinho, nosso herói,
conseguiu derrotar o Capitão Lunier, que chegou com
a fragata para poder ﬁncar a bandeira francesa em território brasileiro, e ali já estávamos nós, os amapaenses, com a ﬁbra de sempre, com a boa têmpora, para
prosseguir na luta pelos interesses maiores do nosso
Estado. Então, nosso herói Cabralzinho foi comemorado lá, com o Prefeito Peba.
Quero agradecer ao Governador Pedro Paulo,
aos meus irmãos, às minhas famílias. Ressalto ainda
a comemoração dos nossos amigos que nos servem
aqui um bom cafezinho, nossos garçons e amigos,
proﬁssionais que ﬁzeram uma grande roda no Cafezinho: “Senador, seja bem-vindo!”. E rimos um bocado.
Não foi dessa vez.
Portanto, ao Brasil meus agradecimentos. Estamos ﬁrmes e fortes para mais uma nova experiência.
Que Deus nos proteja e nos abençoe! Vamos tocar os
grandes projetos de interesse do Amapá e do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Meu muito obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo
pela TV Senado e nos ouvindo pela Rádio Senado.
Que Deus nos abençoe sempre!
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Senador Gilvam Borges, seu depoimento muito nos
emociona. A vida, às vezes, faz-nos algumas surpresas. Essa, com certeza, foi uma delas, mas, graças
à sua liderança e graças a Deus, estamos aqui com
V. Exª hoje. Podemos festejar e agradecer a Ele, que
conduz nossos caminhos.
Quero cumprimentar as pessoas que nos assistem pela TV Senado, especialmente as pessoas de
Rondônia, as pessoas do meu Estado.
Tenho aqui um pronunciamento a fazer, mas pedirei que seja dado como lido, pelo adiantado da hora.
Só quero mencionar que é sobre o Projeto Ficha Limpa. Amanhã, deveremos marcar mais uma página da
história do nosso País, da história política do nosso
País, aprovando essa matéria da Ficha Limpa, que é
tão importante para o desenvolvimento, para o futuro
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do nosso País, principalmente para o seu futuro político. Esperamos, ansiosamente, que amanhã possamos, realmente, escrever uma história importante, um
pedaço da história do nosso País, da história política,
porque sabemos que, sem a política, não conseguiremos viver.
Portanto, esperamos que amanhã seja um dia
de muito sucesso em função da aprovação da PEC
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nº 472, na sua totalidade, com os destaques feitos na
Câmara Federal, com a aprovação da Ficha Limpa no
Senado e com a aprovação da matéria referente aos
aposentados também. Portanto, amanhã será, com
certeza, um dia muito importante.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Com relação ao Parecer nº 567, de 2010, da Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo, sobre o Ofício
nº S/6, de 2010, que acaba de ser lido, a Presidência, em atendimento às suas conclusões, encaminha
a matéria à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 524, DE 2010
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, o apensamento e a tramitação conjunta do PLS nº 146 de 2003, que “altera o §
2º do artigo 16 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de
1989 (Dispõe sobre a regulamentação dos recursos
do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
– FCN)” com o PLS nº 211 de 2007, que “altera o art.
9º da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, para
atribuir aos Conselhos Deliberativos das Superintendências Regionais de Desenvolvimento a decisão sobre
repasse de recursos dos respectivos fundos a outras
instituições ﬁnanceiras”.
Sala das Sessões, 18 de maio de 2010. – Senador Romero Jucá.
(*) REQUERIMENTO Nº 525, DE 2010
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, o apensamento e a tramitação conjunta do PLS nº 175 de 2009, que “Dispõe
sobre normas gerais de Direito Financeiro relativas
ao exercício ﬁnanceiro, ao processo de planejamento
ﬁnanceiro e orçamentário, normas de gestão ﬁnanceira e patrimonial e condições para a instituição e funcionamento de fundos no âmbito da União, do Distrito
Federal, dos Estados e dos Municípios” aos demais
projetos que já tramitam em conjunto no caso, PLS nº
229, de 2009 e PLS nº 248, de 2009.
Sala das Sessões, 18 de maio de 2010. – Senador Romero Jucá.
(*) Republicado para correção da data
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 411/2008,
que “Dispõe sobre a compensação ﬁnanceira (royalties) devidos à União, Estados e Municípios, desvincula, até o exercício de 2013, a aplicação dos
recursos pertencentes à União de que trata, nos
termos do § 1º do art. 20 da Constituição Federal,
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quando decorrente de exploração e concessão das
águas, em especial as Usinas Hidrelétricas, e as
Pequenas Centrais Elétricas, e dá nova redação ao
art. 3º, revoga o art. 4º, I, II e III da Lei nº 7.990, de
28 de dezembro de 1989 e dá outras providências”,
do Projeto de Lei do Senado nº 386/2005, que “Altera dispositivos da Lei nº 9.993, de 2000, quanto à
destinação regional dos recursos da compensação
ﬁnanceira pela utilização de recursos hídricos para
ﬁns geração de energia elétrica e pela exploração de
recursos minerais, para o setor de ciência e tecnologia”, do Projeto de Lei do Senado nº 56/2004 que
“Altera dispositivo da Lei nº 9.648, de 27 de maio
de 1998, com a redação dada pela Lei nº 9.984, de
17 de julho de 2000. (Beneﬁcia pela compensação
ﬁnanceira os Estados e Municípios que possuam
nascentes de rios, cuja vazão é aproveitada para a
geração de energia em hidrelétrica)”, com o Projeto
de Lei da Câmara nº 315/2009, que “Altera o art. 1º
da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, regulamentado pelo Decreto Federal nº 1, de 11 de janeiro de
1991, que trata da parcela pertencente aos Estados
e Município do produto da Cooperação Financeira
dos Recursos Hídricos – CFRH, por versarem sobre
o mesmo assunto.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Os requerimentos que acabam de ser lidos serão publicados e incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício Pres. n. 214/2010/CMO
Brasília, 18 de maio de 2010
Assunto: Informa a composição dos comitês permanentes da CMO.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, encaminho, em anexo, a composição dos comitês permanentes deste Órgão Técnico do Congresso
Nacional, por mim designados nesta data, conforme
dispõe o art. 18 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso
Nacional.
Respeitosamente, – Deputado Waldemar Moka
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Ofício LID/Nº 111/2010
Brasília, 18 de maio de 2010
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o deputado Nelson
Proença – PPS/RS, como titular, em substituição ao
meu nome, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à MP nº 488/2010, que “Autoriza a
criação da Empresa Brasileira de Legado Esportivo
S.A., - Brasil 2016 e dá outras providências”.
Atenciosamente, _ Deputado Fernando Coruja,
Líder do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF/LID/nº 112/2010
Brasília, 18 de maio de 2010
Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Nelson
Proença – PPS/RS, como titular, em substituição ao
meu nome, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à MP nº 489/2010, que “Autoriza a
União a integrar, na forma de consórcio público de regime especial, a Autoridade Pública Olímpica – APO,
e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Fernando Coruja,
Líder do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Não há mais oradores inscritos.
O Srs. Senadores Papaléo Paes, Alvaro Dias,
Sérgio Guerra, Flexa Ribeiro e Acir Gurgacz 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.
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, venho à tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “O REALISMO MÁGICO
DO PT NO FMI”, publicada pela revista Veja em sua
edição de 21 de abril de 2010.
A matéria destaca a entrevista com o ex-ministro
colombiano da Fazenda Rodrigo Botero. Ele acusa o
representante brasileiro no Fundo Monetário Internacional, FMI, Paulo Nogueira Junior, de ter violado um
acordo de quatro décadas e estremecido as relações
do Brasil com a Colômbia.
Senhor Presidente, para que conste dos anais
do Senado, requeiro que a matéria acima citada seja
considerada como parte integrante deste pronunciamento.
Como segundo assunto, desejo enfatizar a matéria “Como melhorar a segurança”, na revista Época,
em sua edição de 15 de maio de 2010.
Segundo a matéria, o tema da segurança pública deve ser um dos grandes pontos do debate eleitoral para o pleito de outubro. A revista elenca também
uma série de sugestões para aprimorar a segurança
no país como, por exemplo, melhorar o uso do Fundo
Nacional de Segurança Pública, criar mais presídios
federais, melhorar a distribuição de verbas do Pronasci
e diminuir a certeza da impunidade.
A revista Época destaca também o início de uma
série de debates sobre diversos temas que devem
apresentar sugestões para o próximo Governo.
Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Senado Federal, requeiro que a matéria citada seja considerada como parte integrante deste pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada, “Bancoop é suspeita de
superfaturar contrato”, publicada pelo jornal O Globo
em sua edição de 12 de março de 2010.
A matéria destaca que a análise preliminar dos
dados bancários da Bancoop aponta para um superfaturamento nos pagamentos de segurança particular,
estimado em até 150% a partir de 2005, na gestão de
João Vaccari Neto. Segundo documentos uma ﬁrma de
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vigilância de petista envolvido com aloprados foi contratada no lugar de outra, por mais do dobro do valor.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, venho à Tribuna no dia de hoje para
registrar a matéria intitulada “Acusados permanecem
impunes e ativos”, publicada pelo jornal Folha de S.
Paulo em sua edição de 04 de abril 2010.
A reportagem destaca que os protagonistas da
compra do dossiê contra tucanos em 2006 estão hoje
impunes. Osvaldo Bargas é dono de consultoria em
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Brasília e Expedito Veloso acabou promovido ao cargo
de diretor na BB Previdência.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Ocupo a Tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Presidente do PSDB
reage a Dilma e cobra biograﬁa do tesoureiro do PT’”,
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo de 06 de
abril de 2010.
A matéria destaca que o senador Sérgio Guerra,
presidente nacional do PSDB, aceitou fazer um debate
ético para a campanha eleitoral e sugeriu que a précandidata petista à Presidência dê esclarecimentos
sobre o falso dossiê de corrupção que seria usado
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contra candidatos tucanos em 2006 e sobre o mensalão do partido.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu venho aqui hoje, neste plenário, com
a ﬁrme intenção de solicitar urgência na votação do
projeto Ficha Limpa aqui no Senado Federal, pois
trata-se de uma matéria de extrema importância para
o país. É através dela, que é oriunda de uma manifestação popular nunca vista antes neste país, que serão
deﬁnitivamente criadas algumas ferramentas de fundamental valor para gerar uma renovação efetiva da
política em nosso país.
O projeto Ficha Limpa, aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados, deve ser encarado,
como disse o nosso presidente, o senador José Sarney, como uma matéria de extrema urgência. O projeto
já foi encaminhado para esta Casa e está agendado
para ser votado nesta quarta-feira na Comissão de
Constituição e Justiça. Eu acredito, realmente, que o
projeto Ficha Limpa deva ser aprovado sem alterações
e venha para este plenário para a votação ﬁnal, para
que entre em vigor já para essas eleições.
Senhor presidente, a urgência de colocar em vigor
nesta matéria não é descabida, não é apressada, não
é precipitada. Acredito, de verdade, que o Brasil até
mesmo já passou da hora de encarar com a seriedade
que lhe cabe a questão que é suscitada pelo projeto
Ficha Limpa. Ou seja, já não é sem tempo que a nossa
legislação crie empecilhos de fato, para a candidatura
de políticos com a ﬁcha suja.
Julgo que a grande maioria dos integrantes dessa
Casa consideram mais que correta a decisão de expurgar, de uma vez por todas do poder público aquelas
pessoas que perderam a moral e as condições mínimas
de considerarem representantes do povo. Representantes eleitos do povo. É verdadeiramente inadmissível que políticos cassados, condenados e até mesmo
presos, na história recente de nossa política, seja no
Executivo ou seja no Legislativo, possam desfrutar do
direito de concorrerem ainda nas eleições deste ano.
Seria um contra-senso, seria um descabimento, seria
um grande desrespeito com a população brasileira que
viu esse projeto de lei nascer da iniciativa popular, com
mais de um milhão de assinaturas, ser aprovado pelo
Legislativo mas entrar em vigor somente nas próximas
eleições, deixando 2010 registrado na história como o
ano em que tudo pôde, o ano em que foram aproveitadas as últimas oportunidades de ludibriar o eleitor.
Não, senhoras e senhores senadores. Isso não
pode ser permitido pelos integrantes dessa Casa. A
lógica e o bom senso devem falar mais alto e fazer
valer essa Justiça planejada e ediﬁcada pela sabedoria popular. Sabedoria de um povo que está cansado
de escândalos que terminam, na grande maioria das
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vezes, em impunidade. Que terminam, como dizem,
em pizza.
O projeto Ficha Limpa deve ser aprovado nesta
casa e entrar em vigor imediatamente porque o Senado
precisa mostrar que aqui não há mais espaço para conchavos, para corporativismo ilícito, para conivência. O
Senado pode e deve dar uma lição histórica de Justiça
e cidadania vetando já o acesso aos corredores do poder à gente que não merece mais a conﬁança do povo.
Gente que enﬁou a mão em recursos públicos, gente
que comprou voto, gente que vinha agindo como se o
Estado fosse propriedade privada. O Ficha Limpa tem
esse poder saneador que deve ser aplicado já.
O poder do Ficha Limpa se emana da alteração
da Lei Complementar nº 64/90. Esta lei, explico para
o meu povo de Rondônia que agora me acompanha
através da TV e da internet, estabelece casos de inelegibilidade, ﬁxando prazos que variavam de três a oito
anos para impedir a eleição de pessoas condenadas
pela Justiça. Pelo Ficha Limpa, esse prazo aumenta,
evitando a impunidade. Com esse projeto, é ﬁxado que
a inelegibilidade passe a ser de oito anos para todos
os casos, contanto que a condenação do político tenha sido proferida por órgão colegiado da Justiça ou
em decisão transitada em julgado (quando não pode
mais haver recurso).
Por todos esses motivos, senhoras e senhores
senadores, acredito ser importantíssimo que o Ficha
Limpa seja aprovado por unanimidade nesta Casa.
Precisamos mostrar ao Brasil que o Senado não teme
a Justiça! Precisamos mostrar para pessoas que cometem crimes eleitorais, como a compra de votos, por
exemplo, que a política brasileira não tem mais acolhida para iniciativas como essa, ou para gente que
toma tais iniciativas.
O momento é histórico, senhor presidente, e a
nossa responsabilidade é titânica no sentido de que
estamos aqui prestes a fazer um trabalho (para o qual
fomos eleitos) que poderá mudar deﬁnitivamente a cara
da representatividade política do país. Um trabalho que
poderá mudar a cara do Brasil como um todo.
Convoco todos os excelentíssimos senhores e senhoras senadores para tomar a decisão correta nesta
quarta-feira e depois, quando o projeto ingressar aqui
no plenário. Lembro que o Brasil inteiro – e talvez até
o mundo – esteja olhando para esta casa com uma
lente de aumento nesta semana. Olhando para esta
casa com muita atenção, para cada voto, para cada
opinião expressada aqui.
Este é um momento com o qual cada um de nós,
representantes do povo, sempre sonha. É o momento
de tornar rela, de satisfazer um anseio direto do povo,
emanado da consciência coletiva popular, brasileira,
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sem ﬁltros, sem ingerências. É um momento valioso
e que requer toda a nossa seriedade e todo o nosso
respeito para com a vontade popular.
E sabemos que a vontade do povo, neste projeto
de lei em especial, é de uma responsabilidade irretocável. Não há leviandade nenhuma, inconstitucionalidade nenhuma que mereça sustar esse processo
que passou com tanta cidadania pela Câmara dos
Deputados. O que há, na verdade, na essência deste
projeto, é o gérmen da Justiça, da igualdade, da sabedoria, do bom senso e da cidadania. Há o lubriﬁcante
mais perfeito para o funcionamento dessa complexa
engrenagem política brasileira, aquilo que nos move,
nos impede a fazer um trabalho melhor a cada dia, a
cada legislativa.
O que existe de mais valioso no projeto da Ficha
Limpa é o anseio de fazer valer a retidão do político,
com respeito ao eleitor, que nunca pode ser roubado,
que nunca pode ser comprado, que nunca pode ser
lesado.
Senhor presidente, Senhoras e senhores senadores, Era isso que eu tinha a dizer hoje.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando as Srªs Senadoras e
os Srs. Senadores que constará da pauta da sessão
deliberativa de amanhã, a realizar-se 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 28-42010)
Relator revisor: Senador Eduardo Azeredo
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-6-2010
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2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 474, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 3, de 2010, que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de
janeiro de 2010, estabelece diretrizes para a
política de valorização do salário mínimo entre 2012 e 2023 e revoga a Lei nº 11.944, de
28 de maio de 2009 (proveniente da Medida
Provisória nº 474, de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia 11-52010)
Relator revisor: Senador Jefferson
Praia
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-6-2010
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 475, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 2, de 2010, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos
pela Previdência Social em 2010 e 2011e altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
(proveniente da Medida Provisória nº 475,
de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia 11-52010)
Relator revisor: Senador Romero Jucá
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32010)
Prazo ﬁnal prorrogado: 1º-6-2010
4
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. – PetroSal e dá outras providências.
Relator: Senador Tasso Jereissati (art.
140 do Regimento Interno)
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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 19-42010)
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010
(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 7, de 2010
(nº 5.940/2009, na Casa de origem), de iniciativa 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.
Relator: Senador Renan Calheiros (art.
140 do Regimento Interno)
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.
(Sobrestando a pauta a partir de 7-52010)
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010
(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 8, de
2010 (nº 5.941/2009, na Casa de origem),
de iniciativa 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
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I do art. 177 da Constituição Federal, e dá
outras providências.
Relator: Senador Delcídio Amaral (art.
140 do Regimento Interno)
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 7-52010)
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010
(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 16, de 2010
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de iniciativa 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.)
Relator: Senador Edison Lobão (art. 140
do Regimento Interno)
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 7-52010)
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8
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.
9
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.
10
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.
11
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.
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Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.
13
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.
14
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.

MAIO 2010
21916

Quarta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

15
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.
16
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.
17
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.
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18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 17, de 2008, tendo como primeiro signatário
o Senador Arthur Virgílio, que acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (prorrogação dos benefícios para
a Zona Franca de Manaus).
Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Neuto de Conto, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
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.
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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.
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.
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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
– 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
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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
– 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 sócioeducativa” 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.
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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.
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
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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.
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,
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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.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
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– 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.
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,
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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.
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,
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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.
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
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– 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 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 Fe-
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deral 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
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.
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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.
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
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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, 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 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.
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,
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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 Estado, dos que tenham
sido reeleitos Prefeitos na eleição imediatamente anterior.
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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.
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 2007Complementares; 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.
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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,
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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
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
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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.
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 2007Complementares; 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.
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
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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 2007Complementares; 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
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,
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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 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 2007Complementares; 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.
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
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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.
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
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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 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.
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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
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 2007Complementares; 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 al-
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tera 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.
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 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.
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 2007Complementares; 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 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
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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.
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 2007Complementares; 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.
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),
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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 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
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(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,
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,
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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 no
8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
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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 (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Está encerrada esta sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 33
minutos.)
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Ata da 76ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 19 de maio de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Marconi Perillo e Mão Santa.
(inicia-se a Sessão às 14 horas, e encerra-se às 16 horas e 41 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, 14 horas. Estamos na Capital da República do
Brasil, no Senado da República, 19 de maio de 2010.
Representamos a Mesa Diretora do Senado. Vivemos
a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura.
Dia 19 de maio de 2010, quarta-feira. Esta é a 76ª
Sessão Deliberativa Ordinária. Todas as deliberações
legislativas estão sobrestadas.
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Há número regimental. O painel acusa a presença de 42 Senadores.
Declaramos, portanto, aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECER No 571, DE 2010
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n° 58, de 2010 – Complementar (n°
168, 1993, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera a
Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de
1990, que estabelece, de acordo com o § 9°
do art. 14 da Constituição Federal, casos de
inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências, para determinar hipóteses de inelegibilidade que visam
a proteger a probidade administrativa e a
moralidade no exercício do mandato.
Relator: Senador Demóstenes Torres
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Lei Complementar que,
não obstante tenha como marco inicial projeto originário do Poder Executivo, compreende um complexo
de iniciativas que reúnem proposições resultantes de
iniciativa popular, nos termos constitucionais, e de deputados federais.
O seu objeto principal é prescrever a inelegibilidade de
pessoas condenadas, desde que a decisão tenha
transitado em julgado ou seja proferida por órgão colegiado do Poder Judiciário, e sejam atendidas outras
situações que o projeto criteriosamente estabelece.
O Projeto de Lei Complementar n° 518, de 2009
(número na origem), foi apresentado a Câmara dos
Deputados apoiado por um milhão e setecentas mil
assinaturas de eleitores e eleitoras, e veio a ser denominado “Projeto Ficha Limpa”. Tramitou na Câmara
apensado a outros projetos que veiculavam propósitos
assemelhados.
O plenário da Câmara dos Deputados apreciou
e aprovou substitutivo ao parecer da CCJ, que concluia pela constitucionalidade formal e material da
proposição, e pela inclusão de algumas alterações,
voltadas ao aperfeicoamento Técnico da matéria.
A proposição determina, nesse passo, que são
inelegíveis “o Govemador e o Vice-Govenador de Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e o Vice-Prefeito
que perderem seus cargos eletivos por infringência a
dispositivos da constituição estadual, da Lei Organica
do Distrito Federal ou lei organica do municipio, para
as eleições que se realizarem durante o periodo remanescente e nos oito anos subsequentes ao término do
mandato para o qual tenham sido eleitos”.
Nesse caso, trata-se de correção tacnica e juridica da legislação vigente a esse respeito a ﬁm de
tornar igual para todos os agentes politicos o periodo
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de inelegibilidade no caso de perda de mandato nesses termos: todos os chefes de poder executivo seriam
inelegiveis pelo prazo de oito anos, contados a partir
do término do respectivo mandato. Para tanto, alterase a redação da alinea “c” do inciso I do art. 1° da Lei
de Inelegibilidade.
Alteração signiﬁcativa é a conferida a alinea “d”
do mesmo dispositivo legal, para determinar que também são, inelegíveis “os que tenham contra sua pessoa
representacão julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado, ou proferida por
órgão colegiado, em processo de apuração de abuso
de poder econômico ou político, para a eleição na qual
concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para
as que se realizarem nos oito anos seguintes”.
Aqui duas mudanças são promovidas na Lei em
vigor: uma para determinar que a decisão proferida
por órgão colegiado importa inelegibilidade, e outra
para ampliar o prazo de inelegibilidade de três para
oito anos.
A alteração mais signiﬁcativa, e que certamente
terá maior repercussão jurídica e política, dentre as
promovidas pela proposição, é a nova redação proposta para a alínea “e” do mesmo inciso I do art. 1° da
Lei de Inelegibilidade.
Mediante essa alteração, deﬁne-se que são inelegíveis “os que forem condenados, em decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
desde a condenação até o transcurso do prazo de oito
anos após o cumprimento da pena”, pelos crimes que
são descritos nos dez itens dessa alínea.
Entre tais crimes estão, além dos sete delitos que
hoje constam da lei vigente, tais como crimes contra a
economia popular, a fé pública, a administração pública
e o patrimônio público, os crimes contra o patrimônio
privado, o sistema ﬁnanceiro, o mercado de capitais
e os previstos na lei que regula a falência e, ainda, os
crimes contra o meio ambiente e a saúde pública, além
dos crimes eleitorais para os quais a lei comine pena
privativa de liberdade.
Demais disso, são também inelegíveis os condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, pela prática de crimes
de abuso de autoridade, nos casos em que houver
condenação à perda do cargo ou à inabilitação para
o exercício de função pública, e também de lavagem
ou ocultação de bens, dinheiro e valores, de tráﬁco de
entorpecentes e drogas aﬁns, racismo, tortura, terrorismo e hediondos, de redução a condição analoga a
de escravo, contra a vida e a dignidade sexual, alem
dos praticados por organização criminosa, quadrilha
ou bando.
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Os que forem declarados indignos do oﬁcialato
ou com ele incompatíveis permanecem inelegíveis, tal
como já determina a Lei vigente, mas o prazo passa de
quatro para oito anos, uniformizando essa regra corn as
demais. O mesmo ocorre corn os que tiveram as contas relativas ao exercicio de cargos e funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que conﬁgure
ato doloso de improbidade administrativa. Além da
precisão técnica da norma, o prazo de inelegibilidade
a estendido de cinco para oito anos.
Os detentores de cargos na administração direta, indireta ou funcional, que beneﬁciarem a si ou a
terceiros, por abuso de poder econômico ou político,
condenados em decisão transitada ern julgado, ou
proferida por órgão colegiado, tambem seguem inelegíveis, não mais pelo período de tês anos, mas igualmente para a eleição na qual concorrem ou tenham
sido diplomados, bem como para as que se realizarem
nos oito anos seguintes.
A proposição acrescenta ao inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 1990, diversas novas
alíneas. A alínea “j” determina a inelegibilidade dos que
tenham sido condenados, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, por corrupcão eleitoral, por captacão ilícita
de sufrágio, por doacão, captacão ou gastos ilicitos de
recursos de campanha, ou por conduta vedada aos
agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, também
pelo prazo de oito anos a contar da eleição.
A nova alínea “k” determina a inelegibilidade do
Presidente da República, do Governador de Estado e
do Distrito Federal, do Prefeito, membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa do DF e das Câmaras Municipais, que
renunciarem a seus mandatos desde o oferecimento
da representação ou petição capaz de autorizar a
abertura de processo por infringência ao dispositivo
da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da
Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica
do Município, para as eleições que se realizarem no
período remanescente do mandato para o qual foram
eleitos e nos oito anos subseqüentes ao término da
legislatura.
São inelegíveis, conforme a nova alínea “1” acrescida ao mesmo dispositivo legal, os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que
importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento
ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado
até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena.
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A inelegibilidade também alcançará, nos termos
da alínea “m”, que se propõe acrescer ao inciso I do
art. 1° da Lei Complementar n° 64, de 1990, “os que
tenham sido excluídos do exercício da proﬁssão, por
decisão sancionatória de órgão proﬁssional competente, em decorrência de infração ético-proﬁssional, pelo
prazo de oito anos, salvo se o ato houver sido anulado
ou suspenso pelo Poder Judiciário”.
A nova alínea “n”, acrescida ao mesmo dispositivo
legal de que aqui se trata, determina que são inelegíveis
“os que forem condenados, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em
razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo
conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de oito anos após a
decisão que reconhecer a fraude”.
A inelegibilidade da nova Lei alcançará, conforme
a alinea “o” que se propõe editar a norma legal em
mudança, “os que tenham sido demitidos do serviço
publico em decorrencia de processo administrativo ou
judicial, pelo prazo de oito anos, contados da decisão,
salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo
Poder Judiciário”.
A pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais
por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado da Justiça Eleitoral serão inelegíveis pelo
prazo de oito anos. É o que determina a nova alínea
“p” do inciso I do art. 1° da Lei de Inelegibilidade, nos
termos do Projeto.
Por ﬁm, a proposição detennina, nos termos da
nova alinea “q” que se propõe acrescentar ao dispositivo em comento, que são inelegíveis os magistrados
e os membros do Ministério Público que tenham sido
aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou
que tenham pedido exoneração ou aposentadoria na
pendência de processo administrativo disciplinar, também pelo prazo de oito anos.
A proposição acrescenta ao art. 1° da Lei de
Inelegibilidade o § 4°, o qual esclarece que a inelegibilidade prevista na alinea “e” do inciso I do mesmo
art. 1° “não se aplica aos crimes culposos e àqueles
deﬁnidos em lei como de menor potencial ofensivo,
nem aos crimes de ação penal privada”.
O novo § 5° conﬁde no projeto anuncia que “a
remincia para atender a desincompatibilização com
vistas a candidaturas a cargo eletivo ou para assunção
de mandato lido gerado a inelegibilidade prevista na
alinea “k”, a menos que a Justiça Eleitoral reconheça
fraude ao disposto nesta Lei Complementar”.
A nova redação proposta ao art. 15 da Lei Complementar nº 64, de 1990, destina-se a adaptar essa norma
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às mudanças promovidas nas alíneas do inciso I do art.
1º, especialmente quanto aos efeitos das decisões ainda
não transitadas em julgado, especialmente aquelas proferidas por órgãos colegiados. Determina-se, no parágrafo
único, que tais decisões deverão ser comunicadas, independentemente de recurso, ao Ministério Público Eleitoral
e ao órgão da Justiça Eleitoral competente para o registro
da candidatura e expedição do diploma do réu.
A nova redação proposta para o inciso XIV do
art. 22 da Lei de Inelegibilidade visa determinar que
o prazo de inelegibilidade, no caso do disposto nesse
artigo – crime de abuso de poder econômico, de autoridade, ou outras infrações eleitorais ali descritas –,
será igualmente de oito anos.
Acresce-se, ainda, o inciso XVI ao art. 22 da Lei que
ora se modiﬁca, para determinar que “para a conﬁguração
do ato abusivo, não será considerada a potencialidade
de o ato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Por ﬁm, são acrescentados à Lei Complementar nº
64, de 1990, os artigos 26-A, 26-B e 26-C, nos termos
que se seguem: o art. 26-A determina que, “afastada a
inelegibilidade prevista nesta Lei Complementar, aplicarse-á, quanto ao registro da candidatura, o disposto na
lei que estabelece normas para as eleições”. Trata-se,
no caso, da Lei nº 9.504, de 1997.
O novo art. 26-B determina ao Ministério Público e
à Justiça Eleitoral que conﬁram prioridade sobre quaisquer outros aos processos de desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade até que sejam julgados, ressalvados os de habeas corpus e mandado de
segurança. Veda-se, ademais, às autoridades aqui mencionadas, deixar de cumprir os prazos respectivos sob
alegação de acúmulo de serviço no exercício das funções
regulares. É o que consta do § 1º do art. 26-B.
Conforme o § 2º do mesmo art. 26-B, além das
policias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual
e municipal, os tribunais e Órgãos de Contas, o Banco
Central do Brasil e o Conselho de Controle de Atividade
Financeira auxiliarão a Justiça Eleitoral e o Ministério
Público Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com
prioridade sobre as suas atribuições regulares.
Os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público e as Corregedorias Eleitorais manterão
acompanhamento dos relatórios mensais de atividade
fornecidas pelas unidades da Justiça Eleitoral a ﬁm de
veriﬁcar eventuais descumprimentos injustiﬁcados de
prazos, promovendo, quando for o caso, a devida responsabilização. É o que estabelece o § 3º do art. 26-B.
De especial relevância jurídica, por sua natureza
inovadora, é o art. 26-C, acrescentado a Lei de Inelegibilidade, do qual transcrevo o seu caput:
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Art. 26-C. O Órgão colegiado do tribunal ao
qual couber a apreciação do recurso contra as
decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1º poderá,
em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade
sempre que existir plausibilidade da pretensão
recursal e desde que a providencia tenha sido
expressamente requerida, sob pena de reclusão,
por ocasião da interposição do recurso.
Ou seja, as novas inelegibilidades, instituídas
mediante o presente Projeto de Lei Complementar,
podem ser afastadas mediante recurso pelo Órgão
colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do
recurso. Nesse caso, conferido o efeito suspensivo ao
recurso, o seu julgamento terá prioridade sobre todos
os demais, a exceção dos de mandado de segurança
e de habeas corpus. É o que diz o § 1º do art. 26-C.
Caso a condenação de que derivou a inelegibilidade seja mantida ou revogada a suspensão liminar
mencionada no caput do art. 26-C, serão desconstituídos o registro e o diploma eventualmente concedidos ao recorrente, conforme determina o § 2º do art.
26-C. A prática de atos manifestamente protelatórios
por parte da defesa, ao longo da tramitação do recurso, acarretará a revogação do efeito suspensivo, de
acordo com o § 3º do mesmo art. 26-C.
Os recursos interpostos antes da vigência na Lei
Complementar que resultar da proposição ora em exame poderão ser aditados para o ﬁm a que se refere o
caput do art. 26-C, introduzidos por esta Lei, ou seja,
para a suspensão cautelar da inelegibilidade. É o que
determina o art. 3º do Projeto de Lei Complementar
ora apreciado.
O art. 4º do Projeto de Lei da Câmara nº 58, de
2010 Complementar, institui a cláusula revocatória, a
qual exclui do mundo jurídico o inciso XV do art. 22 da
Lei Complementar nº 64, de 1990, que trata de procedimento para a ação de impugnação de mandato
eletivo, matéria que o Projeto sob exame disciplina
de forma distinta.
Por último, o art. 5º do Projeto de Lei Complementar sob análise estabelece a cláusula de vigência
da nova norma legal, estipulando-a para a data de
sua publicação.
II – Análise
Não existem dúvidas, estou certo, a respeito da
conveniência e da oportunidade de que a legislação
eleitoral brasileira seja aperfeiçoada para impedir o
exercício de mandato eletivo por quem tenha histórico
pessoal incompatível com a moralidade pública. Tampouco se duvida do amplo apoio social à proposição.
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Com efeito, opinaram favoravelmente à aprovação da iniciativa amplos segmentos da sociedade
brasileira, tanto mediante a ação direta dos cidadãos,
que usaram a faculdade constitucional da iniciativa
popular de leis, quanto por meio da intervenção qualiﬁcada de instituições representativas de diversos segmentos, tais como a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), e associações de magistrados e de membros
do Ministério Público.
Reﬂetindo esse anseio da sociedade brasileira, também a imprensa, em seus mais diferenciados
segmentos e das mais variadas orientações políticas
e ideológicas, opinou pela pertinência da mudança
legal que ora se pretende operar. Sobretudo, e muito
especialmente, foi nesse sentido que manifestaram
milhares e milhares de cidadãos e cidadãs dos mais
remotos recantos deste País assim como dos grandes
centros metropolitanos, que se dirigiram aos integrantes
do Congresso Nacional, pelos mais diferentes meios
de comunicação, apelando para que o Projeto de Lei
da Ficha Limpa seja aprovado.
Cabe assinalar, quanto à juridicidade e técnica
legislativa, que o Projeto encontra-se vazado em termos
que respeitam as normas legais pertinentes a elaboração de leis, que constam da Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998, e de suas alterações.
Trata-se do instrumento formalmente adequado à alteração de uma lei complementar, qual seja, um projeto de lei complementar, e trata de um mesmo objeto,
além de atender aos demais requisitos legais. Disso
se pode concluir que o Projeto de Lei da Câmara nº
58, de 2010 – Complementar, respeita a boa técnica
legislativa, estando, ainda, em conformidade com a
ordem constitucional e com as normas jurídicas e regimentais vigentes.
Especiﬁcamente quanto à constitucionalidade
material da proposição, entendo pertinentes as considerações do Parecer aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados:
Naturalmente, no que tange ao campo
da constitucionalidade material, as premissas
jurídicas que alicerçam a presente iniciativa
têm ensejado, no âmbito do Parlamento e
da sociedade, fortes e agudas polêmicas. De
fato, há os que entendem que esta proposição
legislativa colidiria com o princípio da presunção de inocência ﬁrmado no art. 5º, LVII, da
Constituição Federal, na medida em que este
aﬁrma que “ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória”.
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Data máxima venia, não compartilhamos
desse ponto de vista, apesar de reconhecermos o consistente embasamento jurídico de
que se reveste e a inegável autoridade jurídica dos que o sustentam. Ao contrário do que
ocorre com os princípios do devido processo
legal (CF, art. 5º, LIV), e do contraditório e da
ampla defesa (CF, art. 5º LV), acreditamos que
ao aludido princípio da presunção de inocência
não se pode dar interpretação ampliativa capaz
de abranger toda e qualquer situação restritiva de direitos decorrente de ato jurisdicional.
Seu âmbito de aplicação – ou pelo menos a
sua aplicação de forma mais rigorosa e estrita, acrescentamos – deve ser circunscrito exclusivamente ao processo penal, como, aliás,
resulta diretamente da interpretação literal do
dispositivo que o agasalha. Não fosse assim,
salvo melhor juízo, jamais poderiam ter quaisquer sentenças que impõem condenações ou
sanções de âmbito material diversos das do
mundo penal, a possibilidade de gerar eﬁcácia
jurídica imediata, o que contrariaria por completo as lições doutrinárias ﬁrmadas no âmbito da
nossa Teoria Geral do Processo e em nossas
próprias regras de direito positivo.
Cabe assinalar, ao ﬁnal, o que a Constituição
cidadã determina com respeito à natureza e aos ﬁns
de uma lei de inelegibilidade, nos expressos termos
do § 9º do seu art. 14:
Lei Complementar estabelecerá outros
casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a ﬁm de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do
mandato, considerada a vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições, contra a inﬂuência do poder econômico ou o abuso no exercício da função, cargo ou
emprego na administração direta ou indireta.
III – Voto
Em face do exposto, opino no sentido da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa
técnica legislativa do Projeto de Lei da Câmara nº 58,
de 2010 – Complementar, e voto, quanto ao mérito,
por sua aprovação.
Sala da Comissão, 19 de maio de 2010. – Presidente em exercício Senador Jarbas Vasconcellos.
– Senador Demóstenes Torres.
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EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1-CCJ
Altera o art. 2º do PLC nº 58/2010, para dar às
alíneas h, j, m, o e q do art. 1º da Lei Complementar
nº 64/1990, a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
Art. 1º ...................................................
..............................................................
h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que
beneﬁciarem a si ou a terceiros, pelo abuso
do poder econômico ou político, que forem
condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
para a eleição na qual concorrem ou tenham
sido diplomados, bem como para as que se
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;
..............................................................
j) os que forem condenados, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão
colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção
eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de
campanha ou por conduta vedada aos agentes
públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo
prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição;
..............................................................
m) os que forem excluídos do exercício
da proﬁssão, por decisão sancionatória do órgão proﬁssional competente, em decorrência
de infração ético-proﬁssional, pelo prazo de 8
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(oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado
ou suspenso pelo Poder Judiciário;
..............................................................
o) os que forem demitidos do serviço
público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos,
contado da decisão, salvo se o ato houver sido
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;
..............................................................
q) os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que
tenham perdido o cargo por sentença ou que
tenham pedido exoneração ou aposentadoria
voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos.
............................................................”)
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na 21ª Reunião Ordinária, realizada nesta data,
rejeita as Emendas nº 1 a 9, de autoria do Senador
Romero Jucá, e aprova Parecer favorável ao Projeto
de Lei da Câmara nº 58, de 2010, com a Emenda nº
10 (de redação), de autoria do Senador Francisco Dornelles, que passa a ﬁgurar como Emenda nº 1-CCJ,
conforme discussão.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2010. – Senador Demóstenes Torres – Senador Jarbas Vasconcelos.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi lido anteriormente o Parecer nº 569, de 2010, da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, sobre os Avisos nºs 322,
de 2006; 43, de 2008; e 11, de 2009, todos do Tribunal de Contas da União, referentes ao Requerimento
nº 1.486, de 2004.
A Presidência, em cumprimento à conclusão do
referido parecer, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi lido anteriormente o Parecer nº 570, de 2010, da
Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 17, de 2006– Complementar,
de autoria do Senador Flexa Ribeiro, que revoga dispositivo da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
para permitir a adesão de empresas de propaganda
e publicidade no Sistema Simpliﬁcado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi lido anteriormente o Parecer nº 572, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2010 (nº
6.720/2010, na Casa de origem, de iniciativa do Presidente da República), que concede auxílio especial
e bolsa especial aos dependentes dos militares das
Forças Armadas falecidos no terremoto de janeiro de
2010 na República do Haiti.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos
do art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 197, de 2009 (nº
891/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Beneﬁcente e Cultural Comunitária Lamarão para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pindobaçu, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 242, de 2009
(nº 1.088/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Harmonia FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Alpercata, Estado de Minas Gerais;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 383, de 2009
(nº 1.307/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural dos Moradores
de Serra do Ramalho – ACCMSR para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Serra do Ramalho, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 410, de 2009
(nº 881/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Sistema Jovem de Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Nova Mamoré, Estado
de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 555, de 2009 (nº
849/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Rádio Livre Ibirataia para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Ibirataia, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 923, de 2009
(nº 1.768/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Sistema
Maior de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Crato, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 988, de 2009
(nº 1.502/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Radialistas de Sarzedo para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Sarzedo, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 990, de 2009
(nº 1.505/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Centro
Social dos Bairros Unidos do Distrito de Francelinos para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Juatuba, Estado de
Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 998, de 2009
(nº 1.811/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Lagartense
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Lagarto, Estado de Sergipe;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.001, de 2009
(nº 1.833/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiofusão Comunitária São João
da Ponte para executar serviço de Radiodifusão
Comunitária na cidade de São João da Ponte,
Estado de Minas Gerais;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.002, de 2009
(nº 1.836/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Radiodifusão Litoral Sul Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Paranaguá, Estado do
Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.014, de 2009
(nº 1.881/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Diamantina Rádio e Televisão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Salvador,
Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.021, de 2009
(nº 1.913/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação de Comunicação e Cultura de Cerro Negro para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cerro Negro, Estado
de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.023, de 2009
(nº 1.922/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Nova Independência
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Independência, Estado
de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.025, de 2009
(nº 1.933/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural de Desenvolvimento Artístico
– Ascuart para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Luiziana, Estado do
Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.027, de 2009
(nº 1.937/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Ibiaçaense – Acibi para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ibiaça, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 1.031, de 2009
(nº 1.964/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Coronel Bicaco para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Coronel Bicaco, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2010 (nº
1.867/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Rádio Sol da América Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
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modulada na cidade de Vista Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 2010 (nº
1.899/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Ternura de Perus para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2010 (nº
1.943/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Rádio Comunitária Tiradentes FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 2010 (nº
1.953/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária Expeditense para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santo Expedito do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 2010 (nº
1.957/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Jardim Terezópolis para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2010 (nº
1.029/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneﬁcente, Cultural e Desportiva Pedra
Branca – ABCD Pedra Branca para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Coronel Martins, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 55, de 2010 (nº
1.359/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiofusão Comunitária Alegria de
Anita Garibaldi para executar serviço de radiofusão comunitária na cidade de Anita Garibaldi,
Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 61, de 2010 (nº
1.442/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Radiodifusão Comunitária Cristalense FM para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cristal, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 63, de 2010 (nº
1.508/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária Frei Modesto de
Timbé do Sul para executar serviço de radiodi-
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fusão comunitária na cidade de Timbé do Sul,
Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2010 (nº
1.977/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à S.M. Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Cachoeiro
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de 2010 (nº
1.522/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Itaóca Praia para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Itapemirim, Estado do Espírito Santo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 67, de 2010 (nº
1.576/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária Pousonovense
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pouso Novo, Estado do Rio
Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 2010 (nº
1.784/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária da Rádio Cidade FM dos
Amigos de Alto Paraíso para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Alto
Paraíso, Estado de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 93, de 2010 (nº
1.817/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rede
Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Breu Branco,
Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 101, de 2010
(nº 1.834/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Chapada para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Chapada, Estado do
Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 107, de 2010
(nº 1.864/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Nova Estrela de Radiodifusão para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rolim de Moura, Estado
de Rondônia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 129, de 2010
(nº 1.962/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário e Cultural
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de Bragança – Asdegab para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Bragança, Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 138, de 2010
(nº 1.990/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Josefa de Medeiros Lira para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cruzeta, Estado do Rio Grande do Norte;
Projeto de Decreto Legislativo nº 165, de 2010
(nº 2.114/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Educacional Canaã do Brasil para executar serviço de radiofusão sonora em frequência modulada
na cidade de Goiana, Estado de Pernambuco;
Projeto de Decreto Legislativo nº 170, de 2010
(nº 2.120/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Princesa do Jacuí Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Candelária, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 185, de 2010
(nº 2.031/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fator Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Barra do Ribeiro, Estado do Rio
Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 195, de 2010
(nº 2.050/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Sociedade Cerro Azul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Cerro Largo, Estado do Rio
Grande do Sul; e
Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de 2010
(nº 2.238/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional Canaã do Brasil para executar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Limoeiro, Estado de
Pernambuco.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 528, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea c,
item 12, do Regimento Interno, que sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 57, de 2010, que “Altera a Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para disciplinar o rateio entre empregados da cobrança adicional sobre as despesas em
bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos
similares”, além da Comissão de despacho inicial seja
ouvida também a Comissão de Assuntos Econômicos.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senador Aloizio Mercadante.
REQUERIMENTO Nº 529, DE 2010
Requeiro que o Projeto de Lei da Câmara nº 57, de
2010, que “Altera a Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para disciplinar o rateio entre empregados da cobrança
adicional sobre as despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares’ seja apreciado
pela Comissão de Meio Ambiente. Defesa do Consumidor,
Fiscalização e Controle (CMA), com base no art. 102-A,
inciso III do Regimento Interno do Senado Federal, além
da comissão constante do despacho inicial.
Justiﬁcação
O Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, que
“altera a Consolidação das Leis do Trabalho aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
disciplinar o rateio entre empregado da cobrança adicional
sobre as despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis
estabelecimentos similares” tem como principal objetivo
incorporar a gorjeta nos salários dos trabalhadores que
exercem atividades em bares, restaurantes, hotéis, motéis
e estabelecimento similares, inclusive, servindo de base
de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado.
O repasse das gorjetas para a base de cálculo do salário dos empregadores onera os custos dos
empregadores e por conseqüências poderá afetar,
também de forma indesejada, o preço dos serviços
oferecidos pelos bares, restaurantes, hotéis, motéis e
estabelecimentos similares, afetando o interesse dos
consumidores. Assim, se faz necessária a avaliação da
Comissão de Meio Ambiente. Defesa do Consumidor,
Fiscalização e Controle (CMA).
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senador César Borges.
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REQUERIMENTO Nº 530, DE 2010
Requeiro que o Projeto de Lei da Câmara nº 57,
de 2010, que “Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para disciplinar o rateio entre empregados
da cobrança adicional sobre as despesas em bares,
restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares” seja apreciado pela Comissão de Constituição e
Justiça e Cidadania (CCJ), conforme art. 101, inciso I,
além da comissão constante do despacho inicial.
Justiﬁcação
O Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, que
“altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para disciplinar o rateio entre empregados da cobrança
adicional sobre as despesas em bares, restaurantes,
hotéis, motéis e estabelecimentos similares” tem como
principal objetivo incorporar a gorjeta nos salários dos
trabalhadores que exercem atividades em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares,
inclusive, servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e
repouso semanal remunerado.
É importante mencionar que a gorjeta é uma
gratiﬁcação voluntária oferecida pelo consumidor ao
trabalhador pelos serviços prestados, não sendo de
caráter obrigatório é identiﬁcado como remuneração,
não servindo de base de cálculo para os encargos
trabalhistas, conforme Enunciado nº 354 do Tribunal
Superior do Trabalho (TST). Nesse sentido seria importante o pronunciamento da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania a respeito da constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade da matéria.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senador César Borges.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
requerimentos que acabam de ser lidos serão incluídos
em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 531, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei da Câmara, nº 134/2008,
do Projeto de Lei do Senado nº 22/2008 e Projeto de
Lei do Senado nº 475/2008, de forma a retomar suas
tramitações próprias.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senadora Marisa Serrano.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido será encaminhado
à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 532, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei da Câmara nº 315/2009, que
“Altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de
1990, regulamentado pelo Decreto Federal nº 1, de 11
de janeiro de 1991, que trata da parcela pertencente
aos Estados e Municípios do produto da Compensação
Financeira dos Recursos Hídricos – CFRH” dos demais
projetos aos quais está apensado: Projeto de Lei do
Senado nº 411/2008, que “Dispõe sobre a compensação ﬁnanceira (“royalties”) devidos à União, Estados
e Municípios, desvincula, até o exercício de 2013, a
aplicação dos recursos pertencentes à União de que
trata, nos termos do § 1º do art. 20 da Constituição
Federal, quando decorrente da exploração e concessão das águas, em especial as Usinas Hidrelétricas
e as Pequenas Centrais Elétricas, e dá nova redação
ao art. 3º, revoga o art. 4º, I, II e III da Lei nº 7.990, de
28 de dezembro de 1989 e dá outras providências”,
do Projeto de Lei do Senado nº 386/2005, que “Altera
dispositivos da Lei nº 9.993, de 2000, quanto à destinação regional dos recursos da compensação ﬁnanceira pela utilização de recursos hídricos para ﬁns de
geração de energia elétrica e pela exploração de recursos minerais para o setor de ciência e tecnologia”,
do Projeto de Lei do Senado nº 56/2004, que “Altera
dispositivo da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998,
com a redação dada pela Lei nº 9.984, de 17 de julho
de 2000 (Beneﬁcia pela compensação ﬁnanceira os
Estados e Municípios que possuem nascentes de rios
cuja vazão é aproveitada para a geração de energia
em hidrelétrica.)”.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido será incluído em
Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2010
Altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril
de 2004, para autorizar o Poder Executivo
a reduzir a zero as alíquotas da Contribuição para o Programa de Integração Social
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e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da prestação de
serviços da venda de material de construção destinadas a execução de programas
e projetos de construção e/ou reforma de
habitação popular
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 28-A:
“Art. 28-A Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a zero e a restabelecer as
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrentes da prestação de serviço e da
venda de material de construção destinadas
à execução de programas e projetos de construção e/ou reforma de habitação popular, nos
termos do regulamento”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
A moradia é direito de todo cidadão, mas que
infelizmente, vem sendo negado a maioria deles, particularmente os moradores das periferias e das localidades mais distantes dos centros mais evoluídos
economicamente.
Em decorrência dessa exclusão social, vê-se a
proliferação de ocupações desordenadas, que não
oferecem o mínimo para uma moradia decente.
A principal causa desta grave realidade é a omissão por parte do Poder Executivo, Municipais e Estaduais, já que não possuem uma política habitacional,
nem planejam a moradia, em especial a das classes
menos favorecidas.
Com a falta de acesso aos lotes urbanizados,
muitos encontram alternativas que como se sabe, não
são as ideais. Esses se alojam em palaﬁtas sobre áreas
alagadiças, em barracos nos terrenos baldios ou em
encostas, sem qualquer tipo de estrutura, seja segurança, saúde, estrutura sanitária ou ambiental. Além
disso, percebe-se que a ocupação desordenada não
está mais restrita às regiões metropolitanas das grandes cidades e já faz parte da realidade dos pequenos
e médios municípios brasileiros.
A despeito dos esforços que o Governo Federal
vem empreendendo, ainda há muito a se fazer para
equacionar a questão do déﬁcit habitacional do Brasil.
Segundo dados divulgados pelo ministro das Cidades,
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Marcio Fortes de Almeida, durante o Fórum Urbano
Mundial 5 no Rio de Janeiro, o déﬁcit habitacional brasileiro reduziu para 5,8 milhões de domicílios. O estudo elaborado pela Fundação João Pinheiro, com ano
referência em 2008, aponta diminuição com relação
ao indicador em 2007, de 6,3 milhões.
Portanto, para que possamos alcançar o déﬁcit
zero no quesito habitação, propomos a isenção do
PIS/PASEP e da COFINS os materiais destinados à
concretização dessa política habitacional.
Para tanto peço o apoio dos nobres pares para a
aprovação dessa proposta. – Senador SÉRGIO ZAMBIASI
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 2004
Mensagem de Veto
Dispõe sobre a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e serviços e dá outras
providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda,
no mercado interno, de: (Vide Lei nº 11.727, de 2008)
(Vigência)
I – papel destinado à impressão de jornais, pelo
prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência
desta Lei ou até que a produção nacional atenda 80%
(oitenta por cento) do consumo interno, na forma a ser
estabelecida em regulamento do Poder Executivo; (Vide
Lei nº 11.727, de 2008)
II – papéis classiﬁcados nos códigos 4801.00.10,
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e
4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão
de periódicos pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar
da data de vigência desta Lei ou até que a produção
nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo
interno; (Vide Lei nº 11.727, de 2008)
III – produtos hortícolas e frutas, classiﬁcados
nos Capítulos 7 e 8, e ovos, classiﬁcados na posição
04.07, todos da TIPI; e
IV – aeronaves classiﬁcadas na posição 88.02 da
Tipi, suas partes, peças, ferramentais, componentes,
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insumos, ﬂuidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubriﬁcantes, equipamentos, serviços e matérias-primas
a serem empregados na manutenção, conservação,
modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves, seus motores, partes, componentes, ferramentais e equipamentos; (Redação dada
pela Lei nº 11.727, de 2008)
V – semens e embriões da posição 05.11 da
NCM. (Incluído pela Lei nº 10.925, de 2004)
VI – livros, conforme deﬁnido no art. 2o da Lei
o
n 10.753, de 30 de outubro de 2003; (Incluído pela
Lei nº 11.033, de 2004)
VII – preparações compostas não alcoólicas,
classiﬁcadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 49 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído
pela Lei nº 11.196, de 2005) (Vide pela Lei nº 11.727,
de 2008)
VIII – veículos novos montados sobre chassis,
com capacidade para 23 (vinte e três) a 44 (quarenta e
quatro) pessoas, classiﬁcados nos códigos 8702.10.00
Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02 da Tipi, destinados ao transporte escolar para a educação básica das redes estadual e municipal, que atendam aos dispositivos da
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código
de Trânsito Brasileiro, quando adquiridos pela União,
Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, na forma
a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008)
IX – embarcações novas, com capacidade para
20 (vinte) a 35 (trinta e cinco) pessoas, classiﬁcadas
no código 8901.90.00 da Tipi, destinadas ao transporte escolar para a educação básica das redes estadual
e municipal, quando adquiridas pela União, Estados,
Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008)
X – materiais e equipamentos, inclusive partes,
peças e componentes, destinados ao emprego na
construção, conservação, modernização, conversão ou
reparo de embarcações registradas ou pré-registradas
no Registro Especial Brasileiro; (Incluído pela Lei nº
11.774, de 2008)
XI – veículos e carros blindados de combate,
novos, armados ou não, e suas partes, produzidos no
Brasil, com peso bruto total até 30 (trinta) toneladas,
classiﬁcados na posição 8710.00.00 da Tipi, destinados
ao uso das Forças Armadas ou órgãos de segurança
pública brasileiros, quando adquiridos por órgãos e
entidades da administração pública direta, na forma
a ser estabelecida em regulamento; (Incluído pela Lei
nº 11.727, de 2008)
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XII – material de defesa, classiﬁcado nas posições
87.10.00.00 e 89.06.10.00 da Tipi, além de partes, peças, componentes, ferramentais, insumos, equipamentos e matérias-primas a serem empregados na sua industrialização, montagem, manutenção, modernização
e conversão; (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008)
XIII – equipamentos de controle de produção,
inclusive medidores de vazão condutivímetros, aparelhos para controle, registro, gravação e transmissão
dos quantitativos medidos, quando adquiridos por
pessoas jurídicas legalmente obrigadas à sua utilização, nos termos e condições ﬁxados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto às suas
especiﬁcações técnicas. (Incluído pela Lei nº 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos)
XIV – produtos classiﬁcados na posição 87.13
da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM. (Incluído
pela Lei nº 11.774, de 2008)
XV – artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classiﬁcados no código 90.21.10 da NCM; (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) (Produção de efeito)
XVI – artigos e aparelhos de próteses classiﬁcados no código 90.21.3 da NCM; (Incluído pela Lei nº
12.058, de 2009) (Produção de efeito)
XVII – almofadas antiescaras classiﬁcadas nos
Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM. (Incluído pela Lei
nº 12.058, de 2009) (Produção de efeito)
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X, XIII e XIV a
XVII do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
12.058, de 2009) (Produção de efeito)
(Às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 142, DE 2010
Altera a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às
pessoas portadoras de deﬁciência e sua
integração social, para tratar do direito à
moradia e introduzir o uso da expressão
“pessoa com deﬁciência”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.853, de 24 de outubro
de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos
cabe assegurar às pessoas com deﬁciência
o pleno exercício de seus direitos básicos,
inclusive dos direitos à educação, à saúde, à
moradia, ao trabalho, ao lazer, à previdência
social, ao amparo à infância e à maternidade,
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e de outros que, decorrentes da Constituição
e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal,
social e econômico.
..............................................................
V – ........................................................
..............................................................
b) nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos,
a pessoa com deﬁciência goza de prioridade
na aquisição de imóvel para moradia própria.”
(NR)
Art. 2º As expressões “pessoas portadoras de
deﬁciência”, “portadores de deﬁciência”, “deﬁciente” e
“pessoa portadora de deﬁciência” contidas na ementa
e no art. 1º, caput e § 2º; art. 2º, incisos I, alíneas d, e,
e f; II, alíneas d, e e f; III, alíneas b, c e d; IV, alíneas b
e c; V, alínea a; art. 3º, caput; art. 8º, inciso IV; art. 9º,
caput e § 1º; art. 10, caput e parágrafo único; art. 12,
incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e parágrafo único; arts. 15
e 17; todos da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989,
ﬁcam substituídas, respeitadas as devidas ﬂexões de
gênero e número e feitas as concordâncias necessárias
no texto, pela expressão “pessoa com deﬁciência”.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que
dispõe sobre os direitos das pessoas com deﬁciência,
deixou de tratar das garantias relacionadas à moradia,
ocasionando um vazio legal em relação ao tema, que
as alterações ora propostas buscam corrigir.
A necessidade urgente de tal correção pode ser
constatada quando se veriﬁcam os ínﬁmos percentuais
de moradia popular ﬁnanciados pela Caixa Econômica
Federal em prol das pessoas com deﬁciência. De fato,
dados da Agenda Social do Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deﬁciência do ano de 2006
mostram que apenas 5.239 famílias que têm entre
seus integrantes pessoas com deﬁciência e que recebem até cinco salários mínimos foram atendidas pelos
programas de habitação social. Ora, como o Censo de
2000, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE), informa que existem mais de 21
milhões de pessoas com deﬁciência elegíveis para
tais programa, tem-se que o atendimento alcançou
menos de 0,025% da população que tem deﬁciência
e é de baixa renda.
Registre-se que alguns estados já adotam legislação especíﬁca em relação ao tema. Minas Gerais, por
exemplo, há quase duas décadas oferece às pessoas
com deﬁciência garantia de preferência no acesso a
unidades de moradia popular. Da mesma forma, São
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Paulo e o Distrito Federal adotaram legislação especíﬁca, reservando parte das unidades habitacionais
construídas com verbas públicas às pessoas com
deﬁciência.
Importa considerar, ainda, quando se trata de
ampliar o conjunto de políticas públicas destinadas à
inclusão dessa parcela social, que a deﬁciência pode
ser uma característica adquirida. Em outros termos,
qualquer pessoa poderá adquirir alguma deﬁciência
física ou mental durante a vida, o que confere às políticas de compensação nessa área um caráter de seguro social de abrangência universal.
Saliente-se, por último, que a proposição também
trata de atualizar a terminologia usada na Lei nº 7.853,
de 1989, para adequá-la ao texto da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deﬁciência da Organização das Nações Unidas (ONU), ratiﬁcado pelo Brasil
em 2007 e incorporado ao nosso ordenamento jurídico
com força de emenda constitucional em 2008.
Pelos motivos expostos, solicito a acolhida de
meus pares à presente iniciativa.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senadora Marisa Serrano.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989
Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deﬁciência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deﬁciência – Corde, institui a tutela jurisdicional
de interesses coletivos ou difusos dessas
pessoas, disciplina a atuação do Ministério
Público, deﬁne crimes, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que
asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e
sociais das pessoas portadoras de deﬁciências, e sua
efetiva integração social, nos termos desta Lei.
§ 1º Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de
tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar, e
outros, indicados na Constituição ou justiﬁcados pelos
princípios gerais de direito.
§ 2º As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de deﬁciência as ações governamentais
necessárias ao seu cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais que lhes concernem,
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afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria como obrigação
nacional a cargo do Poder Público e da sociedade.
Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deﬁciência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos
direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e
das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e
econômico.
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 143, DE 2010
Cria Área de Livre Comércio no Município de Santarém, no Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É criada no Município de Santarém, no
Estado do Pará, área de livre comércio de importação
e exportação, sob regime ﬁscal especial, estabelecida com a ﬁnalidade de promover o desenvolvimento
de sua região de inﬂuência e com o objetivo de incrementar as relações com os países vizinhos, segundo
a política de integração latino-americana.
Art. 2º O Poder Executivo fará demarcar sua área,
coincidindo com sua superfície territorial, excluídas as
reservas indígenas já demarcadas, onde funcionará a
Área de Livre Comércio de que trata esta Lei, incluindo
locais próprios para entrepostamento de mercadorias
a serem nacionalizadas ou reexportadas.
Art. 3º As mercadorias estrangeiras ou nacionais
enviadas à Área de Livre Comércio de Santarém serão,
obrigatoriamente, destinadas às empresas autorizadas
a operar nessa Área.
Art. 4º A entrada de mercadorias estrangeiras
na Área de Livre Comércio de Santarém far-se-á com
suspensão do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados, que será convertida
em isenção quando forem destinadas a:
I – consumo e venda interna na Área de Livre
Comércio de Santarém;
II – beneﬁciamento, em seu território, de pescado, pecuária, recursos minerais e matérias-primas de
origem agrícola ou ﬂorestal;
III – processamento industrial, em seu território,
com nível de agregação de valor econômico de acordo
com as normas especíﬁcas para este tipo de destinação de mercadoria importada;
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IV – agropecuária e piscicultura;
V – instalação e operação de turismo e serviços
de qualquer natureza;
VI – estocagem para comercialização no mercado externo;
VII – bagagem acompanhada de viajantes, observados os limites ﬁxados pelo Poder Executivo.
§ 1º As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as utilizadas como partes, peças ou insumos de
produtos industrializados na Área de Livre Comércio
de Santarém, gozarão de suspensão dos tributos referidos neste artigo, mas estarão sujeitas à tributação
no momento de sua internação.
§ 2º Não se aplica o regime ﬁscal previsto neste
artigo a:
a) armas e munições de qualquer natureza;
b) automóveis de passageiros;
c) bebidas alcoólicas;
d) perfumes;
e) fumos e seus derivados.
Art. 5° As importações de mercadorias destinadas
à Área de Livre Comércio de Santarém estarão sujeitas
à guia de importação ou documento de efeito equivalente, previamente ao desembaraço aduaneiro.
Parágrafo único. As importações de que trata este
artigo deverão contar com a prévia anuência do órgão
gestor das políticas públicas de desenvolvimento da
indústria, do comércio e dos serviços e das políticas
de comércio exterior, na forma do regulamento.
Art. 6° A compra de mercadorias estrangeiras armazenadas na Área de Livre Comércio de Santarém
por empresas estabelecidas em qualquer outro ponto
do território nacional será considerada, para efeitos
administrativos e ﬁscais, como importação normal.
Art. 7º Os produtos nacionais ou nacionalizados,
que entrarem na Área de Livre Comércio de Santarém,
estarão isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando destinados às ﬁnalidades mencionadas
no caput do art. 4º.
§ 1º Ficam asseguradas a manutenção e a utilização dos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados relativo às matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem empregados
na industrialização dos produtos entrados na Área de
Livre Comércio de Santarém.
§ 2º Estão excluídos dos benefícios ﬁscais de que
trata este artigo os produtos abaixo, compreendidos
nos capítulos e nas posições indicadas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM):
I – armas e munições: capítulo 93;
II – veículos de passageiros: posição 8703 do
capítulo 87, exceto ambulâncias, carros funerários,
carros celulares e jipes;
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III – bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e
2208 do capítulo 22;
IV – fumo e seus derivados: capítulo 24.
Art. 8º Os produtos industrializados na Área de
Livre Comércio de Santarém ﬁcam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados, quer se destinem
ao seu consumo interno, quer à comercialização em
qualquer outro ponto do território nacional.
§ 1º A isenção prevista no caput deste artigo somente se aplica a produtos em cuja composição ﬁnal
haja predominância de matérias-primas de origem
regional provenientes dos segmentos animal, vegetal,
mineral, exceto os minérios do capítulo 26 da NCM,
ou agrosilvopastoril, observada a legislação ambiental
pertinente e deﬁnida em regulamento.
§ 2º Excetuam-se da isenção prevista no caput
deste artigo as armas e munições e o fumo.
§ 3º A isenção prevista no caput deste artigo
aplica-se exclusivamente aos produtos elaborados por
estabelecimentos industriais cujos projetos tenham
sido aprovados pelo órgão gestor de que trata o art.
10 desta Lei.
Art. 9º A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora
da Área de Livre Comércio de Santarém para empresas
ali estabelecidas, ﬁca equiparada à exportação.
Art. 10. Está a Área de Livre Comércio de Santarém sob a administração do órgão gestor das políticas
públicas de desenvolvimento da indústria, do comércio
e dos serviços e das políticas de comércio exterior,
que deverá promover e coordenar sua implantação e
funcionamento.
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, à Área
de Livre Comércio de Santarém, a legislação pertinente às demais áreas de livre comércio existentes
no País.
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará a aplicação de regime aduaneiro especial para as mercadorias estrangeiras destinadas à Área de Livre Comércio
de Santarém, assim como para as mercadorias dela
procedentes.
Art. 12. O Banco Central do Brasil normatizará
os procedimentos cambiais aplicáveis às operações da
Área de Livre Comércio de Santarém, criando mecanismos que favoreçam seu comércio exterior.
Art. 13. O limite global para as importações através da Área de Livre Comércio de Santarém será estabelecido, anualmente, pelo Poder Executivo, no ato
que o ﬁzer para as demais áreas de livre comércio em
funcionamento no País.
Parágrafo único. A critério do Poder Executivo,
poderão ser excluídas do limite global as importações
de produtos pela Área de Livre Comércio de Santarém
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destinados exclusivamente à reexportação, vedada a
remessa de divisas correspondentes e observados,
quando reexportados, todos os procedimentos legais
aplicáveis às exportações brasileiras.
Art. 14. A Secretaria da Receita Federal do Brasil exercerá a vigilância na Área de Livre Comércio de
Santarém e a repressão ao contrabando e ao descaminho, sem prejuízo da competência do Departamento
de Polícia Federal.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá assegurar os recursos materiais e humanos necessários
aos serviços de ﬁscalização e controle aduaneiro da
Área de Livre Comércio de Santarém.
Art. 15. As isenções e os benefícios da Área de
Livre Comércio de Santarém serão mantidos durante 25
(vinte e cinco) anos, a partir da publicação desta Lei.
Art. 16. O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso II do caput do art. 5º
e nos arts. 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 Federal, que acompanhará o projeto de
lei orçamentária cuja apresentação se der após decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia
do exercício subseqüente àquele em que for implementado o disposto no seu art. 16.
Justiﬁcação
A instalação da Área de Livre Comércio de Santarém é a resposta ao desaﬁo de promover o desenvolvimento da Amazônia de modo compatível com o
compromisso nacional de proteção do meio ambiente
e de administração das causas e dos efeitos do processo de mudanças climáticas.
A instalação de uma área de livre comércio no
Município de Santarém virá ao encontro da demanda
social de geração de empregos e de melhor aproveitamento econômico das potencialidades da Amazônia,
rica em recursos naturais, mas carente de maiores investimentos para a industrialização desses recursos.
Santarém é um município situado no centro do
Estado do Pará, pois está situado na conﬂuência dos
rios Amazonas e Tapajós. Com a população estimada
em 277 mil habitantes, Santarém é o pólo da economia
da enorme porção da Amazônia localizada na margem
direita do Rio Amazonas.
Como reﬂexo desta posição central, Santarém
polariza a economia da região servida pelas Rodovias
BR–230 (Rodovia Transamazônica) e BR–163 (Rodovia Cuiabá – Santarém), estando assim interligada aos
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importantes pólos regionais que são Marabá, Tucuruí,
Altamira, Itaituba, Porto Velho e Rio Branco.
Com essa malha rodoviária, seu porto de grande
calado e com condições de receber navios de longo
curso pode se transformar no ponto de integração desta
imensa região aos ﬂuxos internacionais de comércio.
Tal como proposto neste projeto de lei, a prioridade será o processamento da matéria-prima regional,
agregando valor econômico e gerando emprego e renda para a população da Amazônia. Busca-se replicar,
nesta importante cidade do Pará, o modelo bem sucedido de desenvolvimento que ocorreu em Manaus
com a criação de sua Zona Franca.
Acredito que a cidade de Santarém está preparada para a missão de centro irradiador da transformação sócio-econômica de que precisa a Amazônia,
mediante um processo de transformação que preserve o equilíbrio do meio ambiente, mas que promova
as condições de renda e emprego almejadas por sua
população.
Assim, esperamos contar com o apoio de nossos
Pares na aprovação da instalação da Área de Livre Comércio de Santarém. – Senador Flexa Ribeiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
§ 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.
LEI COMPLEMENTAR
Nº 101, DE 4 DE MAIO 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:
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;
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CAPÍTULO III
Da Receita Pública
Seção I
Da Previsão e da Arrecadação
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.
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:
(Às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Sobre a mesa, avisos de Ministros de Estado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 62, de 13 de maio de 2010, do Ministro de Estado dos Transportes, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 82, de 2010,
da Senadora Marisa Serrano;
– Nº 150, de 12 de maio de 2010, do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 169, de 2010,
do Senador Romero Jucá;
– Nº 151, de 12 de maio de 2010, do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 1.506, de 2009, do
Senador Arthur Virgílio; e
– Nº 969, de 14 de maio de 2010, do Ministro de Estado da Saúde, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 57, de 2010, do
Senador Jefferson Praia.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
As informações foram encaminhadas, em cópia, aos
Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
Foi juntada cópia do Aviso nº 150, de 12 de maio
de 2010, aos Projetos de Lei do Senado nºs 330, de
2004, e 67, de 2005, que se encontram apensados. Tais
Projetos vão às Comissões de Assuntos Econômicos e
de Constituição, Justiça e Cidadania, para apreciação
preliminar, e, posteriormente, à Comissão de Assuntos
Sociais, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Sobre a mesa, ofícios de Ministro de Estado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO
– Nº 44, de 12 de maio de 2010, do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº
130, de 2009, da Senadora Marisa Serrano;
– Nº 124, de 12 de maio de 2010, do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 1.502, de 2009, do Senador
Arthur Virgílio;
– Nº 126, de 12 de maio de 2010, do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 1.607, de 2009, do Senador
Flexa Ribeiro; e
– Nº 127, de 12 de maio de 2010, do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 1.606, de 2009, do Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
As informações foram encaminhadas, em cópia, aos
Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Paulo Paim foi o primeiro.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu fui o primeiro a
chegar. Eu estou na ordem dos inscritos. Se V. Exª me
chamar agora, eu abro mão da minha comunicação
parlamentar.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu sou
o segundo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
V. Exª está o quarto como inscrito. Mas nenhum está
aqui.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Isso.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Pela
ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu sou o
segundo para comunicação inadiável, e o Mozarildo
é o terceiro.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Eu sou o terceiro, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Drª Cláudia Lyra está fazendo as devidas inserções
na ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu sou o
segundo, comunicação inadiável.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Questão de ordem. Questão de ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Vamos botar ordem!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A ordem mesmo está na Bandeira: “Ordem e Progresso”.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Mário Couto é o primeiro; Mozarildo é o segundo; e
eu sou o terceiro.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Como
Líder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Paulo Paim abre mão da Liderança...
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Para comunicação ﬁcou certo?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Comunicação ﬁcou assim, então, não é?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Chegou um documento de Liderança. De quem é?
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
revisão do orador.) – Senador Gerson Camata se
inscrevendo como Líder. Muito obrigado a V. Exª, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Gerson Camata, como Líder. O PMDB, há muito tempo,
não tem um Líder tão empolgante e vibrante.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Sem revisão do orador.) – Pois, então, ﬁca organizado:
Senador Mário Couto, primeiro; eu, o segundo; o Se-
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nador Augusto, o terceiro; e o Senador Camata, como
Líder. Não é isso? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há
oradores inscritos. O primeiro orador inscrito já está
na tribuna. É o Senador Paulo Paim, do PT do Estado
do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já estão aqui na tribuna de honra as lideranças
dos aposentados. Eu estou vendo aqui o Warley, enﬁm,
todos os companheiros de diversos Estados. Ao citar
o Warley, eu estou citando todos.
Sr. Presidente, eles estão pedindo que a portaria libere a entrada dos aposentados para as galerias.
Isso foi feito ontem, sem nenhum problema. Peço a V.
Exª que libere.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Dentro das normas regimentais, nós atendemos a solicitação do Senador Paulo Paim para que, dentro das
possibilidades de assento, sejam acomodados todos
os sofridos aposentados do nosso Brasil.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, Senadores e Senadoras, como eu não pude
falar no dia 13 de maio, vou falar hoje. Quero falar do
treze de maio, data da Abolição da Escravatura, que
foi incompleta. Mas, como hoje vamos votar o ﬁm do
fator e o reajuste dos 7,72% para os aposentados, vou
falar das duas questões.
Fazer esse paralelo não é fácil, Sr. Presidente,
porque, aﬁnal, são situações complexas. Segundo Décio de Freitas, mais de 10 milhões de escravos saíram
da África. Segundo dados oﬁciais, mais de 8,6 milhões
aposentados que ganham um pouquinho mais do que
o salário mínimo estão numa situação de total desrespeito em relação aos seus salários.
Diz mais Décio de Freitas: cerca de quatro milhões
de escravos morreram na travessia, de fome, de frio,
doentes e esmagados. Muitos aposentados velhinhos
estão morrendo de fome, de frio e por falta de remédios.
Eles morreram nos navios negreiros. Os aposentados
estão morrendo nas suas casas.
Sr. Presidente, os escravos foram forçados a
trabalhar, sob a força do chicote, para os senhores
da época. É bom lembrar que inúmeros aposentados
que receberam um corte da metade dos seus salários
tiveram que voltar a trabalhar sem as mínimas condições físicas.
Sr. Presidente, eu diria que, em comum com os
trabalhadores e os aposentados, existe uma coisa...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... que
ninguém pode negar: a dedicação , o sofrimento. Eu
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diria que, mesmo sabendo que a escravidão foi o pior
mal que existiu nas Américas, não posso deixar de
comparar com o famigerado fator previdenciário e a
falta de correção decente das aposentadorias.
Sr. Presidente, nos tempos modernos, o fator
e a exploração dos aposentados signiﬁca a humilhação, o desrespeito a homens e mulheres de cabelos
brancos que estão sendo excluídos da sociedade no
momento em que a economia vai muito bem e o PIB
pode chegar a 8%.
As chibatadas no tronco hoje foram substituídos
pelo cálculo da expectativa de vida, idade e tempo de
contribuição na hora de o trabalhador se aposentar. E
aí vem o redutor, que chega a 30%, 40%, e até 50%,
no caso das mulheres. As mulheres são as que mais
perdem com o fator.
Sr. Presidente, em 12 de maio de 1888, uma
grande energia tomava conta do País. A luta pelo ﬁm
da escravidão reunia poetas, jovens, advogados, brancos, negros, alforriados e cativos, pessoas, enﬁm, que
não suportavam a injustiça contra um povo. A história
se repete. Nós também não aceitamos, estamos indignados, queremos mudar a injustiça que se faz neste
País contra os aposentados.
Sr. Presidente, hoje, 19 de maio de 2010, outra
luta é vibrante e contagia as mentes e os corações
do nosso povo por direitos e justiça social: o aumento das aposentadorias e o ﬁm do fator previdenciário.
Também toma conta da nossa alma, da nossa vida. E
vamos aqui fazer o bom combate para derrubar hoje
o fator previdenciário.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permite,
Excelência?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Deixe-me
só concluir o raciocínio e passo a V. Exª, com a tolerância do Presidente.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Claro,
Excelência.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Também
mexe, com certeza, com a vida de milhões de brasileiros que estão vislumbrando a possibilidade de se
aposentar a partir de janeiro, sem o fator e com o reajuste de 7,72%, retroativo a janeiro.
Sr. Presidente – repito –, hoje, 19 de maio, é uma
data histórica. Não só o meu, mas os nossos corações
batem mais forte neste dia. A emoção, Sr. Presidente,
com certeza, vai tomar conta do plenário e das galerias.
O sentimento de justiça vai conspirar a nosso favor,
com obra, tenho certeza, do Senhor do universo.
O País está em estado de alerta. Sei que, em
cada local de trabalho, há um empregado, um desempregado, um trabalhador, da sua forma, rezando, tor-
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cendo para que o Senado, enﬁm, vote o ﬁm do fator e
o reajuste de 7,72%.
Sr. Presidente, meus amigos Senadores e Senadoras, podem crer que são muitos. São sindicalistas,
são trabalhadores do campo e da cidade, são donas
de casa, são advogados, são estudantes, são cantores, são poetas, são ciganos, são homens e mulheres
dos mais diferentes matizes. É um pensamento só: o
da verdade, da igualdade e da justiça.
Podem crer. Por favor, não duvidem. São crianças torcendo, sem saber, pelo seu futuro, mas hoje
torcem pelos seus pais. São netos, são bisnetos, torcendo pelos seus avós, mas não sabem que estão
torcendo também pelo amanhã de todos eles, porque
eles, os jovens, as crianças de hoje, serão atingidos
eternamente pelo fator se ele não for derrubado neste
dia histórico.
Confesso: não sei qual será o resultado da votação. Poderei sair daqui nesta noite chorando ou sorrindo, mas de uma coisa tenho certeza: sairei ciente
do dever cumprido. Não traí nosso povo nunca! Nunca!
Nunca, nosso povo e nossa gente! Dormirei o sono
do justo, com muita indignação, se aqui.... Não é que
eu serei derrotado, ou que esse ou aquele Senador
será derrotado, ou que essa ou aquela Senadora será
derrotada; se aqui não for votado o ﬁm do fator e os
7,72%, será o povo brasileiro o derrotado pelo Senado da República.
Disse ontem e repito aqui um ditado lá do meu
Rio Grande. Eu sei que o Rio Grande do Sul está todo
de pé, assistindo a esta sessão aqui do Senado: “O
tempo é o senhor da verdade; [queiram ou não queiram,] ele avança com a velocidade dos ventos. Quem
duvidar verá.”
Sr. Presidente, no tempo da escravidão, o discurso
dos contrários era muito parecido com o daqueles que
hoje falam contra os aposentados. Eles não gostavam,
os escravocratas, das palavras liberdade, igualdade e
justiça. Queriam manter os negros nos trabalhos forçados, sem remuneração digna. Queriam o direito da
exploração da mão de obra. Diziam que a abolição iria
acabar com a economia, que o caos tomaria conta do
País. Vejam que hoje o discurso não é diferente. Eles
dizem: “Ah, mas, se derrubar o fator e der um reajustezinho para o aposentado, vai quebrar o País”.
Srª Senadora Rosalba Ciarlini, Senador Mão
Santa, nos tempos atuais, os idosos, eu não tenho
dúvida disso, são os que estão na base da pirâmide
social. Entre os 10% mais pobres da população brasileira, 73% são idosos. São também os últimos nos
indicadores sociais. São constantemente deixados de
lado. Esses homens e mulheres dedicaram sua vida
em prol do fortalecimento econômico – e por que não
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dizer?–, político e social, pois muitos usam os idosos
para se eleger. Quero ver depois, na hora da votação.
Esses homens sempre madrugaram. Saíam de casa
para construir cedo, trabalhando muito, esse PIB de
8%. Sr. Presidente, muitos nem viram o crescimento
dos ﬁlhos, porque tinham que trabalhar, trabalhar desde muito cedo.
Passei por tudo isso. Sou de uma família de dez
irmãos e sei o que é viver com uma aposentadoria
cada vez menor.
Sr. Presidente, o direito dos trabalhadores e dos
aposentados será decidido hoje aqui. Quero lembrar
que, como em outras épocas, o discurso daqueles que
querem só o poder para uma elite é o mesmo. É um
discurso cruel e desonesto que se repete. Lá atrás,
diziam: “O Brasil vai quebrar”. Hoje dizem: “Se der um
reajustezinho para o aposentado, as contas vão ruir”.
Isso tudo é história. A Previdência possui valores sólidos para suportar esses dois projetos.
Não estou falando aqui do pré-sal, que vai gerar
trilhões e trilhões de dólares. Espero que, como a Noruega, parte desses recursos seja destinada para a
Previdência. Aos que pensam que os idosos não têm
nada que ver com o pré-sal, enganam-se, pois são
esses idosos que ajudaram a construir a Petrobras.
Por isso, ela tem mais que meio século.
Para mostrar que há recursos para pagar o ﬁm
do fator e o reajuste dos aposentados, vamos pegar
os jornais de hoje: Jornal do Brasil, Valor Econômico,
Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, O Globo, Correio Braziliense, Jornal do Brasil, Zero Hora, Correio
do Povo, Jornal do Comércio, ABC do Vale. Qual é a
manchete? “A arrecadação da receita no mês de abril
bateu todos os recordes. O crescimento real foi de
16,75%.” Ora, a receita cresceu...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...comparando-se com o mesmo mês do ano passado, 16,75%.
Agora, para conceder para o aposentado um reajuste
que, na verdade, é de 1,5% - porque 6,14% já tinham
sido dados -, 1,6%, e mais R$1 bilhão, que é do fator,
não pode.
Sr. Presidente, todos se esquecem de que, por
trás dos números, existem vidas. E a distribuição de
renda - assim como ocorreu com o Bolsa Família, com
a valorização do salário mínimo - é que aquece o mercado interno, combate a violência e principalmente garante mais empregos para todo o nosso povo.
Sr. Presidente, eu podia falar muito mais aqui,
podia falar da violência contra a juventude, contra os
negros, contra os idosos, contra os índios, podia falar
da importância da PEC 300, que espero seja aprovada
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também pelo Congresso Nacional, porque não é justo,
quando eu falo em violência, admitir que um policial
em Brasília tenha um piso de R$4.500,00 e, no Rio
Grande do Sul, não chega a R$1.000,00. A PEC 300
vai responder também a essa questão.
Sr. Presidente, confesso ao senhor que, num
momento como este, eu tenho certeza de que o coração de cada um dos senhores e das senhoras está
batendo mais forte, como eu disse. Assim, quero dizer
a todos que, entre os milhares de correspondências
que recebo no meu gabinete, está o choro legítimo dos
aposentados: “Paguei sobre dois, ganho um.” “Paguei
sobre quatro, ganho um e meio.” “Paguei sobre cinco,
ganho dois”. Portanto, é mais do que legítimo que a
gente comece a reverter esse quadro, para garantir
a eles aquilo que eles têm de direito, somente o que
têm de direito.
Sr. Presidente, quero ainda dizer que eu não tenho
nenhuma dúvida de que esta Casa há de aprovar hoje,
sim, o ﬁm do fator e o reajuste dos aposentados.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) - Eu me lembrei aqui - e não tenho como deixar de citar, voltando
ao tempo da escravidão – de que lá aprovaram a Lei
do Sexagenário, ou seja, depois dos 60 anos, o cidadão não era mais escravo. Só que os negros escravos
morriam com 30 anos, 40 anos, 50 anos. Então, não
dá para vir com essa história de querer que a aposentadoria só seja concedida ao trabalhador quando ele
estiver à beira da morte.
Hoje, felizmente, a expectativa de vida aumentou.
Brancos e negros estão chegando à terceira idade. Nós
aprovamos o Estatuto do Idoso, uma lei importante.
Hoje , com certeza, muitos alcançam essa terceira idade, Senador Mário Couto, mas com muito sofrimento.
Eles querem poder alimentar-se decentemente. Eles
querem comprar o remédio. Eles querem viver e envelhecer com dignidade. É isso que eles estão querendo,
Senador Mão Santa.
Quero ainda, Sr. Presidente, se V. Exª permitir,
porque hoje é um dia especial, conceder um aparte
ao Senador Gerson Camata.
Senador Gerson Camata, faço questão de receber seu aparte.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Agradeço a V. Exª. Quero cumprimentá-lo. V. Exª é um grande
capitão, um grande general dessa luta. V. Exª não desistiu dela em nenhum momento, perseverou. Queria
que V. Exª desse mais alguns minutos, algumas horas,
nessa luta. Ouço e percebo o movimento de que hoje
só votaremos o Ficha Limpa. Nem que a sessão de
hoje termine amanhã ao meio-dia, nós temos de votar
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hoje o Ficha Limpa e os aposentados. (Palmas.) Quero
dizer também que quero congratular-me com V. Exª a
respeito da Abolição da Escravatura, por dois motivos:
primeiro, da alegria que foi aquele evento, para que o
Brasil começasse a ser um pouco mais humano; segundo, porque, se não tivesse havido a Abolição da
Escravatura, eu não teria nascido no Brasil, porque
meu avô veio, em 1899, para substituir a mão escrava
com trabalhadores que vieram da Itália. De modo que
eu nasci no Brasil graças à Abolição da Escravatura.
E graças a Deus também. (Palmas.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem, Senador.
Senadora Rosalba Ciarlini; em seguida, o Senador Mozarildo Cavalcanti e o Senador Roberto Cavalcanti.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Eu quero
aqui, mais uma vez, somar-me ao esforço de V. Exª
e de tantos ilustres Senadores nesta luta para que
possamos realmente fazer cair o fator de redução da
Previdência. E, Senador Paim, tem que ser hoje. Volto
a dizer que nós temos que fazer acontecer. Não podemos deixar que nenhuma manobra venha a tirar dos
nossos aposentados, do povo brasileiro esse direito
de ter os seus projetos aprovados. Essa luta é sua, é
nossa, é do povo brasileiro. (Palmas.)
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mozarildo, por favor.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Paim, eu quero dizer o seguinte: o Governo tem que
parar de enganar, porque essa história de ﬁcar aqui com
a Liderança dizendo uma coisa... A Liderança do Governo Lula aqui diz uma coisa; a Liderança na Câmara
diz outra. Aí, chega aqui e já vai com uma conversa por
aí de que vai mexer numa tabelinha para voltar para
a Câmara. Estão brincando com os aposentados e as
aposentadas deste País, porque dizer que 7,1% signiﬁca alguma coisa para este País V. Exª já esclareceu
muito bem que é brincadeira, no mínimo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Isso porque já foram dados 7%, praticamente. É uma diferençazinha de 0,7% que está em pauta.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Perfeito. E, fora isso, essa extinção do fator previdenciário
já deveria ter sido feita desde o início.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Não
sei como um Presidente que é aposentado e tem o
melhor salário do Brasil – porque tem casa, comida e
roupa lavada e, quando sair da Presidência, vai ter uma
pensão vitalícia – não se penaliza, faltando poucos me-
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ses para terminar o seu Governo, e fecha com chave
de ouro, concedendo uma coisa que é tão de justiça,
mas que mal vai dar para os aposentados comprarem
direito os seus remédios genéricos. (Palmas.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS) – Senador
Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Senador Paulo Paim, vou ser bastante breve. O motivo do meu aparte é fazer uma referência a V. Exª. Eu
me considero uma pessoa muito obstinada e bastante
persistente, mas tenho aprendido muito, neste Senado
Federal, com V. Exª. Eu nunca vi, na minha vida, alguém
tão obstinado e perseverante como V. Exª.
(Interrupção do som.)
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Esse assunto que V. Exª tem trazido cotidianamente
ao Plenário demonstra a força interior de V. Exª. Na
luta pelos aposentados e por outros projetos aqui no
plenário nosso, no sentido de beneﬁciar o cidadão
brasileiro, V. Exª é uma referência. Então, eu gostaria
na verdade de congratular-me com V. Exª e dizer que
somos escudeiros do seu trabalho. Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado.
Sr. Presidente, vou terminar. Trago dados, números, já mostrei todos os números que alguém poderia
imaginar. Só me surpreendi porque havia um acerto,
Senador Mozarildo, Senador Mão Santa. Fiz uma gravação aqui para a TV Senado em que respondi, uma
por uma, as quinze perguntas que me ﬁzeram sobre
onde está o dinheiro para pagar as aposentadorias;
essa gravação estava programada para ir ao ar na
segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas foi suspensa simplesmente. Não sei que força oculta foi essa
que conseguiu fazer com que eu recebesse a grade,
mas não foi mais ao ar essa entrevista que dei. Mas
faz parte da vida. Não estou chorando não. Vamos ao
bom combate.
Só quero ler, Sr. Presidente, se me der mais um
minutinho, o que está na LDO deste ano. Lembro que
a LDO de 2010 diz, no capítulo correspondente à Previdência Social, na letra “b”: “nos dois primeiros meses
de 2010, constata-se uma retomada do crescimento da
arrecadação líquida previdenciária. A arrecadação foi
superior em cerca de 15,8% nominais, relativamente
ao arrecadado no 1º bimestre de 2009” – 15,8% a mais
do que foi arrecadado no primeiro bimestre de 2009!
Só isso já seria o suﬁciente, mas, se quiserem mais,
cito ainda a manchete do Correio Braziliense de hoje:
“R$214 milhões em impostos por dia”.
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O Governo arrecada R$214 milhões por dia! A
análise foi feita nos quatro primeiros meses deste ano.
O que mais arrecada? Tributação sobre lucro, faturamento e Coﬁns. São fontes da Previdência.
Ora, sinceramente, se alguém puder desmentir
os números todos que eu tenho aqui - e tenho muito
mais -, estou inscrito nas três MPs para discutir e vou
ainda me dar o direito de, no momento da MP, mostrar
outros números que comprovam que, graças a Deus,
a Previdência brasileira é superavitária, pode pagar os
7,72% e pode acabar com o fator.
Termino dizendo, Sr. Presidente: vida longa a
todos os homens e mulheres de bem que defendem
toda a nossa gente, dos mais jovens aos mais idosos,
respeitando as diferenças.
Vida longa a vocês, guerreiros que vieram de
outros Estados para estar aqui no Senado da República.
Hoje será uma sessão histórica! Hoje nós vamos
aprovar o ﬁm do fator e o reajuste de 7,7% aos aposentados e pensionistas.
Obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem regimental de inscrição, seria um Líder,
Gerson Camata, que trouxe o documento.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com a permissão de
V. Exª, eu gostaria de fazer uma troca com a Senadora
Ciarlini, que tem uns assuntos a tratar na Comissão
de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, eu chamo a Senadora Rosalba Ciarlini...
O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES) – A seguir, eu falo...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, em seguida será para uma comunicação inadiável. Então, o próximo é Mário Couto, que desde cedo
se inscreveu.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Mas
eu estou inscrito pela Liderança, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
agora! É V. Exª.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Mas
eu não posso...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, entra a vez dele, porque se chama um Líder
e volta-se à lista de oradores inscritos. Seria ela. Eu
chamaria você, e ela em seguida.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Pois
bem, Excelência. Aceito a determinação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Mário Couto, como é? (Pausa.)
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Então, V. Exª usa da palavra, e, em seguida, Mário Couto.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Presidente. Obrigada, Senador Gerson e
Senador Mário Couto.
Eu gostaria de tratar de uma questão. Hoje estivemos na Comissão de Educação exatamente numa
audiência pública. Fui autora de um requerimento para
incluir, como direito humano essencial – já que o Governo está elaborando o Plano Nacional de Direitos
Humanos – o direito à educação e à alfabetização.
Quando estava falando o Senador Paim sobre a
abolição da escravatura, eu relembrava que sou de uma
terra, o Rio Grande do Norte, cujo povo tem vocação
natural para a liberdade. Acho que isso é vocação do
povo brasileiro. Mas foi exatamente no Rio Grande do
Norte, cinco anos antes da Lei Áurea, que, na cidade
de Mossoró, se iniciou uma movimentação que resultou
na abolição da escravatura. Cinco anos antes da Lei
Áurea. E que se espraiou por toda a região.
Existe maior escravidão, Senador Paim? Se hoje
nós já não estamos na luta para a abolição da escravatura, nós temos outras escravidões. E não podemos,
de forma nenhuma, nos acomodar, não podemos, de
forma nenhuma, ignorar. Você quer escravidão maior
do que não ter direito ao saber, ao conhecimento?
Todos sabem que eu sou médica, colega do Senador Mão Santa. Eu sou pediatra. Ele é médico, o
Senador Mozarildo também.
Senador Mozarildo, uma coisa me marcou muito.
Eu estava num bairro carente da minha cidade, consultando uma criança quando uma mãe, como toda mãe
que chega com o ﬁlho doente, já vem angustiada. E
essa criança vinha com dispnéia. Dispnéia, para quem
não sabe, é cansaço. Fiz o exame, diagnostiquei uma
bronquite, e disse à mãe: “Olha, mãe, está aqui a receita. Você faça bem direitinho, como eu escrevi aqui.
Tenha todo o cuidado, porque senão essa bronquite
pode se transformar em uma pneumonia e sua criança pode ﬁcar muito mais grave, chegar inclusive a ter
um desfecho pior”. Essa mãe olhou para mim e de repente caiu no choro. Ela disse: “Doutora, o meu ﬁlho
vai morrer?” Eu disse: de jeito nenhum, se a senhora
cumprir tudo o que eu estou mandando aqui, tudo o
que eu coloquei: como dar o remédio, a alimentação,
os cuidados. Aí, ela disse assim: “Mas eu não sei ler.”
Para aquela mãe, não saber ler era como uma sentença de morte para o seu ﬁlho, porque ela não saberia
como ia cuidar. Eram duas páginas de cuidados que
ela teria que ter com aquela criança. Aquilo me marcou.
Eu tive que chegar e explicar a ela detalhadamente.
O que é de 6 em 6 horas? É seis da manhã, quando
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você acordar; ao meio-dia, quando o sol estiver bem
quente; às seis da tarde... Porque ela era uma pessoa
analfabeta, não sabia ler, não tinha como ver todos
aqueles cuidados. Foi preciso eu dizer assim: quem é
que lê na sua casa? E ela disse assim: “Eu tenho um
bichinho que já está lendo. Um meninozinho maior!”
Então chama o menino. Olha, lê aqui para explicar à
sua mãe. E a criança ainda estava começando a ler.
Minha gente, isso acontece no Brasil de hoje, ainda no Nordeste, para quase 20 mil pessoas. É 20% da
população. Tantas ações que este Brasil vem colocando
como ações de desenvolvimento, mas nenhum país
será forte, nenhum país será realmente desenvolvido
economicamente, se não tiver o desenvolvimento social. E o desenvolvimento social passa obrigatoriamente
pelo saber, pelo conhecimento. Isso, sim, é uma forma
de escravatura. É contra essa escravidão que nós devemos fazer um grande mutirão nesta Nação. Chega
alguém e diz: “Mas já é um direito constitucional. Está
lá na Constituição”. No art. 205, se estabelece que a
educação é um direito de todos e dever do Estado e
da família. Além de direito constitucional, é direito humano. As pessoas têm direito de ter condições de ler
uma receita, de ler a carta que recebem de um ﬁlho,
de um parente; têm o direito de escrever para eles; de
poderem caminhar pelas ruas sem ter que perguntar
a um e a outro, sem dependerem de alguém para ler
uma placa. Isso é escravidão, Senador Mário Couto!
E como é grande!
Eu gostaria de conhecer uma avaliação mais ampla porque muito se diz que realmente diminuiu, mas
precisávamos diminuir muito mais.
As nações competitivas de hoje – podem observar – são aquelas nações que cresceram na educação.
Falamos em primeiro mundo, falamos na Inglaterra, nos
Estados Unidos, na Alemanha, na Coréia, no Japão;
todos eles colocaram a educação como prioridade.
Colocaram a educação, em toda a sua história, como
um fator determinante para o desenvolvimento.
Se você chegar a uma cidade da Alemanha chamada Goettingen, você vai encontrar lá, naquela cidade, que é uma cidade universitária – cuja universidade
tem mais de mil anos –, se não estou enganada, 42
prêmios Nobel!
O que é isso? É conhecimento. Se queremos que
a nossa população tenha mais saúde, o conhecimento
é importante. Porque, com educação, você tem mais
condições para saber como se prevenir, você cuida
mais do meio ambiente, você vai ter condições de
crescer também na sua proﬁssão, nas oportunidades
de trabalho, nas oportunidades de emprego.
Então, minha gente, educação é realmente o farol
que ilumina o caminho do desenvolvimento. Quantas
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e quantas oportunidades já surgiram, Senador Mão
Santa! Quantas e quantas ocasiões surgiram na sua
terra, que tem água. Todo mundo diz que o Nordeste
é seco, mas tem água subterrânea, água térmica, mineral, para poder fazer irrigação. E teve que vir técnico de fora, de Estados às vezes mais desenvolvidos.
Quantas e quantas obras, hoje, precisam de um engenheiro; muitas vezes precisamos chamar um técnico, uma pessoa com um conhecimento maior, quando
temos este povo brasileiro, que é a coisa melhor que
tem neste Brasil, que apenas precisa de uma mão amiga no começo, no início da sua vida. E se não teve a
oportunidade no início, que tenha no decorrer da sua
juventude, da vida adulta, a oportunidade de aprender
a ler e a escrever.
Existe o Brasil Alfabetizado, existe o Programa
de Educação de Jovens e Adultos, e foi isso que pedi
aos técnicos que estavam lá, aos representantes das
instituições que lá estavam ligadas ao ensino, para
que nós tivéssemos não somente números, mas a
avaliação do que esses programas estão levando de
conhecimento à população.
Então, por que não incluir como direito, dentro
do Programa Nacional de Direitos Humanos, o direito
à virtude, que é de um programa nacional, lembrando
que garantir um direito é tratar os desiguais de maneira desigual. Alguém vai perguntar: como é tratar um
desigual de maneira desigual? É porque quem tem dinheiro, tem condições, tem todas as oportunidades na
educação porque seus pais podem pagar, pagar uma
boa escola, uma escola particular, até porque a escola pública vem caindo de qualidade comprovadamente. Pela Prova Brasil, sabemos que o índice nacional
ainda é muito abaixo do índice que nós podemos ter,
comparando com os países mais desenvolvidos, da
qualidade do ensino, do conhecimento; quanto mais
nas regiões mais pobres como é o Nordeste.
Então, o que precisamos? Para que nós possamos
ter esse direito maior, para que possamos ter justiça
social, para aquele que é pobre e não pode pagar o
reforço escolar, não pode pagar curso de inglês numa
escola separada, não pode pagar curso de computação em outra escola, não pode ter uma escola de
excelência, o Governo deve dar-lhes, sim, o direito de
melhorar a sua educação.
Concedo com muito prazer, com a permissão do
Presidente, um aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Rosalba, V. Exª fala de um tema importante.
Embora sejamos médicos temos que reconhecer que,
sem educação, não se faz nem sequer saúde. V. Exª
deu um exemplo: uma mãe que não sabia ler a prescrição que V. Exª fez. Então, na verdade, a educação é
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o carro-chefe para fazer saúde, para fazer segurança,
para fazer o resto. E é pena – aí na conclusão do seu
discurso foi bem claro – que tenhamos uma escola
pública que vem caindo de qualidade. No nosso tempo, brigávamos para estudar na escola pública; ia para
uma escola particular – que eram raríssimas – quem
não conseguia entrar para a escola pública e, portanto
– digamos assim –, ia para a escola particular porque
era mais fácil. Hoje, isso se inverteu. Por quê? Porque
não há política de governo no sentido de valorizar o
professor, de valorizar – de fato – as bibliotecas para
que o aluno possa estar em uma escola pública e ter
ensino de qualidade. Gaba-se muito que hoje há uma
universalização da educação, isto é, toda criança na
escola. Mas que tipo de escola? Estar em uma escola onde não se aprende... Dá vergonha, às vezes, ver
um bilhete de uma pessoa que tenha o curso superior.
Um bilhete! Às vezes, em um bilhete se encontra três,
quatro, cinco erros de português. Portanto, é muito importante que o Governo brasileiro – independente de
ser o Presidente Lula, que está acabando o mandato
–, seja o próximo, o próximo, o próximo, que ponham
na cabeça o seguinte: educação deve ser uma política
de Estado, de Nação; e não, de Presidente.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – E
tem-se que entender cada vez mais que investir na
educação não é gasto; é lucro.
Eu queria, para ﬁnalizar, Sr. Presidente, dizer
que ainda temos 10% dos brasileiros maiores de 15
anos na condição de analfabetos. A situação é mais
grave no Nordeste: 19,4%. Entre os negros, 13,6%;
e, no campo: 23,5%. Entre os mais pobres, esse percentual chega a 19%. O acesso à creche, à educação infantil, de zero a três anos, ainda é um direito de
poucos. Dados de 2008, mostravam a cobertura de
apenas 18,1%. Entre os mais pobres, apenas 10,7%.
Os 18,1%, aqui computados, são também os que têm
mais poder aquisitivo e que podem pagar uma creche,
uma educação infantil.
Portanto, Srªs e Srs Senadores, quando aqui nos
preparamos para ter uma tarde com uma votação histórica, porque é uma luta muito grande de reconhecimento aos aposentados, quero aqui deixar um alerta
para ﬁnalizar, Senador Mão Santa. Todos os aposentados do Brasil vêm acompanhando a obstinação do
Senador Paim e a nossa solidariedade. Estamos ao
seu lado desde que aqui cheguei, nas vigílias, nas
movimentações, nas audiências, nas reuniões, para
que possamos conseguir baixar, acabar com o fator
previdenciário e dar direito ao aposentado de ter um
reajuste mais digno.
Hoje o que me deixa preocupada, Senador Paim,
é aquilo sobre o que ontem eu falava, que havia um
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fantasma se formando entre boatos de boca a boca
dizendo que, mesmo aprovado o projeto, não iria valer
porque seria vetado pelo Governo Federal, pelo Presidente, porque não tinha condição a Previdência. O
senhor provou que a Previdência tem recursos, sim,
tem condições. E nós precisamos fazer justiça aos
nossos aposentados.
Agora também estão dizendo, quero aqui fazer
esse alerta, essa denúncia, Senador Mário Couto,
que podem alguns Senadores da Base, aqueles que
não estão ouvindo o que o povo mais quer – o que o
povo brasileiro quer, não só os aposentados, mas o
trabalhador de hoje, a família dos aposentados que vê
a injustiça de tudo isso que está acontecendo –, dizer
que existe algum problema de redação no projeto que
foi aprovado e que, em função disso...
(Interrupção do som.)
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Em
função disso, poderá precisar mexer. Isso é manobra,
minha gente. Isso é, com essa história, querer mexer
para voltar à Câmara, e lá, de novo, ﬁcar aquela luta
toda, ﬁcar, de certa forma, paralisado. Não. Nós não
vamos aceitar. Senador Paim, eu quero dizer que nós
não aceitaremos. (Palmas.) Tem que ser aprovado.
Quantas e quantas vezes, por uma vírgula, por uma
sílaba a mais, por um “s” a mais ou a menos, aqui se
corrigiu. Que se corrija aqui, que seja aprovado aqui,
e que seja já. Não queremos mais nenhuma delonga.
Não aceitamos mais que ﬁque para amanhã, para depois. Aí vem Copa, vem eleição, e o aposentado continua nessa angústia.
Quero aqui também dizer: espero que ﬁque também em regime de urgência... Foi aprovado o relatório
do Senador Demóstenes Torres sobre o Ficha Limpa.
Eu sou favorável. Acho que isso é o que todos nós seremos, porque nós temos que fazer aquilo que é a vontade do povo. Que o Ficha Limpa também seja votado
em regime de urgência, como foi aprovado na CCJ,
porque ﬁcha limpa não é mérito; ﬁcha limpa é dever;
é obrigação do político, daquele que vai ao povo para
ser julgado, para trabalhar com o dinheiro do povo e
ser pago pelo povo. Então, vamos aqui hoje fazer esta
data histórica. Ficha Limpa e a matéria dos aposentados devem ser imediatamente votados, desobstruindo,
assim, a pauta para outros projetos que virão.
Muito obrigada. (Palmas.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Rosalba, V. Exª me permite um aparte?
A SRª. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Só
se o Presidente permitir.
Com a permissão do Presidente, concedo um
aparte.
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O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu queria só
dizer que V. Exª tem toda razão. O que nós podemos
fazer aqui é emenda de redação. São duas emendazinhas. O que vale é o comando maior, que é o art. nº
1, que aprovou os 7,72. A tabela é consequência. Nós
podemos até votar como veio da Câmara, e o Executivo apenas acerta a tabela, sem problema nenhum.
Já ﬁzemos isso aqui em centenas de casos. Eu tenho
alguns casos aqui em que se mexeu no mérito. Não
voltou para a Câmara, só que foi dito emenda de redação. Esse caso é emenda de redação. Os 7,72 foram
aprovados por unanimidade na Câmara. Não há motivo nenhum de querer agora dizer que no teto não se
aplicaram os 7,72 porque um é consequência do outro,
inclusive o que manda a própria Constituição. Não tem
errada. É só votar e mandar para sanção.
A SRª. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Senador Paim, só para mais uma vez reforçar. O senhor
está aí com a sua experiência aqui. Eu estou no meu
primeiro mandato, na primeira parte do primeiro mandato; o senhor tem a experiência aqui do Congresso e
viu quantas e quantas vezes quando o governo quer.
Agora, ﬁcam querendo ter qualquer desculpa para
protelar algo que é um direito da nação; não é mais
só dos aposentados. E nessa luta estamos juntos e,
se Deus quiser, vamos vencê-la. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra agora um orador
inscrito para uma comunicação inadiável. Esse orador
é Márcio Couto, do PSDB, que representa o Pará.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores presentes nesta
sessão de quarta-feira, trazia eu, Senador Paulo Paim,
um tema da minha terra natal, do meu Estado do Pará.
Meu Estado vive uma crise que sempre anunciei desta
tribuna e que, agora, veio à tona, mas farei este relato amanhã.
Quero falar dos aposentados e para os aposentados deste País. Quero aqui deixar claro tudo o que vai
acontecer hoje à tarde. Preocupei-me em chegar cedo,
em ligar para os Senadores, em ligar para o Líder do
Governo, porque, Senador Paulo Paim, não podemos
deixar que tramem contra os aposentados deste País
às nossas vistas.
Olhe, Senador, eu jurava que, se a coisa fosse
resolvida na Câmara dos Deputados, aqui seria um
céu de brigadeiro. Jamais imaginei que nós poderíamos ter trabalho aqui no Senado. Espero até que não,
Senador. Espero até que não.
Espero que hoje nós possamos sair daqui todos
felizes e que a população de aposentados, pensionistas deste País pare de sofrer. Ou sofra menos, porque,
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sinceramente, esse não era o aumento que o Senador
Mário Couto desejava. Mas pelo menos é uma grande
conquista.
Esse aumento não permite, a mim, que venha a
esta tribuna agradecer ao Presidente Lula. Não permite. Posso até dar uma trégua, mas agradecer, não
permite. Mesmo assim, o Governo trama para tirar a
pequena migalha que está dando aos aposentados
deste País.
Existe uma trama. Espero que Deus, Cristo ilumine
este Plenário hoje, e que nós não possamos ver essa
vergonha nacional acontecer neste plenário. O Senado
brasileiro está altamente desgastado; os políticos brasileiros estão altamente desgastados e, se na tarde de
hoje, acontecer essa trama contra os aposentados, eu
acho que a população brasileira vai ﬁcar com vergonha
de votar. Sinceramente, Senador Paulo Paim.
Eu me dediquei, Senador Paulo Paim, desde que
cheguei aqui, falei com V. Exª, associei-me a V. Exª e
dediquei a metade desta tribuna aos aposentados do
Brasil. A outra metade dediquei ao meu querido Estado do Pará. E um pedaço a outros assuntos da Nação
brasileira. Todos aqui neste Senado são testemunhas
disso. Em momento nenhum, eu deixei de falar. Em
nenhuma ocasião, eu deixei de usar esta tribuna. Em
nenhum momento, me passou pela idéia o fracasso.
E nem passa. E nem passa o fracasso.
Eu sei, o Presidente da República sabe, o Brasil
inteiro sabe, toda a Nação brasileira sabe como vivem
os aposentados brasileiros, a diﬁculdade de cada um
de vocês. A Nação brasileira sabe, o Presidente da
República sabe que vocês vivem, ao amanhecer de
cada dia, com um problema na cabeça que se chama
dívida. Isso é parte do desequilíbrio do ser humano. O
Presidente da República sabe que cada um de vocês,
ao amanhecer, ao abrir a geladeira, percebem que ela
não está farta igual a do Presidente da República. O
Presidente sabe que cada um de vocês que tem um
parente ou quando adoece não tem dinheiro para ir à
farmácia comprar remédio. O Presidente sabe a miséria em que vive o aposentado brasileiro!
Pergunto à Nação: por que o homem que tem a
capacidade de continuar um programa chamado Bolsa
Família não tem a coerência, não tem a sensibilidade
de dar um aumento mínimo para os aposentados deste Brasil sofrerem menos? Se vocês me perguntarem
– e isto eu provo à Nação brasileira: “Será, Senador,
que neste País há aposentado cometendo suicídio?”
Eu provo à Nação brasileira que há. Tenho aqui em
mão e-mails – plural – dizendo que, “se hoje o Fator
Previdenciário não for derrubado no Senado, eu cometerei o suicídio”; isso foi dito pelo senhor ou pelo
velho deste e-mail. O Lula sabe disso. Como é que o
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Lula, Nação brasileira, como é que o Lula... Será que
o Lula não pensa em Deus? Será que Deus não quer
a proteção de cada um de vocês? Será que vocês não
merecem isso? Por que o Presidente Lula, meu Deus
do céu, chama o seu Líder esta semana e diz para
fazer o mecanismo para que a derrubada do fator e
o aumento de vocês não saiam? Por que isso, Nação
brasileira? Será que o Lula se veste de anjinho para
passar politicamente? Será que este Lula tem, realmente, sensibilidade no seu coração? Quem foi que
tramou? Quem é que está tramando? O Líder do Governo sozinho? Não. Ele foi chamado pelo Governo
para fazer isso. E o Líder do Governo é um daqueles
que têm que obedecer ao rei.
Só nos resta uma coisa: a lealdade deste Senado. Eu telefonei para mais de 30 Senadores enquanto
vinha para cá. Notei que todos estão a nosso favor.
Falei com o Líder do Governo e perguntei se ele não
tinha sensibilidade, se ele não pensava em cada um de
vocês. E ele me disse, ele me respondeu que vai dar
tudo certo, que o projeto não vai retornar à Câmara. Eu
vou cobrar dele mais tarde. Se ele vier a colocar este
projeto para a Câmara, o que eu devo chamar para
ele? Eu não quero. Eu o respeito. Mas eu quero que
as pessoas sejam sinceras, eu quero que as pessoas
sejam honestas. Eu não quero que aqui, no Senado,
se ﬁque brincando com o ser humano.
Mas não quero que este Senado mostre ao Brasil que estamos acabando de estraçalhar aqueles que
já estão estraçalhados neste País! Vou ler o ﬁnal de
um de dezenas ou centenas de e-mails de pessoas
dizendo que vão praticar o suicídio caso os Senadores não aprovem.
Mas, como eu ia dizendo, senhoras e senhores
aposentados deste País, tudo hoje à tarde depende
da nossa lealdade e da sensibilidade de coração de
cada Senador. Os fatos estão mais do que comprovados. Dinheiro há. O País está dando dinheiro para tudo
quanto é país. A folha de pagamento deste País é uma
das maiores do mundo. São mais de R$200 milhões só
com assessores. Os fatos são reais e claros.
Não existe nenhuma diﬁculdade. Existe, no ﬁnal
de tudo isso, uma palavra chamada maldade! Maldade! É isso que existe! É maldade! E quero ver se este
Senado tem coragem de cometer mais uma maldade
na tarde de hoje.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Mário Couto, V. Exª me permite um aparte?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou lhe
dar, já vou lhe dar.
Eu vou só ler.
Sr. Senador Mário Couto...
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É o ﬁnal. É grande. Ele mostra as lamentações
dele, se despede da família, se despede dos ﬁlhos, diz
que vai cometer suicídio hoje, às 20 horas. Diz que um
membro da família dele irá telefonar para mim para pedir
vela, porque ele não tem nem para comprar vela.
Olha onde chegamos! Olha onde chegamos!
Warley, por várias vezes, Warley, eu recebi um
e-mail...
Já vou descer, Presidente. Já vou descer, Mozarildo. Sei que V. Exª está com a gente, conheço V. Exª.
E-mail dizendo que eu estava fazendo proselitismo político, que não ia acontecer nada, que o Paim e
o Mário Couto estavam enganando os aposentados.
Vários e-mails de aposentados eu recebi. Sabe, Warley, eu não critico nenhum deles. Isso é angústia, isso
é sofrimento, isso é extravasar o que...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Mário Couto, um minuto para terminar logo,
para a gente votar para o velhinho não se suicidar.
(Palmas.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Se V. Exª
colocar agora para votar, eu termino agora, para a
gente salvar o velhinho.
Mas, Warley, eu não sou candidato a nada. Meu
mandato termina em 2014. Não sei se volto à política,
mas uma coisa eu queria ver corrigida neste País: o
sofrimento de cada um de vocês.
Já vou te dar, Paim. Deixa eu só ler.
Sr. Senador Mário Couto, como eu falei acima,estou
muito depressivo.
Quem de vocês não sofre de depressão? Quem?
Quem de vocês não sofre de depressão? Eu duvido
que sobre um. É quase da sua totalidade.
E para mim nada mais importa, pois não acredito em nada mais nem em ninguém. A minha última
decisão é que não mais me submeterei ao famigerado
Fator Previdenciário. Caso a Medida Provisória 475 não
seja aprovada no Senado até o dia 1º, ou venha a ser
vetada pelo Presidente, eu vou me suicidar(...)
Pode estar brincando, mas pode estar falando sério. Pode, Mão Santa! Pode estar brincando, mas pode
estar falando sério. E essa não foi a primeira. Essa é
uma série de dezenas ou centenas, se eu for conferir,
de e-mails dizendo que estão fora da Terra.
Pois não, Senador Paulo Paim, para encerrar.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Mário Couto, eu lhe pergunto se V. Exª gostaria de, neste
momento, pela importância... Eu sei que os Senadores todos vão falar, mas nós temos a tarde toda aqui,
a noite toda e até amanhã de manhã, se necessário,
porque esse tema envolve milhões de brasileiros.
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Senador Mário Couto, o senhor quer primeiro
uma notícia boa ou uma notícia ruim?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – São
duas?
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – São Duas.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Dê-me a
ruim primeiro.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Recebi,
neste momento, o relatório, encaminhado pela Mesa,
do Senador Romero Jucá. Ele está suprimindo o fator
previdenciário.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É verdade. Já li também.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Se suprimir
o fator, é medida provisória, vai voltar para a Câmara.
Volta para a Câmara. A notícia é que temos que resolver não aceitar essa supressão. Segunda: a nossa
tese de que emenda de redação resolveria ele aceitou.
Ele acatou as duas emendas de redação que propusemos ontem aqui, tanto eu como V. Exª. Então, as duas
emendas de redação, ele entendeu que o que vale é o
art. 1º, que é o 7,72%, e faz uma emenda de redação
aplicando o 7,72% no teto e também na Tabela. O que
é que manda o comando da Constituição, se não me
engano, lá na Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
art. 5º? Ele entendeu que dava para ser como emenda
de redação, mas suprime o fator. Se ele suprime o fator,
volta tudo. Então, temos que rejeitar as Emendas nºs
1 e 2, que tratam só do fator, e aprovar as emendas
de redação, que vão garantir, Warlei, o 7,77%. É essa
a minha contribuição a V. Exª. (Palmas.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, em função dessa notícia, estou encaminhando
à Mesa, daqui a cinco minutos, baseado no Regimento
Interno desta Casa, pedindo, antes da Ordem do Dia,
como manda o Regimento...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou
encaminhar à Mesa, já está chegando à V. Exª.
Pedindo que o projeto seja votado e as emendas
do Senador Romero Jucá sejam votadas em separado.
E assim, se nós tivermos maioria aqui, derrubaremos
as emendas do Senador Romero Jucá. (Palmas.) Essa
é a minha conﬁança, essa é a minha esperança.
Na consulta que ﬁz aos Senadores, na sua maioria, aliás, desculpa, na sua totalidade, disseram-me que
estão com os aposentados deste País. Não consultei
todos porque não deu tempo, mas cheguei a consultar
uns trinta Senadores e pedi a eles que não deixassem...
Votar, eu seu que todos votarão a favor, o problema é
não deixar este projeto voltar para a Câmara, como o
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Governo quer. Se voltar para lá, acabaram os aposentados, acabaram os direitos dos aposentados.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – V. Exª é
nosso. V. Exª é camisa número 13. V. Exª é nosso, é
camisa número 13. Pelo amor de Deus! V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
O meu número é o 20, do Partido de Jesus, Social
Cristão.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – V. Exª,
deixe-me lhe falar.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Foi o relator
do Fator Previdenciário. Foi o relator.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não, V.
Exª foi o primeiro Senador, quando cheguei aqui no
Senado, a me chamar e dizer assim para mim: “Quero
que você compre uma briga comigo”. Perguntei: “Qual
é a briga?” “Nós temos que melhorar a condição dos
velhinhos deste País”. Foi V. Exª o primeiro que me
convidou a fazer isso. Por isso que lancei V. Exª – ninguém pode falar nisso; eu posso – a Vice-Presidente
da República. (Palmas.)
Desço desta tribuna, Senador Paim, certo de
que os nossos pares, na tarde de hoje, não vão me
decepcionar, nem a você, nem ao País, nem ao Senado. O Senado brasileiro precisa mostrar, neste momento difícil do Senado, que nós estamos do lado do
povo brasileiro.
Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador César Borges, da Bahia.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente, enquanto o próximo orador se encaminha...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
próximo orador, para facilitar, seria Garibaldi Alves, que
não está. Então, Valter Pereira cedeu a Mozarildo Cavalcanti, como orador inscrito. Depois, chamaremos um
Líder, e o Líder, que já gentilmente cedera – agora ele
vai usar da palavra –, depois dele é Gerson Camata.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, então,
pela ordem, enquanto ele se encaminha.
Peço paciência ao nobre Senador e amigo Mozarildo Cavalcanti porque eu queria aqui saudar o Prefeito de Barra do Rocha, uma cidade do meu Estado,
o Prefeito Jonatas, que está entre nós, a Presidente
da Câmara, Cleide, e os Vereadores Márcio, Amaurílio, Heráclito, Antonio Damião, Antonio José, Osvaldo,
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Anita e Eva. Barra do Rocha é uma cidade querida,
que ﬁca às margens do rio das Contas, na região cacaueira do Estado da Bahia.
Também, Sr. Presidente, eu queria, neste momento, saudar o Município de Palmas de Monte Alto, no
Estado da Bahia, que completa 170 anos de emancipação política. Então, eu queria fazer este registro.
E por ﬁm, Sr. Presidente, sem abusar da paciência do Senador Mozarildo, anuncio que a capital
baiana, Salvador, será sede do XI Congresso Brasileiro de Municípios.
Com o objetivo de estimular prefeitos e prefeitas
a aprofundarem as reﬂexões e experiências acerca do
desenvolvimento do municipalismo nacional, a Associação Brasileira de Municípios irá promover, no período de 25 a 27 de maio, em Salvador, o XI Congresso
Brasileiro de Municípios.
O evento irá promover o debate sobre as práticas
e estratégias mais adequadas para uma gestão municipal eﬁciente. (...) Gestores públicos de todo o país
estão convidados a participar. Para o presidente da
Associação Brasileira de Municípios, o prezado amigo
Luiz Alberto Muniz, a realização do XI Congresso se
conﬁgura em ótima oportunidade de intercambiar experiências exitosas entre os gestores municipais.
Deputados e Senadores, autoridades do Governo Federal e Estadual estarão presentes nesse
Congresso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço a tolerância do orador, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, Senador Mão Santa...
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente... Com a condescendência do Senador Mozarildo
Cavalcanti, se me permitir...
Peço a palavra pela ordem à Mesa, se houver...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Então, cancele meu tempo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. Fora
do microfone.) – Não; já começou. V. Exª aguarde aí.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Aguardarei,
Sr. Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero, inicialmente, dizer aos aposentados aqui presentes
que vou deixar para discutir o tema dos aposentados
na hora da votação do projeto. Uma coisa é certa: nós
não sairemos daqui hoje sem desenrolar esse nó.
(Palmas.) Nós não aceitamos qualquer manobra que
o Governo, por intermédio de seu Líder, queira fazer
aqui para mandar de volta à Câmara o projeto dos
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aposentados. Chega de enrolação! Da mesma forma,
vamos votar hoje o projeto do Ficha Limpa. Portanto,
na hora da discussão dos dois projetos, eu quero participar e discutir o tema.
Hoje, Senador Mão Santa, quero homenagear
uma categoria que deveria, na verdade, merecer muito
mais atenção do poder público, isto é, tanto dos Estados Membros da Federação quanto do Estado Nacional, ou seja, do Governo Federal. Quero me referir à
ﬁgura do defensor público.
Muito se fala, neste País, que rico não vai para a
cadeia porque pode pagar advogado e que pobre vai
para a cadeia porque não tem advogado. Então, quem
é o culpado disso? O Governo Federal e os Governos
estaduais, porque, na Constituição Federal, está bem
claro que os Governos têm de ter defensor público,
quer dizer, advogado pago, e bem pago, pelos Estados
e pela União para defender os pobres.
Hoje é o Dia do Defensor Público. Na verdade,
esse Dia foi instituído no Brasil pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso no dia 9 de maio, dizendo:
“Fica instituído o Dia Nacional da Defensoria Pública,
que será comemorado no dia 19 de maio”.
Farei uma introdução para dizer o porquê do dia
19 de maio. Ele foi instituído, no início, no Estado do
Rio de Janeiro, promulgado pelo então Deputado Estadual. O dia é 19 de maio – aí está a história, Senador
Mão Santa, V. Exª gosta muito de história – porque,
em 19 de maio de 1303, faleceu na França Santo Ivo
de Kermartin, Doutor em Teologia, Direito, Letras e
Filosoﬁa.
Nascido em Kermartin, no dia 18 de outubro, Santo Ivo notabilizou-se especialmente por dedicar toda a
sua erudição e cultura em defesa, nos tribunais, dos
pobres, órfãos, viúvas e todos aqueles considerados
desassistidos da fortuna.
Portanto, o dia 19 de maio, que é dedicado a
Santo Ivo, é o Dia do Defensor, porque esse santo,
que era um advogado, dedicou-se inteiramente a defender os pobres.
Quero aqui, primeiramente, prestar uma homenagem à Defensoria Pública do meu Estado, que é o
menor Estado da Federação, em termos de população,
mas que tem hoje uma Defensoria eﬁciente, destacada. E eu não poderia começar a minha homenagem à
Defensoria Pública de Roraima sem homenagear um
sobrinho meu, defensor público concursado, que faleceu no último dia de outubro do ano passado em um
acidente de trânsito, o Dr. Anderson Cavalcanti de Moraes e, por meio dele, homenagear todos os defensores
públicos do Estado, desde o Defensor Público-Geral, Dr.
Oleno Inácio de Matos; ao Subdefensor Público-Geral,
Dr. Antonio Avelino de Almeida Neto; ao Corregedor-
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Geral, Francisco Francelino de Souza; e aos outros 32
defensores que compõem a nossa Defensoria, cuja lista
peço, Sr. Presidente, que seja transcrita como parte
integrante do meu pronunciamento.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª me
permite, Excelência?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Com muito prazer. Antes mesmo de entrar na história da minha Defensoria, quero ouvir V. Exª, com
muito prazer.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Quero
apenas juntar-me a V. Exª, solidarizar-me a essa homenagem que V. Exª presta aos defensores públicos,
que cumprem um papel importantíssimo na assistência jurídica que dão aos pobres, aos órfãos, às viúvas,
como Santo Ivo, o seu protetor, que dedicou a eles a
vida e a carreira de advogado e se transformou em um
santo por defender os fracos. Quando fui Governador,
ﬁquei espantado, logo no início do meu Governo, com
a quantidade de presos, na penitenciária do Espírito
Santo – um terço –, que já haviam cumprido a pena e
não eram soltos porque não havia um defensor para
peticionar, no juízo das execuções penais, a soltura
deles. Aí eu reforcei a equipe de defensores, e eles
conseguiram, num prazo de dois meses, libertar um
terço dos presos do Espírito Santo, que já haviam
cumprido pena. Alguns estavam há anos com a pena
cumprida jogados lá dentro da penitenciária, aguardando o dia em que aparecesse um juiz. Desse modo, o
defensor público tem essa importância. A Defensoria
foi uma grande instituição que o Brasil criou e que os
Estados mantêm hoje. Eles merecem, nesse seu dia,
a homenagem de toda a população brasileira, muito
maior daqueles que eles defendem, que não têm amparo, não têm advogado, não têm recursos e que eles
amparam sempre, nos seus direitos, até no direito do
consumidor, porque hoje há defensoria nas várias gamas do direito. A todos eles a nossa homenagem e o
nosso respeito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Gerson Camata, V. Exª, que foi governador
de um Estado importante como o Espírito Santo, sabe
a importância – aliás, todo brasileiro deveria saber – a
importância que tem o defensor público. E é lamentável
que alguns Estados grandes deste País não tenham
defensores públicos sequer na correlação que tem o
meu Estado.
O meu Estado, que, segundo o IBGE, tem cerca
de 400 mil habitantes, tem 35 defensores públicos e
precisa de mais. Agora, mais alarmante é que, no meu
Estado, onde mais de 60% da área do território é de
áreas federais – reservas indígenas, reservas ecológicas, faixa de fronteira –, e portanto os crimes federais
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são mais comuns, a Defensoria Pública Federal conte
apenas com três defensores. Então lá quem precisa
se defender de um crime federal está mal.
E aí a culpa é do Presidente da República, que
tem, portanto, de providenciar que a Defensoria exista
com maior eﬁciência em Roraima.
Quero aqui cumprimentar, no caso da Defensoria
Estadual, o Dr. Oleno e, no caso da Defensoria Pública
da União, a Drª Dione da Fonseca Passos Bittencourt,
a Drª Maria Joanna Pacheco e, ainda, o outro defensor
– são três na verdade.
Quero dizer que a nossa Defensoria de Roraima,
que começou como uma Divisão de Assistência Judiciária, embrião dessa Defensoria atual, remonta da década de 80. Em 1988, a Constituição Federal ampliou
o conceito de assistência jurídica gratuita, que passou
a integrar o rol dos Direitos e Garantias Fundamentais
do cidadão – é bom que se diga. Portanto, o direito ao
defensor público está no rol dos Direitos e Garantias
Fundamentais do cidadão, devendo ser prestado pelo
Estado, pelo Governo, por meio do defensor público.
No entanto, isso é muito mal feito na maioria dos Estados grandes.
No Estado de Roraima, felizmente, o trabalho
árduo tem sido feito por parte dos defensores locais.
Inclusive, quero ressaltar que a nossa Defensoria está
como ﬁnalista do Prêmio Nacional de Comunicação e
Justiça, isto é, a Defensoria tem um programa para se
comunicar com o cidadão, para esclarecer o cidadão
sobre o direito que tem, como é que se faz para conseguir advogado.
E esse meu sobrinho que citei aqui, o Dr. Anderson
Cavalcanti de Moraes, foi o primeiro Defensor Público
de um Município, chamado Mucajaí, no meu Estado.
Então, Sr. Presidente, quero ressaltar também
aqui que ontem foi aprovada uma lei que reestrutura
a Defensoria do meu Estado. Portanto, é um trabalho
árduo que está sendo feito pelos defensores, tendo à
frente o Dr. Oleno.
Mas, ao pedir, Senador Mão Santa, que sejam
transcritos os materiais aqui mencionados, eu quero
só ler, pra deixar bem claro aqui, umas regrinhas básicas para o cidadão e para a cidadã que me ouve pela
Rádio Senado e a mim assiste pela TV Senado, que
são, digamos assim, as dúvidas frequentes com relação ao pobre que precisa de um advogado.
Primeiro, o que faz a Defensoria Pública? A Defensoria Pública é uma instituição que presta assistência jurídica ao cidadão carente. O Defensor Público,
portanto, é o advogado do pobre. Quem é que tem direito à assistência desse Defensor? Todo cidadão que
não tiver condição de pagar pela assistência de um
advogado. E qual é o limite? O limite é até aquele que
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está isento do pagamento de Imposto; mas também é
aquele que, mesmo que pague Imposto, se não tiver
condições de pagar advogado, assina uma declaração e aquilo é suﬁciente para que ele tenha direito. Os
documentos são apenas a identidade, o CPF, o comprovante de residência e os documentos relativos ao
processo que ele está sofrendo.
Então, faço muita questão de ressaltar essa data
importante. Quero dizer que inclusive no dia 25 vai ser
feita aqui no Senado uma sessão de homenagem ao
Defensor Público. Mas eu não gostaria de deixar passar o Dia do Defensor Público, o Dia da Defensoria
Pública em branco.
E, ao reiterar o pedido de transcrição dos documentos a que ﬁz referência aqui, eu quero ouvir o
Senador Nery, com muito prazer.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Cumprimento o
Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti por essa oportuna
lembrança e pelo importante registro que faz sobre o
Dia Nacional do Defensor Público e as tarefas importantes na atuação deles em defesa dos direitos dos mais
pobres. Quero cumprimentar V. Exª, Senador, e, por extensão, cumprimentar a todos os defensores públicos,
sejam dos Estados, sejam da União. No meu Estado do
Pará, posso testemunhar, Senador Mozarildo, o trabalho realizado pela Defensoria Pública, no Estado e na
União, representada no Estado pelo Dr. Antônio Roberto
Figueiredo Cardoso, eleito para um mandato de três à
frente da Defensoria Pública, e pelo Dr. Ginaldo, que é
o Chefe da Defensoria Pública da União no Estado do
Pará, que têm realizado um trabalho voltado para as
populações mais pobres, as populações excluídas, índios, quilombolas, agricultores, ribeirinhos, população
em geral, o que merece registro. E quero daqui também
enviar os nossos cumprimentos a todos os defensores
públicos do Brasil, especialmente do Estado do Pará,
da Amazônia que V. Exª também representa aqui no
Congresso Nacional. E que estejamos unidos e nos somando ao apoio e ao trabalho realizado pelos nossos
defensores públicos. Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Agradeço, Senador Nery, o aparte de V. Exª. Quem
sabe, eu diria, aqui, onde estão presentes tantos aposentados, quantos não estão precisando de um defensor público para defender suas causas por não poderem
pagar um advogado? E ressaltei que, no meu Estado,
a Defensoria Pública da União, quer dizer, do Governo
Federal, tem apenas três defensores, enquanto a do
Estado tem 35, e a maioria das causas no meu Estado
diz respeito a crimes federais ou a delitos federais.
Então, é preciso que, ao homenagearmos o Defensor Público, chamemos a atenção das autoridades,
mas principalmente da população para que não deixe
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de jeito nenhum de cobrar das autoridades, Governadores e Presidente da República, a estruturação adequada para assistir os pobres.
Senador Mesquita, se o Presidente concordar,
darei o aparte a V. Exª.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– É muito rápido, Senador Mozarildo, apenas para
parabenizá-lo pela lembrança. Eu tinha até colocado
na minha pasta um prospecto dos defensores públicos
para lembrar também de fazer uma referência muito
justa a essa categoria de extrema importância. Nosso
País se diz democrático, Senador Mozarildo. A meu ver,
não podemos encher a boca ainda, porque democracia, para mim, pressupõe direitos em todos os setores,
inclusive econômico, e há muita coisa no nosso País
que precisa ser aperfeiçoada para que possamos, um
dia, chegar a abrir a boca mesmo, dizendo: “somos uma
democracia”. Mas, num regime como o nosso, a atuação do defensor público é de fundamental importância. Eu até digo, no seio da minha família, que, no dia
em que eu me aposentar, Senador – talvez não esteja
muito longe essa data –, eu, como militante do Direito,
advogado, procurador da Fazenda, vou me colocar à
disposição, quem sabe, da Defensoria Pública da minha
terra, pro bono, sem qualquer retribuição monetária.
Vou me colocar à disposição, por dois ou três dias na
semana, para prestar serviço, tal a importância que
vejo na atuação dos defensores públicos e de uma Defensoria Pública no nosso País. Portanto, parabenizo
V. Exª pela lembrança de festejar com os defensores
públicos esta data tão importante para eles.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Senador Mão Santa, peço um minutinho para concluir,
só para dizer que como nós, médicos, que aprendemos
Medicina com os pobres, na enfermaria da Santa Casa,
os advogados aprendem Direito nos escritórios das faculdades, com os pobres. Então, é importante que existam
os defensores públicos como existem os médicos do
serviço público. Não poderia, portanto, deixar que esta
data não fosse registrada hoje, embora, repito, no dia
25, teremos uma sessão especial de homenagem.
Mas vou concluir porque temos de estar de olho
no relógio, pois a hora importante está por vir, que é
a discussão do projeto da emenda dos aposentados
e do Projeto Ficha Limpa, duas coisas que a Nação
está a exigir: corrigir a injustiça com essas pessoas
que já deram a vida pela Nação e também moralizar
a política neste País. (Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU DISCURSO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Defensoria comemora 10 anos de criação
A Divisão de Assistência Judiciária, embrião da
Defensoria Pública remonta à década de 80, ainda no
ex-território Federal. Nesta época, o órgão era ligado
ao Gabinete Civil do Estado de Roraima.
Em 1988, a Constituição Federal ampliou o conceito de assistência jurídica gratuita, que passou a integrar o “rol” dos direitos e garantias fundamentais do
cidadão, devendo ser prestada pela Defensoria Pública,
instituição essencial à função jurisdicional do estado.
A Defensoria pública do Estado de Roraima foi
criada em 19 de maio de 2000 pela Lei Complementar
nº 37, em observância ao artigo 134 da Constituição
Federal de 1988 e ao artigo 102 da Constituição Estadual. A LC nº 37 disciplina a organização e estrutura
a Defensoria Pública do Estado de Roraima, e criou a
carreira de Defensor Público, bem como estabeleceu
o regime jurídico de seus membros. O principal objetivo da Instituição é a prestação de assistência jurídica integral e gratuita, em qualquer juízo ou instância,
à parcela da população considerada juridicamente
hipossuﬁciente, que não tem condição de pagar um
advogado particular.
Defensores gerais
Após a criação da Defensoria Pública, por meio
da LC nº 37, o primeiro defensor público-geral do Estado, foi o advogado Alexsander Ladislau Menezes,
no período de setembro de 99 a abril de 2002. Em
seguida assumiu a advogada Walkiria de Azevedo
Tertulho, que dirigiu a Instituição de maio de 2002 a
março de 2003.
A primeira a defensora pública a dirigir a Instituição foi Lenir Rodrigues Luitgards Moura. Ela conduziu
a Defensoria de março a setembro de 2003. Dessa
data até agosto de 2005, o mandato foi exercido pelo
defensor Wallace Rodrigues da Silva.
O penúltimo defensor público-geral foi o defensor Thaumaturgo Cezar Moreira do Nascimento. Ele
cumpriu mandato de 2 anos, de setembro de 2005 a
setembro de 2007. Atualmente o defensor Oleno Inácio de Matos está a frente da Defensoria Pública. Seu
mandato teve início em 2007 e encerra-se em setembro de 2010.
De acordo com o III Diagnóstico Nacional da
Defensoria Pública, estudo elaborado pelo Ministério
da Justiça e a ONU, a Defensoria Pública do Estado
de Roraima é considerada uma das três melhores do
País.
Defensoria Pública do Estado
está entre as três melhores do Brasil
Dados do III Diagnóstico da Defensoria Pública
realizado pelo Ministério da Justiça, e divulgado durante
o VIII Congresso Nacional de Defensores Públicos, no
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início de novembro em Porto Alegre, apontam Roraima como um dos três estados com a maior média de
atendimentos de habitantes por defensor público.
Em Roraima, os atendimentos por defensor cresceram nos últimos anos. Em 2006, foram 2.273, subindo para 2.546 em 2007. Em 2008, o Estado tornou-se
o terceiro com o maior número de atendimentos por
defensor, chegando a 3.016, enquanto a média nacional é de 2.301. No total, foram 114 mil acolhimentos
no ano passado.
Outro dado que coloca a Defensoria Pública do
Estado de Roraima em destaque é a percentagem de
defensores por comarcas. Enquanto no restante do
País, apenas 42,7% das comarcas possuem defensores públicos, em Roraima esse número é de 100%.
Atualmente, são 37 defensores distribuídos em todas
as comarcas, na capital e no interior.
De acordo com o Diagnóstico, Roraima tem a
melhor relação de defensor público por habitante. O
Estado tem um proﬁssional para cada 7 mil habitantes,
enquanto em outras Unidades da Federação essa relação chega a 26 mil habitantes para cada defensor. A
média nacional é de apenas 1,4 defensor público para
cada 100 mil habitantes.
Para o defensor público-geral do Estado, Oleno
Matos, outro diferencial é que em Roraima o defensor
geral é eleito pelos colegas, enquanto na maioria dos
estados essa escolha é feita pelo governador.
“Na verdade, ainda precisamos avançar bastante,
e isso passa inicialmente por um orçamento condizente
com nossas necessidades. Hoje, por exemplo, o número
ideal de defensores para atender a população seria de
75 membros, mas não podemos fazer concurso porque
não temos orçamento suﬁciente”, destacou.
Nova Lei Orgânica da Defensoria Pública
A Defensoria Pública deve prestar orientação jurídica, promover os direitos humanos e defender, em
todos os graus, os direitos individuais e coletivos, de
forma integral e gratuita, dos necessitados. Essa deﬁnição é prevista pelo Projeto de Lei Complementar
nº 132/2009, que altera a Lei Orgânica da Defensoria
Pública.
De autoria do Poder Executivo, o texto regulamenta a autonomia funcional, administrativa e orçamentária
da DP, democratiza e moderniza sua gestão, estabelece
os direitos das pessoas assistidas e cria mecanismos
de participação da sociedade civil na administração e
na ﬁscalização do órgão. A nova Lei adéqua a legislação à Reforma do Judiciário.
Os objetivos da DP, de acordo com a Lei Complementar, são buscar a primazia da dignidade da pessoa
humana, a redução das desigualdades sociais, a aﬁrmação do Estado Democrático de Direito, a prevalên-
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cia e a efetividade dos direitos humanos e a garantia
dos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Para exercer suas funções, a DP poderá organizar
sua estrutura, abrir concursos e nomear defensores e
funcionários muito mais rapidamente, sanando um dos
problemas mais signiﬁcativos em todo o Brasil, que é a
falta de defensores em cerca de 60% das cidades.
O projeto estabelece como uma das novas funções da Defensoria Pública a de promover, prioritaria-
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mente, a solução extrajudicial dos litígios para a composição entre as pessoas em conﬂito de interesses de
mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas
de composição e administração de conﬂitos.
Obs – A aprovação recente da Lei Orgânica Estadual da Defensoria Pública é para adequar a legislação
estadual à Nova LO Nacional. A Lei aprovada pela ALE
ainda vai a sanção do governador Anchieta.
Atenciosamente, James Serrador – Assessor
de Comunicação. 8112 6886.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nossos cumprimentos.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Senador Mozarildo lembra a data do Defensor Público.
Senador Mozarildo, sou orgulhoso, pois, no meu Governo do Piauí, construímos um palácio da Defensoria Pública. Era o Defensor Cadena Neto, e eu visava
naquilo a que nunca mais houvesse um julgamento
como o de Cristo: sem advogado de defesa.
Pela ordem, o Senador do PSOL José Nery.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem também.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador
Mão Santa, em primeiro lugar, peço a inscrição para
falar em nome da Liderança do PSOL, quando terei
a oportunidade de manifestar todo o nosso apoio em
prol do projeto que reajusta os benefícios dos aposentados em 7,7% e, ao mesmo tempo, do projeto
que acaba com o fator previdenciário. (Palmas) Isso
é matéria urgente
Portanto, a presença dos aposentados e suas lideranças na galeria de honra e na galeria desta Casa
nos dá o incentivo necessário para que possamos
aﬁrmar, no dia de hoje, nossa tarefa fundamental de,
representando os interesses da sociedade brasileira,
aprovar – sem nenhuma emenda para que não retorne
à Câmara – o projeto de reajuste dos aposentados e
do ﬁm do fator previdenciário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Acabamos de fazer a inscrição que V. Exª pediu.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem
ainda, Sr. Presidente, por favor. Eu peço a mesma isonomia que os que pedem a palavra pela ordem são
tratados.
Eu queria encaminhar a V. Exª quase seis mil
assinaturas de cidadãos e cidadãs do Estado de São
Paulo. Por meio de um trabalho realizado pelo Líder
do PSOL na Câmara, Deputado Ivan Valente, que aqui
se encontra presente, foram colhidas, nesta semana,
quase seis mil assinaturas em apoio à aprovação, no
Senado, do Projeto Ficha Limpa.
E faço questão de registrar também, Sr. Presidente, que entre as assinaturas colhidas pelo Deputado
Ivan Valente encontra-se a assinatura do ex-Presidente
da República Fernando Henrique Cardoso, que, com
o gesto, ao assinar este abaixo-assinado, se soma,
evidentemente, aos milhões de brasileiros que protagonizaram o projeto de iniciativa popular que deu
origem ao Projeto Ficha Limpa.
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Agora, o Senado Federal tem a tarefa fundamental de aprová-lo no dia de hoje, respondendo a esse
anseio do povo brasileiro, que quer ética e seriedade
na política brasileira.
Então, vou levar às mãos de V. Exª essas seis mil
assinaturas que corroboram o sentimento da nacionalidade em prol da ética na política.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Mário Couto, eu quero informar a V. Exª que
acabei de receber o requerimento do gabinete de V.
Exª:
“Sr. Presidente,
Nos termos dos arts. 302, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
destaque para votação em separado da Emenda nº 33 ao Projeto de Lei de Conversão nº
2, de 2010 – Medida Provisória 475. Sala das
sessões. Senador Mário Couto e outros.”
Então, eu chamo aqui o Secretário Executivo.
Dr. José Roberto, dê andamento ao requerimento do
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro, agradecer
a leitura dos meus dois requerimentos. Segundo, Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Só
lamentamos não ter vindo a Heloísa Helena, não é?
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente, a manifestação dos paulistas e do povo brasileiro.
O nosso sentimento aí...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
os nossos votos com os votos dos alagoanos para a
volta de Heloísa Helena.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mário Couto pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Com base no art. 214, Presidente – e eu peço a atenção de V. Exª, porque é muito
importante –, com base no art. 214, inciso III, do Regimento Interno...
Eu peço a atenção de V. Exª, Presidente Mão
Santa, porque é muito importante o que vou ler:
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“Com base no art. 214, inciso III, do Regimento Interno, requeiro a inclusão, na Ordem do Dia, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006,
[Presidente, quanto tempo já faz!], de autoria do Senador Paulo Paim, que estabelece o voto aberto e acaba
com o voto secreto do Parlamentar.”
É uma vergonha, Presidente, que se vá votar
hoje o Ficha Limpa e não se vote esse projeto. É uma
vergonha esconder o voto de um Parlamentar, Presidente. A sociedade quer saber como V. Exª vota, como
vota o Mário Couto, como vota o Paim, como vota o
José Nery. Vamos votar o Ficha Limpa, é obrigação
nossa. Mas o nosso dever principal, Presidente, é
mostrar o voto à sociedade. Vamos mostrar o nosso
voto à sociedade.
Estou pedindo a inclusão, na Ordem do Dia de
hoje, que se vote, que se acabe com o voto secreto
neste Senado Federal. Tenho certeza de que a população brasileira vai aplaudir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem. É só para uma pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Papaléo. Já convido o orador que
está inscrito como Líder e que, pacientemente, está
esperando para ir à tribuna, o nosso Senador Gerson
Camata, do PMDB.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Pergunto ao Sr. Presidente
qual é a expectativa de votação do projeto de reajuste
dos aposentados e do Ficha Limpa para hoje. Vamos
ter a votação desses dois projetos?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Ô José Roberto, vem cá. Qual é a orientação para a
Ordem do Dia? (Pausa.)
Senador Papaléo, eu estava ausente, cheguei
hoje. Houve uma questão de ordem do Senador Arthur Virgílio. As Lideranças estão reunidas e o Marconi
Perillo, que é o vice, assumiu o compromisso de estar
aqui às 16 horas, para fazer a Ordem do Dia. Estão
na pauta.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Os dois
projetos?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
É.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Certo.
Agradeço a V. Exª, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Se ele não chegar, eu presidirei e colocarei na pauta.
(Palmas)
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa.
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu queria me referir a um problema
ecológico sério que está acontecendo no Golfo do México. Dois poços de petróleo sofreram um rompimento
nos dutos condutores de petróleo para as plataformas,
e o Golfo do México está sendo inundado por uma
onda de petróleo de óleo cru, que já começa chegar
às praias de Louisiana, Mississipi, e agora está indo
para as praias da Flórida.
Ouvi, ontem, um comentário no USA Today de
que lá eles estão chegando no verão, e os cancelamentos de hotéis, de empresas de barcos, já causam
um prejuízo de US$6 bilhões na Louisiana e no Mississipi. Se chegar na Flórida, Estado americano que
tem o melhor verão, inclusive muitos brasileiros vão
para lá, os barcos, os hotéis terão prejuízos da ordem
de US$12 bilhões.
Veja V. Exª como é importante o royalty que o
Estado de Louisiana recebe, porque neste momento
ele está socorrendo essas empresas que vão falir por
causa dessa mancha de petróleo.
Eu queria então dizer que, se a gente observar o
art. 20 da Constituição, em seu § 5º, vai ver que houve
uma confusão na Câmara dos Deputados. Royalty é
uma coisa, petróleo é outra coisa. O petróleo extraído
é todo da União, 100%. Agora, o royalty não é petróleo,
é um direito que se paga para poder extrair o petróleo,
pelos danos causados.
Está aqui o Hélio Costa, que é de Minas, nosso Ministro, futuro Governador de Minas Gerais, que
sabe muito bem: Minas recebe de Furnas R$480 milhões de royalties pelo uso dos lagos pelas represas
de Furnas. O royalty que Minas recebe não é energia
elétrica. Minas não recebe energia elétrica de graça,
recebe pagamento, que é pago por Furnas, porque o
território mineiro é inundado, causa danos, para produzir energia elétrica. De Itaipu, o Estado do Paraná não
recebe energia elétrica, ele recebe royalties. Royalty é
uma coisa, petróleo é outra coisa.
Ceder 10% desse petróleo a todos os Municípios
brasileiros – acho que ainda é pouco – representaria
muito mais do que os royalties que estão querendo
tomar dos Estados produtores. Eu, por exemplo, se
fosse o Governador do Espírito Santo, sem o royalty,
eu proibiria explorar petróleo no Espírito Santo, porque
causa dano, causa prejuízo, causa problema, e não
receber nada em troca?
Agora, no Espírito Santo agora, com a exploração
de petróleo, mais de 40 mil trabalhadores com serviço
de saúde; em razão disso, houve a criação de novos
postos de saúde, novas rodovias, etc... Por exemplo,
com a presença das plataformas, os peixes estão indo
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mais longe no mar. E toda semana tem um barco de
pescadores artesanais afundando. Por causa disso, o
Governador Paulo Hartung comprou um helicóptero,
teve que criar no Corpo de Bombeiros um serviço de
salvatagem marítima para busca e salvamento dos
pescadores. Quem é que ajuda a pagar isso? É exatamente o royalty.
O Governador Hartung, agora, está fazendo uma
rodovia paralela à BR–101, que é federal, que vai custar
mais de R$80 milhões, porque os carros da Petrobras,
que trazem gás das reﬁnarias de Cacimbas para o Rio
de Janeiro e São Paulo, ocuparam de tal maneira, com
aqueles caminhões-tanques, a rodovia, porque o gás
levado para o gasoduto é o gás natural e o outro gás é
o de cozinha, que é levado em caminhões-tanques.
Então, veja V. Exª que o Estado sofre um prejuízo extraordinário por causa disso. E o art. 20 da
Constituição é claro. O que aconteceu lá na Câmara
é que houve uma distração. Eles mudaram a Constituição com uma lei ordinária. Não é nem lei complementar, é uma lei ordinária... Diz assim o art. 20, § 1º,
da Constituição:
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
bem como a órgãos da administração direta
da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos
hídricos [no caso de Minas] para ﬁns de geração de energia elétrica e de outros respectivos
minerais no respectivo território (...).
Quer dizer, não é explorar no território do Espírito Santo, no mar territorial do Espírito Santo e pagar
para Goiás e Mato Grosso, não! É: “No respectivo território.” Respectivo território signiﬁca: no seu território,
na sua plataforma continental, no seu mar territorial
ou na zona econômica exclusiva, como compensação
ﬁnanceira por essa exploração.
De modo que eu apresentei, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, uma emenda que trata do seguinte:
royalty não é petróleo. Royalty é da plataforma respectiva do território do Estado e do Município produtor. O petróleo é todo da União e isso é inquestionável. Todinho!
Agora, a União pode ceder 5% desse petróleo,...
(Interrupção do som.)
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – ...o
que daria muito mais o que os Estados recebem, e
dividir com os Municípios brasileiros no índice que se
propôs lá na Câmara, na emenda do Deputado Ibsen
Pinheiro.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Senador
Gerson...
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Agora, vou repetir: royalty é uma coisa e petróleo é outra
coisa. Não tem nada a ver petróleo com royalty. Petróleo é o petróleo, que é todo da União, e royalty é um
direito que se paga.
Antes que eu ceda o aparte, com a licença do
Presidente, ao Ministro Hélio Costa, queria dizer o seguinte: eu tenho um amigo, no Espírito Santo, que tem
uma fazenda. A Petrobras descobriu petróleo lá.
Então a Petrobras foi lá, derrubou a cerca, asfaltou
bem no meio da fazenda, meteu cavalos mecânicos...
Resultado: sai um forte cheiro de gás, caiu a produção de leite; o barulho também diminuiu a produção de
leite. O produtor recebe R$60 mil de royalties porque
houve um prejuízo. É justo. Mas não é justo que, porque estão tirando petróleo na fazenda do Sr. Alencar,
paguem indenização a um fazendeiro de Mato Grosso.
A Petrobras tem que pagar ao Sr. Alencar, que está
sofrendo.
Estão tirando petróleo no mar territorial do Espírito Santo, no território do Espírito Santo, então eles
têm que pagar royalty ao Espírito Santo e não a Goiás. Agora, petróleo, sim. Goiás tem direito a uma parte desse petróleo. A União tem que dividir o petróleo
com os Estados brasileiros, mas o royalty a Constituição não permite, pois é um direito que se paga como
indenização para retirar o petróleo.
Os Estados de Louisiana, da Flórida e do Mississipi estão pagando agora...
No verão, lá em Linhares vazou petróleo de um
navio-tanque. As pensões são pousadas, não são hotéis
ricos, então imediatamente houve o cancelamento das
reservas. A pessoa ia tomar banho, saia preta de petróleo, tinha de passar bucha e detergente para se limpar.
Cancelaram as diárias. São esses danos todos.
Sem o royalty, se eu fosse Governador do Rio
ou do Espírito Santo e a Constituição me permitisse,
eu proibiria a exploração de petróleo no meu Estado.
É um direito que o Estado tem.
O Canadá que é província, o Estado de Alberta,
produtor de petróleo, vende o petróleo ao Canadá se
quiser. Vende a quem lhe pagar mais. No caso do Canadá, vai comprar de outros países. Como o Estado
lá é uma província, tem mais independência do que o
Estado brasileiro.
Ministro Hélio Costa, ouço V. Exª com a permissão do Presidente.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Senador Camata, quero acrescentar à informação de V. Exª sobre
a questão dos recursos hídricos em Minas Gerais,
porque o Estado de Minas é, na realidade, a caixa
d’água nacional...
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Com
toda a justiça.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Ali é que estão os grandes lagos, que atendem a 42% de toda a
energia produzida no País. E, lamentavelmente, Senador Camata, os números são muito modestos com
relação aos recursos que são enviados de volta a Minas Gerais. As nossas terras alagadas, especialmente
no sul de Minas, no Triângulo Mineiro e em parte do
centro-oeste de Minas, são as melhores terras aráveis
do Brasil e, infelizmente, apenas...
(Interrupção do som.)
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – ...R$163 milhões e 700 mil, no ano de 2009, foram distribuídos
entre cinco Estados da Federação. Nós temos, neste
momento, uma proposta de projeto de lei, que está
correndo na Câmara dos Deputados e está chegando
ao Senado, que regulamenta, na verdade, a distribuição dos recursos hídricos entre os Estados que são
caixa d’água nacional. E, por outro lado, solidarizo-me
com V. Exª no que diz respeito aos royalties do petróleo, muito embora o direito adquirido tenha que ser
preservado, aquilo que o Estado do Espírito Santo,
do Rio de Janeiro e de São Paulo já têm do passado
tem que ser preservado; mas a proposta que se faz e
será discutida nesta Casa do pré-sal, que está à 300
quilômetros de distância da costa e à 7 mil metros de
profundidade, é que tem que ser distribuído pelo País
inteiro para não acontecer...
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – O
petróleo, não o royalty. O petróleo é todo da União. O
royalty não. O royalty é do Estado, que tem a plataforma continental.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Como nós
reclamamos, em Minas Gerais, Senador Camata, na
questão do royalty do minério, porque, se, lamentavelmente, o Rio de Janeiro recebe R$6 bilhões por
ano de royalty do petróleo, em Minas Gerais nós recebemos apenas R$130 milhões por ano de royalty
do minério.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Pois
é. Acredito que um Governador de Minas, diante dessa
insigniﬁcância, preferiria proibir a exploração mineral
em Minas Gerais, que causa um dano enorme ecológico ao patrimônio natural daquele Estado.
O Sr. Hélio Costa (PMDB – MG) – Proibir nós não
vamos proibir, não, Senador, mas nós vamos doar para
uma causa de caridade e exigir que os royalties sejam
pagos corretamente a partir do ano que vem.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Eu sei,
Excelência, mas dá desânimo ao Governador diante
de um caso desse.
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E ainda dizer a V. Exª, e termino em um minuto,
Presidente, veja: há o problema do acidente natural.
Minas Gerais é a caixa d’água do Brasil, por sorte,
por dom de Deus, por graça divina. O Rio Grande do
Sul tem as melhores terras para o cultivo de trigo, de
soja, chove bem, é uma casualidade que aconteceu,
Deus que agraciou os gaúchos e que dê mais para
todo o Brasil. O Nordeste tem um ano inteiro de sol,
todo mundo nas praias, os turistas europeus todos lá,
os hotéis ganham dinheiro, muito emprego no turismo,
outro acidente natural. Nunca o Espírito Santo reclamou
dos royalties deles para nós. Agora que descobriram
o petróleo lá, vamos tomar, vamos saquear o Estado?
A Constituição não permite porque há inclusive uma
sentença, de 2006, no Supremo Tribunal, que diz que
royalty é o direito para extrair o petróleo. Este é do Estado, garantido na Constituição. O petróleo é 100% da
União. Então, eu acho que respeitar a Constituição é
contribuir para que a Federação se torne efetivamente
uma Federação da qual todos nós nos orgulhamos e
que não haja mais federados e menos federados.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI.) –
Vamos chamar um orador inscrito: Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem, enquanto o orador não chega à
tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI.) –
Pela ordem, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu só queria conﬁrmar, Sr.
Presidente. Juntamente com o Senador Mário Couto e
uma série de Senadores, sei que outros querem aprovar, nós encaminhamos dois pedidos de destaque à
Mesa quanto à Emenda nº 30 e à Emenda nº 33, para
evitar que caia o ﬁm do fator.
Peço a V. Exª que possa informar-me se já chegou à Mesa, para que seja colocado em votação, para
garantir o ﬁm do fator.
Sei que assinado também por V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI.) – É
esse assinado por Mário Couto e outros?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu e
Mário Couto assinamos, e outros Senadores também.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI.) –
Está aqui. É este: “Nos termos do art. 302, inciso XII, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro destaque para votação em separado da Emenda nº...”
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Emendas nºs 30 e 33.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI.) –
Não. Aqui só tem nº 33.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não,
30 e 33.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI.) –
Exatamente. São dois requerimentos. Um identiﬁca a
Emenda nº 30 e outra, a nº 33.
Então, já recebemos e já está em andamento
aqui com o Secretário Executivo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ok. Votação nominal nessas duas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI.) –
Está bem.
Com a palavra o Senador Garibaldi Alves.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou feliz,
hoje, porque esta Casa vai votar.
Sou um daqueles que ﬁca sempre cobrando que
o Senado possa nos dar a oportunidade de votar.
Nós estamos aqui para debater, para discutir, para
falar desta tribuna; mas também para votar! O que tem
acontecido no Legislativo é que ele não vota. Ora ele
se depara com as medidas provisórias, que nós tanto
combatemos, que eu combati quando fui Presidente
desta Casa. Não vota porque às vezes os Líderes partidários não chegam a um acordo. Não vota, sobretudo,
Sr. Presidente, porque nós perdemos aquele ânimo,
aquela disposição de estar sempre aqui decidindo os
projetos que digam respeito aos interesses maiores
da nossa sociedade.
Mas hoje nós vamos votar e não apenas por votar.
Não vamos votar apenas projetos do Governo, como
tem acontecido. Nos últimos tempos, infelizmente, só
votamos projetos do Governo, projetos nos quais o Governo tem interesse, como os de abertura de créditos
e outros que, de uma forma ou de outra, atendem as
necessidades do Governo.
Hoje nós vamos votar alguma coisa reclamada
pela sociedade brasileira. Vamos votar um projeto maior,
que diz respeito a homens e mulheres que envelheceram trabalhando em favor da sociedade. Vamos votar depois de modiﬁcada a Medida Provisória 475/09,
editada em dezembro pelo Governo, que reajustou,
em 1º de janeiro, os benefícios da Previdência Social,
aposentadoria, pensões e outros. Apenas o índice de
reajuste do salário mínimo – 6,14% – foi alterado no
projeto de lei de conversão, passando para 7,72%. Nós
vamos votar isso que interessa de perto aos aposentados. (Palmas.)
O teto para contribuição dos benefícios passou
para R$3.416,54 pela medida provisória e pode vir a
ser de R$3.444,22, conforme o PLV. Esse último va-
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lor foi calculado – errado – com base em um reajuste
de 7%, que já havia sido acertado com o Executivo e
constava do relatório do Deputado Cândido Vaccarezza,
Líder do Governo na Câmara. Se aplicado o índice de
7,72% o teto subirá, portanto, para R$3.467,00.
O importante é que nós vamos votar depois das
cobranças que aqui se sucederam por parte do Senador Paulo Paim, que foi o autor dos projetos em favor
dos aposentados, e também das cobranças do Senador Mário Couto e de muitos Senadores. Não vou citar
os nomes para não cometer injustiças. Esses dois se
destacaram na cobrança disso que se constitui uma
luta justa dos aposentados.
Vamos votar hoje também – para aplacar nossa
sede de votar – o Projeto Ficha Limpa .
Eu acho, Sr. Presidente, que o Projeto de Ficha
Limpa já devia ter vindo há muito mais tempo, pois ele
constitui um avanço do nosso processo político.
Aﬁnal de contas, o Ficha Limpa dá aos políticos
mais puros, aos mais compenetrados, aos políticos
mais idealistas, uma garantia muito grande de que não
vão ser nivelados a outros que não têm ﬁcha limpa e
vão cair na vala comum. Vamos nivelar por cima. Precisamos fazer com que a política brasileira, realmente,
seja uma atividade praticada pelos homens de bem
deste País. E, graças a Deus, ela vai ser praticada pelos homens de bem.
Concedo o aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Garibaldi, V. Exª tem autoridade moral para falar sobre um tema como o do chamado Projeto Ficha
Limpa, que visa, portanto, evitar que haja ﬁchas sujas
na política. Eu gostaria apenas de dizer a V. Exª que
temos de votar esse projeto hoje. Acho que vamos
votá-lo de qualquer maneira, apesar de entender que
ele precisava ser aperfeiçoado. Para não perder tempo, vamos aprovar dessa forma, o que já é um avanço, é um passo. Eu gostaria, também, de aproveitar a
oportunidade e concitar instituições como a CNBB, a
OAB, o Rotary, o Lions, a Maçonaria e tantas outras
– principalmente a CNBB e a OAB que conseguiram,
num tempo recorde, coletar a assinatura de 1,6 milhão
de eleitores –, que trabalhem para que nas próximas
eleições os eleitores tenham consciência de que não
devem votar em ﬁchas sujas, mesmo que algum deles
escape, digamos, de maneira camuﬂada. Hoje é fácil
o eleitor saber quem tem ﬁcha limpa ou ﬁcha suja. Então eu acho muito importante que, por um lado – e aí
eu falo como médico –, a gente aplique o remédio de
uma lei que puna, mas, pelo outro lado, que façamos a
vacina de não votar em alguém que tenha suspeita ou
certeza de que é ﬁcha suja. Parabéns pela abordagem!
Espero que hoje o Senado termine. É bom que se res-
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salte: o início do Projeto Ficha Limpa ocorreu aqui no
Senado. Foi para a Câmara, estava engavetado lá, e aí
a OAB e a CNBB mobilizaram os Parlamentares para
votarem este projeto de iniciativa popular. Portanto, eu
quero crer que hoje vamos dar um passo importante
para a democracia do Brasil. Mas conclamo o eleitor:
preste bem atenção no seu voto! Não vote em quem
não merece o seu voto.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Concedo um aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Presidente
Garibaldi, eu ouço com atenção o discurso de V. Exª,
lembrando os dois itens, a votação em favor dos aposentados, a extinção do fator previdenciário e as emendas feitas pelo Senador Paulo Paim. Então, hoje, sem
dúvida nenhuma, teremos um número suﬁciente para
comemorar a vitória desses dois itens. O Ficha Limpa,
Senador, foi discutido, bem apresentado e aprovado
por unanimidade. Sei que, para ser funcionário público,
qualquer um de nós é alvo de investigação particular e
se houver qualquer tipo de antecedente, mesmo que
não tenha havido julgamento, poderá ser impedido de
tomar posse. Então, acho que é uma responsabilidade
também dos Partidos Políticos analisar os candidatos,
para saberem quais têm ﬁcha suja; e mesmo àqueles
que ainda não tenham sido condenados por uma instância judicial devem ter negadas suas inscrições, para
disputarem qualquer tipo de eleição. Tenho certeza de
que vamos votar o projeto, mas não podemos deixar de
lado a responsabilidade das direções partidárias para
que, realmente, analisem seus candidatos e impeçam
o registro daqueles que tenham qualquer tipo de antecedente criminal. Não seria a condenação, mas a ﬁcha
de antecedentes que não corresponda à expectativa
de bem servir à população. Cumprimento V. Exª. Tenho
certeza, pelo que disse o Presidente, que hoje ele fará
tudo para que seja votado o projeto. Então, agora, aumenta a responsabilidade pelo apelo de V. Exª.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Garibaldi.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Pois, não, Senador José Nery.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Garibaldi, desejo cumprimentar V. Exª por sua cruzada
contra o excessivo e abusivo número de medidas provisórias, que têm...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Peço a V. Exª que encerre o pronunciamento,
para começarmos a Ordem do Dia.
Fiz o compromisso de começar às 16 horas e já
são 16 horas e 2 minutos.
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O Sr. José Nery (PSOL – PA) – ...contribuído
para trancar as pautas do Senado e da Câmara, com
isso diﬁcultando a discussão e a votação de matérias
importantes para o País. O que nós vamos vivenciar
aqui, hoje à tarde – teremos a votação de dois projetos importantes: o que trata do reajuste dos aposentados e do ﬁm do fator previdenciário, e o Projeto Ficha
Limpa –, é a comprovação mais cabal de que quando
há vontade política e interesse em algum projeto nós
conseguimos discuti-lo, votá-lo e aprová-lo. Portanto,
meus cumprimentos a V. Exª e a todos os que trabalham para que esses dois projetos sejam aprovados
na data de hoje. Parabéns a V. Exª!
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Agradeço ao Senador Mozarildo, ao Senador Romeu
Tuma e a V. Exª, Senador José Nery.
Vou encerrar atendendo ao apelo da Presidência.
Esse apelo da Presidência já nos deu uma sinalização
de que não apenas vamos votar, mas vamos votar logo,
vamos votar já. (Pausa.)
Então, para que a Presidência possa realmente
dar início à votação eu quero apenas dizer, reiterando
a minha satisfação, que hoje teremos um dia especial
nesta Casa.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Garibaldi Alves
Filho, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Quero parabenizar o Senador Garibaldi Alves
Filho, ex-Presidente desta Casa, que conduziu com
esmero, competência e democracia esta Presidência,
pela colaboração no sentido de votarmos imediatamente projetos tão relevantes para o Brasil como os que
votaremos a partir de agora.
Muito obrigado, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Eu vou iniciar a Ordem do Dia, respondendo à
questão de ordem de iniciativa do Exmº Senador Arthur
Virgílio, formulada na sessão de ontem, relativamente à
apreciação do Projeto Ficha Limpa, enquanto aguardo
a chegada do relator do projeto que concede reajuste
de 7,72% aos aposentados. Nós temos o compromisso de votar hoje, sem falta, o projeto de reajuste dos
aposentados. (Palmas.)
Eu pediria a gentileza das galerias, da assistência, de não se manifestarem, em cumprimento ao
Regimento da Casa.
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Estamos aguardando a chegada do relator, para
votarmos imediatamente o projeto do reajuste. É o compromisso que nós temos hoje com o Brasil.
Enquanto isso não ocorre, eu vou responder à
questão de ordem formulada pelo Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB, que requer, nos termos do art.
404 do Regimento Interno do Senado Federal, detalhamento mais especíﬁco da tramitação de proposições
legislativas quando houver sobrestamento da pauta
por medidas provisórias e projetos de lei em regime
de urgência constitucional, entre outras justiﬁcações
aqui formuladas.
É importante registrar, Srªs e Srs. Senadores,
que há um requerimento assinado por todos os Líderes e por praticamente todos os Senadores, pedindo
urgência para a apreciação do PLC nº 58, de 2010Complementar, que altera a Lei Complementar nº 64,
de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo
com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos de
inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam proteger a probidade administrativa
e a moralidade no exercício do mandato, conhecido
como Projeto Ficha Limpa. Está aqui assinado pela
unanimidade dos Líderes.
Em função da questão de ordem e deste requerimento unânime, vou aqui responder ao Senador Arthur
Virgílio, ao Senado e ao Brasil.
Em resposta à questão de ordem apresentada
pelo Senador Arthur Virgílio sobre o sobrestamento
da pauta por medidas provisórias e projetos de lei em
regime de urgência constitucional, esta Presidência
informa o que segue.
As regras disciplinadoras do processo legislativo
insertas no Texto Constitucional preveem o sobrestamento da pauta de deliberações das Casas do Congresso Nacional em três hipóteses especíﬁcas:
Art. 62 ..................................................
§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de
sua publicação, entrará em regime de urgência,
subseqüentemente, em cada uma das Casas
do Congresso Nacional, ﬁcando sobrestadas,
até que se ultime a votação, todas as demais
deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
Art. 64 ..................................................
§ 1º O Presidente da República poderá
solicitar urgência para apreciação de projetos
de sua iniciativa.
§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual su-
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cessivamente, em até quarenta e cinco dias,
sobrestar-se-ão todas as demais deliberações
legislativas da respectiva Casa, com exceção
das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.
Art. 66 ..................................................
§ 4º O veto será apreciado em sessão
conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu
recebimento, só podendo ser rejeitado pelo
voto da maioria absoluta dos Deputados e
Senadores, em escrutínio secreto.
§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo
estabelecido no § 4º, o veto será colocado na
ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas
as demais proposições, até sua votação ﬁnal.
Quanto ao sobrestamento da pauta por medidas
provisórias, o Parlamento já conferiu interpretação
conforme a Constituição para excluir determinadas
matérias do bloqueio imposto pelo § 6º do art. 62 da
Constituição Federal. Assim, Câmara dos Deputados
e Senado Federal vêm deliberando sobre matérias de
sua competência exclusiva, como decretos legislativos,
resoluções, indicação de autoridades, bem como sobre aquelas que são decididas terminativamente nas
Comissões das respectivas Casas.
Além dessas hipóteses, a Câmara dos Deputados
também incluiu entre as matérias passíveis de deliberação em sessão extraordinária, mesmo que a pauta
esteja sobrestada, aquelas excluídas do âmbito de incidência das medidas provisórias, conforme disposto
no art. 62, § 1º, da Constituição Federal.
Tal entendimento, corroborado pela decisão do
Presidente da Câmara dos Deputados, no âmbito da
Questão de Ordem nº 411, de 2009, justiﬁca-se na
medida em que o abuso da atividade legiferante pelo
Poder Executivo em última análise subtrai ao Poder
Legislativo uma de suas mais signiﬁcativas atribuições
constitucionais.
Com efeito, a Constituição Federal consolidou o
princípio republicano...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com efeito, a Constituição Federal consolidou o
princípio republicano, estabelecendo a divisão funcional
de poderes que confere ao Poder Legislativo a função
precípua de legislar. Entretanto, a sistemática edição
de medidas provisórias hipertroﬁa o Poder Executivo
em detrimento do Poder Legislativo, esvaziando suas
funções legislativas.
Essa preocupação foi demonstrada no Supremo
Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança
nº27.931/DF, impetrado contra decisão do Presidente
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da Câmara dos Deputados na Questão de Ordem nº
411, acima mencionada. O Ministro Celso de Mello,
Relator do Mandado de Segurança, asseverou que a
questão envolve “a própria integridade do sistema de
poderes, notadamente o exercício, pelo Congresso
Nacional, da função primária que lhe foi constitucionalmente atribuída: a função de legislar”.
Em seu relatório, S. Exª aﬁrma que “tais funções
devem residir, primariamente, como típica função da
instituição parlamentar no Congresso Nacional, em
ordem a neutralizar ensaios de centralização orgânica capazes de submeter, ilegitimamente, o Parlamento à vontade unipessoal do Presidente da República,
cuja hegemonia no processo legislativo tende, cada
vez mais, a inibir o poder de agenda do Legislativo,
degradando-o, enquanto instituição essencial, a um
regime democrático, à condição de aparelho estatal
inteiramente subordinado aos desígnios do Executivo,
precisamente em decorrência da prática imoderada
do poder de editar medidas provisórias”, que Ulysses Guimarães costumava chamar de “desmedidas
provisórias”.
Quanto à segunda hipótese, a de sobrestamento
da pauta nos termos do art. 64, § 2º, da Constituição
Federal, até a presente data, o entendimento tem sido
de que, uma vez encaminhado ao Congresso Nacional
projeto de lei nos termos do dispositivo mencionado,
ﬁca a pauta sobrestada, sucessivamente em cada
Casa Legislativa, quando não apreciada a matéria
em até 45 dias.
Assim como no caso das medidas provisórias, o
excessivo emprego desse expediente pelo Presidente
da República retira do Poder Legislativo a prerrogativa
de estabelecer uma agenda própria que lhe permita
autonomamente selecionar as matérias que considere
de maior relevância para o País. Neste ponto, ressaltese, que se reveste ainda de maior gravidade a hipótese do regime de urgência, já que não há possibilidade
de desobstrução da pauta pela perda de eﬁcácia do
projeto de lei por decurso de prazo, como ocorre com
as medidas provisórias. Desse modo a pauta poderia
restar trancada indeﬁnidamente se o processo de articulação política próprio do regime democrático não
chegasse a termo, ou a um bom termo.
A terceira hipótese nos casos de sobrestamento
da pauta das sessões conjuntas em virtude de vetos
presidenciais, em 10 de abril de 2006, o Ministro Sepúlveda Pertence, em decisão monocrática, nos autos
do Mandado de Segurança 25.939, manifestou-se no
sentido de que “não havendo vetos aparelhados para
a imediata deliberação do Congresso Nacional – porque pendentes, devida ou indevidamente, de obstáculos antepostos à sua tramitação, sem impugnação

MAIO 2010

Maio de 2010

adequada –, não cabe impor a paralisia de todos os
processos legislativos já prontos para a deliberação”.
Conclui ainda o Ministro que “o sobrestamento de todas
as demais proposições legislativas, determinado pelo
art. 66, § 6º, da Constituição, pressupõe a inclusão na
Ordem do Dia das mensagens presidenciais de veto
não apreciadas no prazo.”
Esse tem sido o procedimento adotado nas sessões conjuntas do Congresso Nacional.
Assim, em consonância com essa interpretação
do Texto Constitucional, o Regimento Interno do Senado Federal também permite, em mais de uma oportunidade, a realização de sessão extraordinária para
deliberação de matéria, a juízo do Presidente, ouvidas
as lideranças partidárias.
E repito: tem aqui um documento assinado por
todos os Líderes, suprapartidariamente, unanimemente.
Nesse sentido, conﬁram-se os seguintes dispositivos regimentais, in verbis:
Art. 189 .................................................
Parágrafo único. Não é obrigatória a inclusão, na Ordem do Dia de sessão deliberativa extraordinária, de matéria não ultimada
na sessão anterior, ainda que em regime de
urgência ou em curso de votação”.
Art. 154 .................................................
§ 2º. As sessões deliberativas extraordinárias, com Ordem do Dia própria, realizar-seão em horário diverso do ﬁxado para a sessão
ordinária, ressalvado o disposto no § 3º.
§ 3º. O Presidente poderá convocar, para
qualquer tempo, sessão extraordinária quando,
a seu juízo e ouvidas as lideranças partidárias,
as circunstâncias o recomendarem ou haja
necessidade de deliberação urgente.
Assim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, por ser
entendimento desta Presidência que a técnica de interpretação conforme a Constituição Federal com vistas
a resguardar a autonomia do Poder Legislativo autoriza o Senado Federal a deliberar, decido a questão de
ordem apresentada pelo Senador Arthur Virgílio nos
seguintes termos:
1. Ainda que a pauta das sessões deliberativas
ordinárias do Senado esteja sobrestada por medidas
provisórias ou projetos que tramitem em regime de
urgência, nos termos do art. 64, § 2º, da Constituição
Federal, as hipóteses de exercício da competência
exclusiva do Congresso Nacional ou de competência
privativa do Senado Federal, dos quais não resultem
normas gerais e abstratas, estão livres do sobresta-
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mento da pauta, conforme já decidido pelo Presidente
da Casa anteriormente;
2. Ainda que a pauta da sessão deliberativa ordinária esteja sobrestada em virtude de medida provisória
ou de projeto de lei tramitando nos termos do art. 64,
§ 2º, da Constituição Federal, pode o Presidente do
Senado, nos termos dos arts. 154 e 189 do Regimento
Interno, anteriormente citados, convocar sessão deliberativa extraordinária para deliberar sobre matérias
que não possam ser apreciadas por meio de medidas
provisórias, que têm força de lei, já produzem efeitos
e têm prazo de vigência determinado.
3. Na mesma linha de interpretação conferida
ao dispositivo constitucional relativo aos vetos presidenciais pelo Ministro Sepúlveda Pertence nos autos
do MS 25.939/DF, o Senado Federal poderá deliberar, em sessão extraordinária, com pauta própria, o
Projeto de Lei Complementar nº 58/2010, o Projeto
Ficha Limpa.
Essa é a minha decisão, Srªs e Srs. Senadores.
Ante o exposto, Srs. Líderes, Arthur Virgílio, José
Agripino Maia, em que pese já ter tomado a decisão, e
para que seja preservado o princípio democrático de
decisões colegiadas desta Casa, recorro desta minha
decisão para Plenário, nos termos do art. 408 do Regimento Interno do Senado Federal.
Esta é a decisão e a coloco em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Vamos à sessão extraordinária.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO.) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Arthur
Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, considero que a peça com que V. Exª respondeu à Questão de Ordem da Liderança do PSDB é absolutamente
impecável.
Chamou-me a atenção, dentre tantos argumentos
clarividentes, alguns deles, especialmente um.
Percebi que a urgência constitucional é até mais
grave, do ponto de vista do sobrestamento da pauta,
do que a própria medida provisória, uma vez que a
medida provisória tem um tempo de duração limitado;
e após a sua caduquice, após caducar, ela desobstrui a pauta.
Por outro lado, a urgência constitucional pode
durar indeﬁnidamente, supondo uma guerra de Tróia,
algo que opusesse uma oposição empedernida a um
governo empedernido também, e que não retirasse a
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urgência constitucional de determinada matéria nevrálgica. Então, a pauta ﬁcaria trancada ad aeternum. Eu
considero que esse foi um dos pontos altos do impecável juízo que V. Exª lançou à análise da Nação.
Do mesmo modo, Sr. Presidente Marconi Perillo,
eu percebo algo também igualmente relevante. V. Exª
chamou atenção para a obediência democrática da
Mesa a um desejo unânime de todos os Líderes da
Casa. Nenhum Líder deixou de apor a sua assinatura.
Se algum tivesse feito isso, talvez, certamente, teria
sido invalidada a atitude que V. Exª acaba de tomar. V.
Exª ouviu os Líderes e procurou sair do impasse.
O projeto chamado Ficha Limpa é o anseio da
Nação. Um milhão e setecentas mil pessoas, inicialmente, apresentaram-no à Casa. Hoje, conta com quase cinco milhões de assinaturas talvez, mais de quatro
milhões com certeza. Foi um gesto corajoso, mostrando
que V. Exª está à altura de representar, como 1º VicePresidente da Casa, a Presidência nos momentos em
que essas oportunidades surgirem. V Exª agiu com
sensibilidade. E louvo, ﬁnalmente, o dado democrático da sua atuação, porque percebi também que V. Exª
tinha tudo para tomar uma atitude monocrática, e V.
Exª não o fez. V. Exª opinou, mas disse: “Vou recorrer
da minha própria decisão, para que o Plenário diga
se estou certo ou não”. E o Plenário, unanimemente,
disse que V. Exª está certo.
Então, é hora, até sem mais delongas, de votarmos o Projeto Ficha Limpa, dentro da compreensão
que tenho, que é a do meu Partido, a de V. Exª e a dos
nossos companheiros, de que este projeto, com seus
acertos e seus erros, com suas perfeições e suas imperfeições, é o início de um processo muito expressivo no Brasil. É um primeiro passo. O Brasil não ﬁca
aqui, o Brasil daqui irá para outros momentos, porque,
inclusive corrigindo omissões da Casa, a sociedade
se levantou e disse que estava na hora de impor um
início de mudanças. E esta Casa aceitou, esta Casa
aceita, e ﬁcou muito patente, a partir da resposta que
o Plenário deu unanimemente à resposta que V. Exª
ofereceu à questão de ordem da Liderança do PSDB.
Quero, portanto, me regozijar com a Casa.
Considero moralmente já, ainda antes da votação,
virtualmente aprovado o Projeto Ficha Limpa, repito,
como um passo inicial para novas mudanças que virão,
porque uma coisa me parece muito segura e muito clara: a opinião pública brasileira está farta de escândalos
na vida pública brasileira, está farta de escândalos, de
mal feitos e de algo que virou assim quase que sinônimo da atividade política – e isso não pode perdurar.
Impunidade nós não queremos mais isso.
Se desta vez não é o ideal, vamos partir para o
ideal nos passos seguintes. Agora, um passo foi dado,
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e tenho uma honra muito especial em tê-lo visto ser
dado com V. Exª na Presidência, pela relação de amizade que nos liga, pela relação de companheirismo
que nos aproxima e, sobretudo, porque, hoje, estamos,
de certa forma, fazendo história aqui. Não teve, no Senado, maior demora, maior delonga. Aqui estamos, de
maneira muito rápida, ouvindo o que disse a Nação.
Portanto, Sr. Presidente, indico aqui que o voto da
Bancada do PSDB é, unanimemente, a favor da aprovação já, neste momento, do Projeto Ficha Limpa.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Solicitaram a palavra pela ordem o Senador
Agripino, a Senadora Ideli, o Senador Romeu, o Senador Flexa, o Senador Heráclito, o Senador Paim e
o Senador Mário Couto.
Pela ordem, na ordem, são essas as inscrições.
Senador Agripino, do DEM.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de, em nome do meu Partido, cumprimentar
V. Exª e dizer que tenho certeza de que o Brasil está
acompanhando, como acompanhou, as denúncias que
mazelaram a imagem do Congresso Nacional, do Senado da República, ano passado. A Nação deve estar
acompanhando, e a mídia da imprensa tem dado a
sua colaboração no sentido de fazer com que os fatos
que estão acontecendo nesta Casa sejam do conhecimento público.
O Brasil está acompanhando o esforço que o
Senado está fazendo, como a Câmara já o fez, para
oferecer um contraponto do Congresso brasileiro na
luta pela limpeza, pela recuperação do padrão ético
na vida pública do Brasil.
Hoje de manhã, na Comissão de Constituição e
Justiça, o projeto Ficha Limpa foi relatado pelo Senador
Demóstenes Torres, que, com muita franqueza e com
muita altivez, fez o seu relatório reconhecendo deﬁciências do texto, colocando, inclusive, problemas que
poderiam advir do texto aprovado, mas reconhecendo
que aquele texto é a referência de que se precisa para
estabelecer padrões éticos e estabelecer discussões
que coíbam a corrupção, que coloquem um anteparo
diante da perspectiva de corruptos disputarem eleição
e virem a ser eleitos, porque tiveram sua candidatura
registrada.
Estamos, na verdade, estabelecendo uma referência na lisura de procedimentos e na recuperação do
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padrão ético da vida pública brasileira, na colocação de
diﬁculdades para que pessoas, políticos ou não, que
tenham praticado crimes listados nesse projeto de lei
venham a disputar eleição, podendo, pela negligência
ou por falta de informação do eleitor, até lograr êxito
e ser eleitos.
Na CCJ, hoje pela manhã, o Senador Romero
Jucá abriu mão de nove emendas. Muitos Srs. Senadores abriram mão de nove emendas corretoras,
aperfeiçoadoras do texto, para que o texto pudesse
ser aprovado como veio da Câmara e para que V. Exª,
como autoridade de Presidente do Congresso, com absoluto discernimento e argumentos lógicos fornecidos
pela assessoria jurídica do Senado, referendada pelo
Plenário, o coloque em votação numa sessão extraordinária, mediante termos permitidos pelo Regimento
da Casa, para que aquilo que se fez na CCJ hoje pela
manhã se complete agora. Na CCJ, abriu-se mão até
do aperfeiçoamento que voltaria para a Câmara; e voltando para a Câmara com a pauta trancada, evitar-seia a vigência da lei já para a próxima eleição.
Pela atitude – não digo corajosa – sensata de V.
Exª, respaldada pelo Plenário, estamos agora estabelecendo a oportunidade de termos uma lei referência.
E vamos trabalhar no sentido de que as emendas que
não foram apreciadas formem um novo projeto de lei
que venha complementar esse que vamos votar, para
que, contendo imperfeições, elas sejam corrigidas por
aquilo que se vai produzir em seguida, mas para que
já se tenha, na eleição deste ano, uma referência de
padrão, ainda que duro; para que, ainda que se possa até, eventualmente, cometer “injustiças”, tenha-se
uma referência.
Na questão da ética, sou daqueles que preferem
pecar por excesso a cometer o pecado da omissão. Vou
repetir: na questão da ética, preﬁro correr o risco de
pecar por excesso a cometer o pecado da omissão. É o
que vamos fazer, Sr. Presidente, com a deliberação de
V. Exª pela provocação feita pelo Líder Arthur Virgílio,
da questão de ordem que foi acatada por V. Exª, pelo
entendimento da Casa, pela colaboração de todos que,
desde o começo da semana, esforçam-se no rumo do
entendimento. Vamos votar o projeto Ficha Limpa, que,
tenho certeza, vai fazer com que o Congresso brasileiro
e o Senado da República mereçam o respeito devido
da opinião pública e do povo do Brasil.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – V. Exª será inscrito pela ordem. O Senador
Jucá também.
Com a palavra, pela ordem, a Senadora Ideli
Salvatti.
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A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em
primeiro lugar, quero aqui reiterar a posição que já assumi, de forma pública, na própria tribuna do Senado,
no sentido de elogiar o projeto que saiu da Câmara,
que foi fruto, inclusive, do substitutivo apresentado pelo
Deputado José Eduardo Cardozo, uma personalidade
do mundo jurídico que fez com que o projeto, que veio
para a apreciação do Senado, tivesse, inclusive, robustez jurídica, para que, aprovado e sancionado, possa
entrar em vigor, impedindo ou buscando impedir que
pessoas que não estão devidamente qualiﬁcadas por
suas ações, que estão respondendo a processo na
Justiça ou que já foram julgadas em instâncias coletivas do Judiciário não sejam eleitas, impedindo-lhes,
inclusive, a candidatura.
Tenho um caso concreto, Sr. Presidente, que é o
seguinte: existe uma emenda à Constituição que está
diretamente ligada também à questão ética, que é a
PEC que elimina a aposentadoria compulsória dos
desembargadores, juízes, ou seja, do pessoal do Judiciário que é pego, processado e condenado inclusive
por utilização do cargo em ato ilícito, em relação ao
qual a única penalidade que sofrem é ﬁcar em casa o
resto da vida, recebendo o salário integral.
Isso é algo tão importante, ético e urgente, quanto
impedir candidaturas, porque essas são para o Legislativo e para o Executivo, mas no Judiciário também
há necessidade de moralização. E é algo que tem trazido reportagens seguidas em vários jornais. Há casos
em que o Conselho Nacional de Justiça tem tomado
providências, tem afastado, tirado do cargo ministros,
desembargadores, juízes. A mais recente foi a juíza
que colocou uma menina na cela com um monte de
marmanjos, para sofrer todo tipo de violência.
Então, queria perguntar, Sr. Presidente, se nesse
caso também vai valer, porque o requerimento com a
assinatura de todos os Líderes, para que esta PEC
possa ser votada, inclusive quebrando-se todos os interstícios, já está na Mesa, há quase dois meses. Então,
preciso saber se projetos que trabalham com a ética, os
projetos que têm assinatura de todos os Líderes terão
o mesmo procedimento que o Ficha Limpa, ou se essa
deliberação é exclusiva para esse projeto.
Não estou questionando, quero votar, acho importante que o votemos, mas quero ter a clareza, porque,
se valer para projeto importante e moralizador em que
há a concordância de todos os Líderes, já quero pautar também a PEC que acaba com a farra da aposentadoria compulsória para quem usa o cargo de juiz, o
cargo no Judiciário, para cometer crime.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senadora Ideli, a solicitação de V. Exª encontra
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inteiro amparo nessa decisão. O Item 2 é claro em relação à questão levantada por V. Exª.
Se V. Exª contar com o requerimento com as assinaturas unânimes de todos os Líderes, desde que
submetido à deliberação do Plenário e aprovado, o
pleito de V. Exª deverá ser atendido, conforme essa
decisão adotada por mim, com o respaldo dos Líderes
e aprovada pelo Plenário à unanimidade.
Senador Mercadante, já inscrevi V. Exª pela ordem.
Existem outros que se inscreveram anteriormente. Já,
já passo a palavra a V. Exª.
Senador Romeu Tuma. (Pausa.)
Senador Romeu Tuma, com a palavra.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente, estou falando
aqui. Obrigado, Presidente.
Eu apenas queria cumprimentar o Senador Arthur
Virgílio pela iniciativa da questão de ordem e V. Exª
pela ﬁrmeza com que a recebeu e por já ter feito um
discurso, prevenindo os Srs. Senadores, com a certeza
de que encontraria o caminho correto, para votarmos
com urgência o projeto Ficha Limpa. E, também, a
Cláudia, que vi trabalhando ontem à noite e que hoje,
cedinho, estava terminando o trabalho, para buscar os
caminhos corretos, a ﬁm de que V. Exª pudesse realmente conﬁrmar a votação que o meu Partido fará. O
meu Partido – o Senador Gim Argello deverá falar –
votará em bloco, em favor desse projeto.
Meus cumprimentos por essas possibilidades
realizadas por V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
Estão todos inscritos. Eu anotei o nome de todos
pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente, vou ser bastante
rápido. Primeiro, quero parabenizar V. Exª pelo atendimento da questão de ordem feita pelo Senador Arthur
Virgílio, em nome do PSDB, como Líder. Parabenizo o
Senador Arthur Virgílio e V. Exª, que, com o parecer,
ainda trouxe o projeto ao Plenário, para decisão sobre
se se acatava ou não. E a maior demonstração, Presidente Marconi Perillo, que podemos dar agora é votarmos o Projeto Ficha Limpa, que já foi acordado – nós
o aprovamos de manhã, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania –, para, em seguida, V. Exª pautar o projeto dos aposentados, que estão aguardando
aqui, esperando que se faça isso. (Palmas.)
Então, pediria a V. Exª que iniciasse as votações,
enquanto fazemos as questões de ordem.
E parabéns novamente a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
O Senador Sérgio está inscrito, o Senador Mário
Couto, o Senador Renato Casagrande, todos estão
inscritos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a questão de ordem é para fazer um apelo a V. Exª, para que
coloque em votação, ainda hoje, no momento em que
achar oportuno, o projeto de reforma administrativa da
Câmara dos Deputados, que precisa ser aprovado pelo
Senado Federal, para exercer a sua eﬁcácia.
Eu faço esse apelo, Senador Presidente, a V. Exª,
motivado pelo fato que passo a expor.
Como 1º Secretário desta Casa, eu havia pedido
que esse projeto aguardasse até a deﬁnição do nosso
projeto. Só que nós ainda temos algumas diﬁculdades de aprovação imediata, muito embora ele tenha
avançado muito. Hoje nós tivemos uma reunião com
a Subcomissão e ele avançou muito.
Mas nós não queremos correr o risco de prejudicar o projeto da Câmara, uma vez que ele tem um
prazo limite, e não é justo fazer-se isso com a Câmara
baixa do País.
Daí porque apelo a V. Exª que coloque em votação, já que se trata de uma matéria eminentemente
administrativa, não sofrendo, portanto, nenhum impedimento de ser votada na tarde de hoje.
Era o apelo que eu faria a V. Exª, para cumprir um
compromisso assumido com os servidores da Câmara
dos Deputados e com o Presidente Michel Temer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido ainda na sessão de hoje.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Sr.
Presidente, pela ordem. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido. Essa matéria constará da
pauta da Ordem do Dia de hoje.
O Senador Cafeteira será atendido tão logo eu
ouça os demais que já solicitaram. V. Exª será atendido.
O próximo orador inscrito é o Senador Paim.
Senador Paim, peço a V. Exª apenas a compreensão, da seguinte forma: vou transformar esses pedidos
pela ordem em encaminhamento. Vou encerrar a sessão, abrir a extraordinária para votar o projeto e V. Exª
é o primeiro orador inscrito agora, em dois minutos.
Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão, convocando outra em caráter extraordinário, para votação das medidas provisórias e de todos
os projetos que estão em pauta.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem. É sobre a pauta, sobre esse assunto e sobre assunto que nós vamos votar. Eu queria
cinco minutos. E a atenção dos Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido. Tão logo eu reabra a sessão extraordinária.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Muito
bem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e
41 minutos.)
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Ata da 77ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
em 19, de maio de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. Marconi Perillo
(Inicia-se a Sessão às 16 horas e 43 minutos, e encerra-se às 20 horas e 52 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. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido no momento oportuno, Sr.
Senador.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, apenas o requerimento que eu solicitei da
PEC, que pudesse ser incluído.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendida.
A sessão anterior, a sessão ordinária, Senador
Jucá, deliberou pela apreciação, em caráter extraordinário, do Projeto Ficha Limpa. Nós vamos apreciá-lo
agora e, logo após, vamos apreciar as medidas provisórias.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mas é
correlato a esse assunto, Sr. Presidente. Gostaria de
usar da palavra por cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido. Só pediria a atenção porque outros colegas...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não,
somente cinco minutos, e em relação a isso e ao entendimento que nós ﬁzemos, Sr. Presidente, para votar
inclusive esse projeto. São cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Se seus colegas concordarem...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vou falar,
inclusive, da tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Paim.
Então tudo bem.
Com a palavra o Senador Jucá.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª já está inscrito para falar logo após os
colegas...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu gostaria, Sr. Presidente,
da atenção de todas as Senadoras e Senadores, de
todos os líderes, os líderes da Oposição, do Senador
Aloizio Mercadante, para dizer o seguinte: hoje pela
manhã, nós construímos a fórmula para votar o Projeto
Ficha Limpa. E essa fórmula se completa agora com
o entendimento de V. Exª de que, havendo o entendimento entre todos os líderes, é possível fazer a sessão
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extraordinária e votar uma matéria como essa, que é
uma matéria relevante.
Dentro desse aspecto da votação do Projeto Ficha Limpa, ﬁcou implícito também e acordado – está
aqui por escrito – um acordo sobre a votação dos projetos do pré-sal que, efetivamente, trancam a pauta
normal, ordinária, da Casa e que, em outra situação,
poderia ser alegado que nós teríamos prioridade nesses projetos.
Qual o acordo que nós ﬁzemos com a Oposição
e com as lideranças da Casa? Nós vamos concordar
com a sessão extraordinária do Ficha Limpa e vamos
votar a favor – já pactuamos isso na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. E mais do que isso,
estamos também construindo um calendário para a votação dos três projetos do pré-sal, que são prioridade
para o Governo.
O que é que nós pactuamos? Estou suspendendo a urgência do primeiro projeto, que cria a Petrosal,
porque é o primeiro projeto que tranca a pauta, na
frente dos outros projetos, e estou com um requerimento aqui marcando data para votação dos três
projetos do pré-sal, que são prioridades do Governo:
vamos votar o projeto do Fundo no dia 8 de junho, em
acordo acertado com assinatura da Oposição; vamos
votar o projeto da capitalização da Petrobras no dia 9
de junho, e vamos votar o projeto que cria a Petrosal
no dia 16 de junho.
Compromisso com a Oposição: não haverá obstrução, não haverá retardos. A Oposição irá disputar no
voto. Nós vamos ter posições divergentes, mas haverá,
nessa data pactuada, as votações deﬁnidas.
Então, esse é o acordo e, por conta disso, Sr.
Presidente, nós estamos...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Jucá, permite-me?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Palavra pela ordem, Senador Arthur Virgílio,
não é possível.
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nós
estamos pactuando a votação do Projeto Ficha Limpa também nesta sessão extraordinária, pactuando
também a votação dos projetos do pré-sal. Portanto,
é uma informação importante para a Casa. Todos poderão se programar: no dia 8, dia 9 e dia 16 de junho
nós votaremos os três projetos do pré-sal.
Muito obrigado.
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O SR. EPITÁCIO CAFETERIA (PTB – MA) – Pela
ordem, Sr. Presidente. Estou com a minha mulher no
médico, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já
que não pude apartear, Sr. Presidente.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Estou pedindo pela ordem há meia hora!
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Vários outros colegas estão pedindo, Senador.
Vários outros colegas.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Eu
queria apenas registrar o meu voto para ir ao médico
ver minha mulher.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido. O voto de V. Exª será registrado.
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O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Eu
quero votar.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra V. Exª.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Quero votar o Projeto Ficha Limpa; é isso o que lhe peço.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª está com a palavra, Senador Epitácio.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Estou pedindo para votar o Projeto Ficha Limpa, registrar
o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Eu preciso iniciar o processo de votação. Só não
iniciei ainda porque passei a palavra a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Há sobre a Mesa, requerimento de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2010,
Complementar.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 58, DE 2010–COMPLEMENTAR
(Projeto Ficha Limpa).
Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2010Complementar (nº 168/93, na casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, que estabelece, de acordo com o § 9º
do art. 14 da Constituição Federal, casos de
inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a
probidade administrativa e a moralidade do
exercício do mandato.
O Parecer nº 571, de 2010, da CCJ, cujo
relator foi o Senador Demóstenes, seu Presidente, é favorável, com a Emenda nº 1, CCJ,
de redação, que apresenta e será publicado,
na forma do Regimento.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único.
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Enﬁm, Sr. Presidente, quero apenas fazer
uma questão de encaminhamento junto a V. Exª.
Se V. Exª puder me ouvir, Presidente. Eu só quero assegurar – sou totalmente favorável a todos os
encaminhamentos feitos – que, após votado o projeto
Ficha Limpa, nós vamos votar a 475, que trata dos interesses dos aposentados e do ﬁm do fator. Isso está
garantido, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Paulo Paim...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Será votada hoje essa medida?
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Paulo Paim, isso está absolutamente
garantido. Só não coloquei a matéria em votação porque, quando abri a Ordem do Dia, ainda não tínhamos
o relatório.
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O relator está aqui, e vamos solicitar ao Líder
Romero Jucá...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Há medida
provisória de crédito que tem de ser votada antes.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Se V. Exª puder inverter, eu faço...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não é
possível porque há data.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Então, vamos votar rapidamente o crédito e,
depois, a MP dos Aposentados.
V. Exª será atendido. (Palmas.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, para discutir a matéria, o Senador Mário Couto.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente, eu havia pedido a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª terá a palavra para discutir. V. Exª já está
inscrito.
É sobre a matéria, Senador César Borges? É
que há vários Senadores que pediram a palavra pela
ordem. Eu transformei tudo em discussão por economia processual. V. Exª será atendido.
O Senador Jefferson Praia está inscrito.
O Senador Mário Couto está com a palavra.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, tenho quanto tempo para discutir?
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Dez minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para discutir.
Sem revisão do orador) – Dez minutos.
Sr. Presidente, primeiro eu quero chamar sua
atenção para uma solicitação que eu ﬁz antes de V.
Exª chegar ao plenário. Eu a ﬁz ao nobre e competente
representante de V. Exª aqui, Senador Mão Santa.
Senador Marconi Perillo, com base no art. 214,
inciso III, do Regimento Interno, eu ﬁz a seguinte leitura
para a Mesa ainda há pouco: “Requeiro a inclusão na
Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição
nº 50, de 2006, de autoria do Senador Paulo Paim, que
estabelece o voto aberto e acaba com o voto secreto
parlamentar”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é uma
vergonha para este Senado votar hoje o Ficha Limpa
e permanecer votando secretamente neste Poder, Se-
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nador ACM Junior! Nosso voto é secreto, Senadores,
somos obrigados a esconder o voto neste Senado!
Pergunto a V. Exªs por que manter isso neste Senado? Por que não se abrir o voto dos parlamentares
para que toda a população brasileira saiba do nosso
voto? O Pará, meu Estado, quer saber como eu voto
aqui. Aqueles eleitores lá de Goiás que votam em V.
Exª querem saber como vota V. Exª aqui.
Então, Sr. Presidente, sinceramente, eu quero
deixar aqui consignado o meu voto a favor do Ficha
Limpa, mas com um protesto. Quero que V. Exª mande
registrar meu protesto nos Anais desta Casa: protesto,
porque continuo sendo obrigado, regimentalmente, a
votar secretamente nesta Casa. Não é isso o que eu
quero, pois o que desejo é abrir o meu voto à população brasileira, é abrir o meu voto à população do
meu Estado.
Ficha Limpa: ﬁcha limpa é uma obrigação nossa.
Nós mostraremos a nossa moralidade a esta Nação,
Senador Expedito, se nós derrubarmos o voto secreto. Eu conﬁo em V. Exª. Arrume um jeito. É regimental.
Ponha para votar hoje, nem que seja à meia-noite, mas
vamos dar a satisfação que a sociedade quer. A sociedade não quer mais que os Senadores escondam o
seu voto. A sociedade quer ver o voto de cada um de
nós, Senadores e Senadoras. E eu quero saber qual
é o Senador que quer esconder o seu voto, a Nação
brasileira quer saber.
Senador Marconi Perillo, antes de descer desta
tribuna, eu quero informá-lo que entrei com um outro
requerimento. É bom que V. Exª ﬁque atento a esse
requerimento, porque ele é muito importante para a
votação dos aposentados, é primordial, é fundamental para que cada um de nós possa exercer seu voto
com consciência e para que a população brasileira
não saia decepcionada daqui, esta tarde, e para que
aqueles que nos assistem pela TV Senado não se
decepcionem.
Sr. Presidente, entrei com um requerimento pedindo que as duas emendas do Senador Romero Jucá
sejam votadas em separado. Que se vote primeiro o
projeto e, depois, votem-se as emendas do Senador
Romero Jucá, porque uma delas determina que não se
aprove o fator previdenciário, o que é um escândalo.
Não vamos sair desta sessão de hoje decepcionados! Atente para esse detalhe! Ponha para votar em
separado. Tenho certeza absoluta de que o Senado
brasileiro vai mostrar-se à Nação brasileira, derrubando a emenda do Senador Romero Jucá.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se formos discutir
aposentado e eu for citado, vou pedir a palavra pelo
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art. 14; não estamos discutindo aposentado, estamos
discutindo Ficha Limpa. O Senador Mário Couto está
antecipando o debate.
(Manifestação na galeria.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Peço a gentileza da galeria para se comportar
de acordo com o Regimento da Casa.
Senador Mário Couto, V. Exª será atendido na
forma do Regimento: primeiro, será votado o projeto
e, depois, as emendas.
Quanto ao projeto do voto aberto, Senador Mário
Couto, existem algumas PECs tramitando na CCJ e
um projeto que está na Mesa. Se for possível, depois
do destrancamento da pauta, vamos colocá-lo em votação. Essa é a minha determinação.
Com a palavra o Senador José Nery, para discutir a matéria.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador
Marconi Perillo, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, creio
que estamos vivendo um momento muito importante
para o fortalecimento da democracia em nosso País,
da ética na política e, principalmente, para a reaﬁrmação do protagonismo da sociedade brasileira na luta
por mudanças.
O fato de estarmos aqui votando o projeto que
trata de outras formas de inelegibilidade, popularmente
conhecido como Projeto Ficha Limpa na Política – ﬁcha limpa para os candidatos às eleições em todos os
cargos, em todas as funções –, nada mais é do que
o resultado da mobilização social e popular, que teve
origem na decisão do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que reúne a Ordem dos Advogados
do Brasil, a CNBB, a Comissão de Justiça e Paz, a
Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação
Juízes para a Democracia e diversas entidades e instituições ligadas ao Ministério Público, tanto estadual
quanto federal, com a participação em todo o processo,
que contou com a assinatura de mais de quatro milhões de brasileiros e brasileiras. Esse movimento foi
responsável por ter sido protocolado, em setembro do
ano passado, na Câmara dos Deputados, este projeto
de iniciativa popular conhecido como Ficha Limpa.
Há duas semanas, quando o projeto estava sendo aprovado na Câmara dos Deputados, o Movimento contra a Corrupção Eleitoral veio ao Senado para
reunir-se com Senadores de vários partidos. Ali se estabeleceu o compromisso de trabalharmos nesta Casa
para construir um acordo entre todos os Líderes, entre todos os partidos, para a votação, de forma célere
e imediata, do projeto Ficha Limpa, de modo que ele
possa viger nas eleições de 2010.
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O Senado, no dia de hoje, aprovou o projeto na
Comissão de Constituição e Justiça nos mesmos termos do texto aprovado na Câmara dos Deputados. E
agora, por decisão da Mesa e do Plenário, foi acolhido
parecer no sentido de que o projeto possa ser votado mesmo com o trancamento da pauta por medida
provisória. Estamos, em sessão convocada extraordinariamente, abrindo esse espaço de deliberação no
plenário, quando a pauta está trancada, algo que já
vem sendo feito na Câmara dos Deputados.
Nesse sentido, o PSOL, que participou e participa sempre das lutas por ética na política, em apoio
ao projeto Ficha Limpa, ainda há pouco entregou ao
Presidente da Casa seis mil assinaturas que vieram
de São Paulo. Inclusive, colhi as assinaturas nas ruas
para a votação do projeto. Entreguei-as aqui no Senado
no momento em que presidia a sessão o Senador Mão
Santa. Entre as assinaturas constava a do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, o que demonstra
que essa é uma questão que une as cidadãs e os cidadãos brasileiros, aqueles que estão nos movimentos
sociais, nos movimentos populares.
A decisão que vamos tomar no dia de hoje só
nos ensina que, quando o povo quer, quando o povo
se une, quando as lideranças atendem ao clamor das
ruas, esta Casa decide, o Congresso decide.
Portanto, a minha homenagem a todos os brasileiros e a todas as brasileiras que participaram desse
processo de iniciativa popular que, hoje, felizmente,
vamos concluir com esta votação em sessão extraordinária, permitindo que o projeto seja sancionado em
tempo hábil para viger para as eleições de 2010.
Portanto, Sr. Presidente, votamos a favor porque
é isso o que o Brasil espera dos seus representantes,
como espera que possamos, daqui a pouco tempo,
votar o ﬁnanciamento público de campanha e, assim,
acabar, na raiz, com aquilo que incentiva e promove
a corrupção eleitoral neste País, que começa com
o ﬁnanciamento privado de campanha, tornando os
eleitos muitas vezes reféns daqueles que ﬁnanciaram
suas campanhas.
Aprovar esse projeto é um compromisso que nos
deve impulsionar, como disse há pouco o Senador
Mário Couto, a aprovar aqui o ﬁm do voto secreto nas
sessões do Congresso, a avançar em muitas outras
deﬁnições que ajudem a tornar o Brasil mais justo,
mais democrático e atenda, sobretudo, aos princípios
da ética e valorize a cidadania.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Líder do PTB, Senador Gim
Argello, para discutir a matéria.
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O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, minha palavra será bastante rápida. Todos estamos ansiosos para
votar o Ficha Limpa. O PTB está pronto para votar o
Ficha Limpa, nossa bancada por inteiro. Já votamos e
estamos prontos para votar os aposentados, por uma
questão de justiça. Então, estamos aguardando a brevidade do tempo, porque a nossa bancada do PTB está
unida e pronta para votar essas duas tão importantes
matérias para o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Aloizio Mercadante,
Líder do PT. (Pausa.)
Com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko
para discutir a matéria. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti
para discutir a matéria.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Marconi Perillo, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é uma data muito importante para o Senado a
votação deste projeto. Mas é importante que façamos
também algumas justiças aqui.
Primeiro, esse projeto se originou aqui no Senado, por iniciativa do Senador Pedro Simon, em 2006.
Foi para a Câmara e ﬁcou lá até agora mofando. Foi
preciso, é verdade, uma mobilização da CNBB e da
OAB, colhendo 1,6 milhão de assinaturas para que o
projeto realmente andasse. Quer dizer, foi preciso que
houvesse esse cutucão dessas entidades mobilizando
a população. para que o projeto pudesse ser votado lá
e viesse para cá. Sendo assim, eu quero prestar homenagem ao Senador Pedro Simon, porque naquela
altura o Senado rapidamente aprovou a matéria. Portanto, desde 2006, se a Câmara quisesse, já estaria
aprovado.
Mas é importante também citar que esse projeto
que vamos votar hoje não é aquele ideal, porque ainda deixa brechas para algumas pessoas que cometeram ilícitos se candidatarem, porque ele não fecha
todas as oportunidades. Mas tive oportunidade de ver
ontem que vários países do mundo têm projetos até
mais frouxos do que este.
De qualquer forma, também é bom lembrar que,
na época da ditadura, no chamado regime militar, havia a chamada Lei Falcão, segundo a qual qualquer
pessoa processada não poderia ser candidata. Então,
era muito simples. Se eu fosse adversário do Senador
fulano de tal, entrava com processo, o Ministério Público o acolhia, denunciava, e aquela pessoa, enquanto
não fosse julgada, só por estar sendo processada, não
poderia ser candidata. Então, não se pode ir para esse
extremo nem para o extremo de não ter lei nenhuma.
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Acho muito importante votarmos hoje este projeto, que começa a moralização, de fato, na política.
Por exemplo, evita que apenas a decisão de um juiz
inviabilize a candidatura de alguém. Tenho dois ﬁlhos
juízes, mas é possível que um juiz tenha má vontade
com uma determinada pessoa ou se equivoque e possa dar uma sentença que valha como impedimento de
uma candidatura. Tem de haver um colegiado de juízes,
como está prevendo a lei, porque duas cabeças, três
cabeças pensam, com certeza, melhor do que uma
só. E, muito mais importante, aumentaram os anos de
inelegibilidade. A atual lei prevê apenas três anos de
inelegibilidade. Agora, passou para oito anos. Aumentou o número de crimes relacionados que impedem a
candidatura dos chamados “ﬁchas sujas”. E o mais importante é o seguinte. Era muito comum o Parlamentar
que estava acossado por um processo renunciar e se
livrar, portanto, do processo. Agora, se renunciar, ele
ﬁca impedido de se candidatar. Então, é importante
chamar a atenção para esses pontos.
Mas eu gostaria de ﬁnalizar, Senador Presidente
Marconi Perillo, chamando a atenção para uma coisa: a
CNBB e a OAB, duas respeitáveis instituições, tiveram
a capacidade de mobilizar 1 milhão e 600 mil eleitores
em pouco tempo. É importante que elas mais outras
instituições respeitáveis, como, por exemplo, a Maçonaria, as outras igrejas, os clubes de serviço, como os
Rotaries e os Lions, todas as instituições possíveis, os
partidos políticos, mobilizem-se para esclarecer muito
bem o eleitor da importância de votar. Melhor do que
esse remédio para evitar que se elejam ﬁchas sujas
é a vacina que o eleitor pode dar na hora de escolher
um candidato: que ele não escolha um candidato que
sequer já tenha suspeita de ser desonesto. Por exemplo, o candidato que chega e oferece um dinheiro
substancial para alguém votar nele é honesto? Esse
candidato merece o seu voto? O candidato que chega,
por exemplo, com um cabo eleitoral, como se costuma
dizer, que diz que tem cem votos e dá para ele não sei
quantos milhões é honesto? Ele vai ser honesto como
parlamentar, como governador, como presidente? Não
vai, porque ele vai ter de roubar para poder cobrir o
dinheiro que gastou e que já roubou.
Então, é muito importante que façamos a principal
coisa que se faz – e quero falar aqui como médico – na
Medicina, que é a prevenção, a vacina. E a vacina está
na mão dos eleitores, está na mão de quem vai votar.
Não vote em quem você sequer desconﬁe que tem ﬁcha suja e, muito menos, naquele que quer comprar o
seu voto ou que compra o voto de alguém.
É a hora, agora, em 2010, de começarmos, de
fato, a passar o Brasil a limpo. E, hoje, com esse Projeto Ficha Limpa, nós damos um primeiro passo de
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uma longa caminhada. Mas, com certeza, o mais importante é a consciência do eleitor de que o seu voto
vale mais do que muitas leis.
Muito obrigado.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Sem revisão do orador.) – Presidente, Marconi,
pela ordem. Sr. Presidente, há poucos instantes, eu
exibi a V.Exª um requerimento, ﬁrmado por todos os
Líderes da Casa, pedindo urgência na tramitação do
Projeto de Lei nº 318, de 2009. É só para pedir a V.Exª,
por gentileza, se possível, que o inclua na pauta dessa
sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V.Exª será atendido.
Srªs e Srs. Senadores, estou recebendo apelos
para abrir o painel, concomitantemente à discussão.
Se não houver óbice, isto é, havendo a concordância
de todos, eu abrirei o painel, enquanto os Senadores
prosseguem discutindo a matéria.
Se as Srªs e os Srs. Senadores concordam, então, vou determinar a abertura do painel para que os
Srs. Senadores comecem a votar.
Concedo a palavra à Senadora Serys para discutir a matéria.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão
do orador.) – Presidente, só enquanto V.Exª abre o
painel, apenas um minuto.
Desculpe-me, Senador. Muito obrigado, Senador
Jayme Campos.
Quanto à ordem de votação, só para o senhor me
dizer qual vai ser a ordem de votação: primeiro item,
segundo, terceiro. Porque eu tenho uma sugestão, que
acho que já foi aceita por V.Exª, mas eu queria conﬁrmar, que é a votação do projeto que tem o interesse
dos servidores da Câmara Federal, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Nós votaremos agora o Projeto de Lei 58, de
2010, Complementar, da Câmara dos Deputados, o
Projeto Ficha Limpa, ressalvada a emenda. Vou abrir
agora o painel. Após, nós vamos votar as três medidas provisórias, pela ordem. E, logo após, nós vamos
votar outros projetos que estão inseridos na pauta da
Ordem do Dia.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Tudo o que
eu peço a V. Exª é, por favor, que insira na Ordem do
Dia o projeto de interesse dos servidores da Câmara
Federal, que é o aumento dos servidores, que há tanto
tempo estão aguardando.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Por solicitação do 1º Secretário desta Casa e
agora de V. Exª, e sendo também de interesse nosso,
da Presidência, nós vamos incluir... Já o incluímos na
Ordem do Dia. Será prioridade.
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O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.
Asseguro a palavra à Senadora Serys, 2ª VicePresidente desta Casa.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada,
Senador Marconi Perillo.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, antes de fazer
uma breve fala sobre o Projeto Ficha Limpa, eu gostaria de fazer uma saudação aos aposentados e às
aposentadas aqui presentes e dizer que, depois de
trabalharem tanto, de batalharem tanto na vida, hoje
ainda têm que estar aqui nesta luta, mas os senhores
são corajosos, determinados, e vale a pena, realmente,
lutar pelos seus direitos. Parabéns! A minha homenagem a cada um e a cada uma que estão aqui.
Quero, rapidamente, dizer que o Projeto Ficha
Limpa vem, realmente, trazer uma grande contribuição
pelo ﬁm da corrupção política.
Esse projeto, na sua essência, como muitos já
discutiram, nós todos já discutimos hoje, pela manhã,
na Comissão de Constituição Justiça, sabemos que
ainda não é o projeto dos nossos sonhos, mas vai ajudar muito se for aprovado já, para que traga proveito
já para as eleições deste ano. E esse todo é tudo isso,
é o esforço, um esforço grandioso de mobilização da
sociedade brasileira, com milhões e milhões de assinaturas, uma luta incessante das organizações.
E eu aqui quero falar de todas as organizações
da sociedade brasileira – infelizmente não tenho a
relação aqui –, mas, em nome da OAB e da CNBB,
eu quero deixar a minha saudação à determinação,
à força e à vontade das organizações brasileiras. E
quero dizer que vale a pena sim, quando a sociedade
se mobiliza as coisas acontecem sim! Porque a Ficha
Limpa só está chegando para votação aqui no Senado agora porque a sociedade brasileira se organizou,
se mobilizou e disse presente. Falou: “Vamos ter um
projeto aprovado já!”. Vai para sanção da Presidência
da República e com certeza vai ter validade já para
essas eleições.
Infelizmente, não é o ideal ainda, mas esse ideal poderá ser aperfeiçoado e deverá ser aperfeiçoado
posteriormente, mas que ele seja aprovado já. Por
isso, inclusive, estou fazendo uma fala bastante breve
– espero que todos nós sejamos breves – para que a
gente aprove.
Logo após o Ficha Lima tem os aposentados, tem
tantos outros projetos da maior relevância, para que,
num futuro também breve, a gente entre nas questões
do pré-sal.
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Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, senhores e senhoras.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Aloizio Mercadante,
Líder do PT, para discutir a matéria.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, em primeiro lugar,
eu quero parabenizar as entidades da sociedade civil
que se mobilizaram, colheram 2,5 milhões de assinaturas e estabeleceram uma pauta em que, infelizmente,
o Congresso Nacional, em particular a Câmara dos
Deputados, não se debruçou com a prioridade e a urgência que a democracia exigia.
Este País precisa, na verdade, de uma profunda reforma política, uma reforma que restabeleça o
princípio da cláusula de barreira, que estabeleça um
caminho de ﬁnanciamento público das campanhas,
que fortaleça a ﬁdelidade partidária, que rediscuta os
critérios de representação.
Esse projeto, no entanto, expressa a indignação
da sociedade e a expectativa de que um passo possa
ser dado. Evidente que é um passo insuﬁciente, mas
contribuirá para afastar da vida pública aqueles que já
não têm condições de manterem a sua presença no
processo democrático e na representação popular.
Eu tenho absoluta convicção de que o trabalho
do Relator José Eduardo Martins Cardoso, Deputado
Federal do PT, que já não será mais candidato, foi fundamental para nós encontrarmos um certo equilíbrio
e viabilizarmos a aprovação dessa matéria.
Os Senadores, se pudessem ter aprofundado
a discussão, aprimorariam a iniciativa e fariam, seguramente, um projeto mais perfeito, mais acabado,
que daria mais segurança à sociedade e ao próprio
Parlamento.
No entanto, esse é o passo possível. Temos de
votar hoje, temos de concluir a votação. Vou lutar –
tenho certeza de que serei vitorioso – para que meu
Partido já utilize essas regras no critério para indicação
de todos os candidatos nas próximas eleições. Deputado estadual, deputado federal, senador, candidato
ao Governo, candidato à Presidência, todos eles deverão passar por essa exigência legal que está sendo
aprovada, hoje, por este Plenário.
Nossa Bancada, desde o primeiro momento,
pediu urgência para a votação da matéria. Agradeço
ao Senador Eduardo Suplicy, que encaminhou essa
iniciativa.
Por último, a verdadeira peneira no processo democrático é o voto. Nada substitui o voto. A consciência e a vivência política da população e a evolução da
democracia brasileira é que vão assegurar que o povo
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brasileiro, em última instância, deﬁna quem deve estar
na vida política e quem não deve nela estar.
A judicialização do processo democrático é uma
etapa provisória, porque, com a reforma política e com
o avanço da consciência política do povo brasileiro, seguramente, no futuro, isso não será mais necessário.
Estão de parabéns aqueles que lutaram por essa
campanha e que mostram que esta Casa é sensível
sempre ao clamor das ruas!
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra o Senador César Borges,
para discutir a matéria.
O Senador Jayme Campos será inscrito.
O Senador Inácio Arruda já foi inscrito.
O Senador José Agripino será inscrito.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, estamos aqui numa tarde memorável. Vejo o esforço muito grande deste Plenário e de V.
Exª, Sr. Presidente, quando deﬁniu a questão de ordem
para fazer a inversão de pauta, dando prioridade total à
votação desse projeto que o País inteiro conhece como
Ficha Limpa. Na verdade, Sr. Presidente, quero que se
faça rapidamente essa votação, até que se acabe com
a discussão. Não vou usar meu tempo inteiramente,
porque o que queremos mesmo, Sr. Presidente, e que
deveria ser priorizado neste momento é a votação da
Medida Provisória nº 475, PLV nº 002, de 2010, para
fazer justiça aos aposentados do Brasil, dando o aumento que eles merecem. Não entendi exatamente
essa inversão. Poderíamos votar logo o projeto dos
aposentados, que já estão aqui desde ontem, esperando esse aumento que é nada mais do que o mínimo
possível que eles merecem: 7,72%.
É sobre isso que quero, desde já, declarar meu
voto. É claro que vamos votar o Ficha Limpa, que já
está em pauta. Já dei o meu voto, e esse projeto vai
ser consignado, mas quero votar rapidamente o projeto dos aposentados, porque eles já esperam há muito
tempo na Câmara dos Deputados e, agora, no Senado.
De uma hora para outra, ﬁzemos todo tipo de inversão
para votar o Ficha Limpa, não o dos aposentados.
Portanto, vamos ser rápidos, Srs. Senadores, nas
intervenções, porque, aﬁnal de contas, esses homens
e mulheres precisam do apoio do Congresso Nacional. O reajuste de 7,7% ainda é muito pouco. O que
precisamos é equiparar, para que eles possam ter a
recuperação dos seus salários relativos, que foram
achatados em função da diferenciação entre aumento
de salário mínimo e reposição dos aposentados, que
têm vivido necessidades.
Por isso, nossa ação é no sentido de que possamos privilegiar sempre aqueles que trabalharam pelo
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País e para quem, agora, quando chegam na idade em
que precisam do apoio da Nação, cria-se todo tipo de
obstáculo, todo tipo de diﬁculdade. Fala-se em contas
públicas e em outros temas, quando não se fala em
tantas outras questões neste País.
Portanto, aqui, no Congresso Nacional, os senhores aposentados – e reﬁro-me especialmente aos
aposentados baianos – contam com nosso total apoio
não somente para votar o reajuste de 7,72%, mas também para votar o ﬁm do fator previdenciário.
Isso, Sr. Presidente, é prioridade. V. Exª deliberou,
já fez a questão de ordem e já colocou...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – É porque o Relator não estava aqui na hora,
Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pois
é, mas eu gostaria de ver toda essa nossa juventude
– são pessoas que têm ainda ânimo e vigor para estar
aqui há dois dias, esperando por essa votação – sair
daqui satisfeita com um mínimo de recompensa, porque merece nosso apoio.
E vamos votar a favor. Já está votado. Acho que
V. Exª já podia encerrar a votação. Já são 65 votos que
estão ali, e, com certeza, o projeto Ficha Limpa vai ser
aprovado por unanimidade. É um projeto que tem todo
o mérito e que, inclusive, foi aperfeiçoado na Câmara
dos Deputados pelo Deputado do PT José Eduardo
Cardozo, que fez um aperfeiçoamento que considero
justo para o próprio projeto e para o julgamento dos
políticos diante de uma corte colegiada.
Portanto, Sr. Presidente, vamos abrir o painel,
encerrar essa votação e partir para a votação a favor
dos aposentados do Brasil e da Bahia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra o Senador ACM Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, hoje é um dia da maior importância, porque estamos votando um projeto de origem
popular da mais alta importância, que é o projeto Ficha
Limpa, que pretende moralizar as eleições no nosso
País e que, portanto, tem o apoio integral desta Casa,
como teve na Câmara dos Deputados. Sem dúvida,
esse projeto será aprovado por unanimidade nesta
tarde. Ainda hoje, votaremos também a medida provisória que reajusta os proventos dos aposentados, que
também é da mais alta importância para nós e que
também será aprovada, sem dúvida alguma, neste
plenário. Então, este é um dia importantíssimo.
Quanto ao projeto Ficha Limpa, vou tecer breves
considerações. São três as mudanças mais importantes do projeto. Uma delas determina que a decisão
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proferida por órgão colegiado importa inelegibilidade.
Se deixássemos que a primeira instância decretasse
inelegibilidade, poderíamos fazer algumas injustiças.
Por quê? Principalmente nas cidades do interior, há promotores e juízes desafetos de políticos, o que poderia
gerar uma série de injustiças. Mas, sendo um órgão
colegiado aquele que toma a decisão, as chances de
injustiça já são bem menores.
A segunda alteração é a ampliação do prazo de
inelegibilidade de três anos para oito anos, punindo
severamente os casos de improbidade, de crimes de
uma maneira geral. Portanto, é outro ponto importante,
porque ele é muito rigoroso e justo ao ampliar o prazo
de inelegibilidade de três anos para oito anos.
A terceira alteração também é muito importante.
Inclusive, o Senador Pedro Simon preconizava essa
situação em que a Justiça teria de julgar em tempo
para não cometer injustiças. O projeto, se não consegue obrigar operacionalmente a Justiça, pelo menos
obriga que o Ministério Público e a Justiça Eleitoral
deem prioridade sobre quaisquer outros processos
de desvio do poder econômico ou de poder de autoridade. Essas autoridades, caso venham a postergar
essas decisões, poderão ser punidas, inclusive porque
o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional
do Ministério Público e as Corregedorias eleitorais
manterão acompanhamento desses processos, para
que possam responsabilizar aqueles que não cumprirem com sua obrigação de julgar em tempo, evitando
as injustiças.
Portanto, o projeto não está pronto e acabado,
mas foi o projeto possível. É preciso ser aperfeiçoado.
Com o tempo, o próprio Senado poderá se encarregar de apresentar projeto que altere o Projeto de Lei
da Câmara nº 58, mas não poderíamos deixar de dar
uma satisfação à sociedade e de votar esse Projeto
hoje, porque esse é um anseio da sociedade. Estamos
aqui por que fomos eleitos pela sociedade. Assim, temos a obrigação de atender aos grandes anseios da
sociedade brasileira, e esse é um deles.
Portanto, aprovaremos, sem dúvida alguma, por
unanimidade, o Projeto de Lei da Câmara Complementar nº 58, de 2010, que é conhecido como Projeto
Ficha Limpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra ao Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores
representantes das entidades dos aposentados aqui
presentes, meus senhores e minhas senhoras, é uma
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alegria estarmos aqui, primeiro, para reaﬁrmarmos e
registrarmos que, daqui a pouquinho, apreciaremos
um projeto de interesse do Brasil e também dos aposentados, com o nosso voto favorável.
Hoje, dois projetos muito importantes estão tramitando nesta Casa: o do reajuste dos aposentados
– um projeto importante – e o Ficha Limpa, que agora
discutimos. Na verdade, já votamos o Projeto Ficha
Limpa; rapidamente, o Senado dará conta de votá-lo.
É importante isso, pois é o reconhecimento do Senado a um projeto de iniciativa popular. Muitas assinaturas foram coletadas, vivenciamos uma ação permitida
pela Constituição, qual seja, a da participação direta
da sociedade propondo projeto de lei. Poucos projetos
tiveram esse nível de participação: um deles na área
de habitação e o Projeto Ficha Limpa. Então, é importante reconhecermos isso. A agilidade do Senado nos
permite dar demonstração de respeito à sociedade
brasileira, com a qual estamos em sintonia.
Hoje, temos um ambiente sem regulamentação
alguma, tanto é que muitas lideranças políticas em
todos os níveis chegaram ao cargo com histórico de
condenações em algumas instâncias do Poder Judiciário. Agora, estamos caminhando de um ambiente
sem regulamentação para um ambiente com muita regulamentação. Teoricamente, sai-se de um ambiente
com pouca punição, com impunidade elevada, para um
ambiente com muitos requisitos, com muitos critérios e
com muitas exigências com relação à possibilidade de
candidatura e também aos efeitos que teremos quanto
a qualquer ato ilícito cometido por quem participe de
um processo eleitoral.
Então, é uma mudança de cultura. Temos de
reconhecer que é uma mudança de cultura para as
lideranças políticas, para os partidos políticos, que,
cada vez mais, terão de ter cuidado e um comportamento diferente do que têm hoje, do que temos hoje
como dirigentes partidários, controlando melhor quem
tem acesso ao partido, quem vai se candidatar para
um partido. Se não há esse cuidado, pode-se candidatar alguma liderança que depois poderá se eleger,
mas que não vai tomar posse ou não vai ter o diploma – pode haver a cassação do diploma ou, no meio
da campanha, a cassação do registro da candidatura.
Então, naturalmente, haverá uma mudança de cultura
de cada liderança política e dos partidos políticos e
uma cobrança maior da sociedade.
Há mudanças e aperfeiçoamentos que precisaremos fazer nesse projeto que estamos votando. É
natural que tenhamos de fazê-los, porque o projeto,
em alguns momentos, em alguns pontos, leva a um
tratamento igual ou a uma visão igual todas as lideranças políticas, e a punição, a aplicação da pena é
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feita da mesma forma, na mesma intensidade, independentemente do grau ou da intensidade do delito.
Então, há ajustes a serem feitos, há necessidade de
ajustes, mas o que nos leva a votar, além do respeito à iniciativa popular, é o fato de que sabemos que,
hoje, a nossa legislação apresenta mais problemas,
mais diﬁculdades e fragilidades do que o projeto que
estamos votando. Se tem fragilidade o que hoje votamos, o que existe hoje tem muito mais fragilidade. Por
isso, estamos votando.
Assim sendo, meu voto é favorável. E o Senado,
com certeza, por unanimidade, vai votar essa matéria,
em sintonia com a sociedade brasileira.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra ao Senador Magno Malta,
com o compromisso de que, no que depender desta
Presidência, ainda hoje votaremos o projeto que trata
da pulseira eletrônica.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inscreva-me,
por favor, para falar depois.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª está inscrito.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Marconi
Perillo, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores
aposentados que lotam essas galerias há dois anos
seguidos, os meus cumprimentos!
Quero dizer aos senhores que, aqui, reverencio
a memória de minha mãe, Dona Dada, e a do meu
pai, Seu Ameliano. Minha mãe faleceu aos 57 anos,
ganhando meio salário mínimo por mês, e meu pai era
um simples aposentado de um salário, o que é normal
no País. Aqueles que construíram o País não tiveram
a possibilidade de ver seus ﬁlhos galgar alguma coisa na vida. Nem dinheiro para comprar remédios eles
teriam na terceira idade, no momento mais bonito e
mais importante de suas vidas.
Por isso, este é um dia feliz para mim, quando
vamos votar o reajuste e o ﬁm do fator previdenciário.
Aliás, Sr. Presidente, hoje, já votei – já são 71 votantes –
a favor do Projeto Ficha Limpa por que este deﬁne uma
série de questões e deﬁne quem é quem. Há homens
de bem que foram levados para a vala comum.
No interior e nas grandes cidades, Senador Jefferson Praia, quando, por causa de uma chuva, cai o
muro de uma creche, o promotor dá ao prefeito 48 horas
para ele reconstruir aquela creche, mesmo chovendo
ainda. O promotor abre um procedimento contra esse
prefeito, mas ninguém tem condições de reconstruir
um muro em 48 horas. O procedimento vira um processo. E o prefeito, se tenta fazer a obra em 48 horas

Quinta-feira 20

323

22045

e não tem tempo de fazer uma licitação para atender
o promotor, sofre outro processo, porque fez a obra
sem licitação. E aí vira bandido, sem que o processo
tenha transitado em julgado, sem uma votação e uma
decisão por parte de um colegiado.
Penso que este momento é absolutamente importante para a vida brasileira e para os homens que
fazem a vida pública no Brasil, pois coloca cada qual
em seu lugar. É um projeto que sinaliza para os partidos. Aliás, dá aos partidos a obrigação de fazer uma
triagem ou um processo depurativo absolutamente
forte no seio dos partidos e dá à sociedade brasileira
a satisfação de saber que, quando ela foca e participa,
as coisas podem muito bem acontecer.
Sr. Presidente, dei meu voto com muita satisfação,
com muita alegria, porque faço vida pública neste País
e o faço pensando na minha família, na minha esposa
e nas minhas três ﬁlhas, naqueles que fazem a minha
família e que, ao longo da vida, têm caminhado comigo
na minha trajetória na vida pública.
Penso que este é um momento absolutamente importante para todos os homens públicos, para as suas
famílias, para os partidos brasileiros. Acima de tudo, é
uma grande conquista da sociedade brasileira.
Encerro, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª pela
sua disposição, porque o projeto que trata da pulseira
eletrônica já estava aqui. Tenho muita alegria por ter
sido o autor dessa lei tão bem relatada pelo Senador
Demóstenes Torres, de Goiás, o Relator da CPI da Pedoﬁlia. Senador Marconi, o projeto já estava na Mesa,
e, se ele já tivesse sido sancionado, o abusador, o serial killer de Luziânia não teria matado criança alguma.
Nenhuma criança teria morrido!
Certamente, essa lei será sancionada pelo Presidente Lula. Eis aí uma nova oportunidade para o
Presidente receber outro prêmio da Organização das
Nações Unidas (ONU). O Presidente recebeu um prêmio no ano passado por haver sancionado o projeto
que tratava da criminalização da posse de material
pornográﬁco na Internet e terá nova chance de receber outro prêmio.
Agora, sancionando a lei que estabelece de fato o
rastreamento eletrônico para o Brasil, Senador Alfredo
Nascimento, essa lei vai desafogar os presídios, porque o presídio tem dois tipos de gente: o mente criminosa, aquele que tem mente criminosa, e aquele que
cometeu um crime ocasional. O sujeito na progressão
de regime agora sairá com o seu rastreamento, com a
sua pulseira, ou a sua caneleira, como queira, que é
inviolável, que dispara ao se tentar uma violação, que
tem alarme, e ele será vigiado por um satélite.
Nós vamos avançar, Senador Marconi Perillo. Eu
agradeço a Deus por este momento, por V. Exª estar
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nessa cadeira, por V. Exª ter vivido um momento triste – V. Exª, que esteve lá no sepultamento dos restos
mortais das crianças de Luziânia –, e sei que V. Exª,
ao assinar essa lei como Presidente, para mandar ao
Presidente Lula, certamente o fará em memória das
crianças que morreram em Luziânia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, para discutir a matéria.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ﬁnalmente estamos
a votar uma matéria da iniciativa popular, que passou
na Câmara, tramita no Senado de forma muito rápida,
tendo sido votada hoje, em regime de urgência, na Comissão de Justiça, onde foi escolhido Relator o Presidente da Comissão, Senador Demóstenes Torres, que
elaborou um relatório dos mais brilhantes, dos mais
competentes, não admitindo nenhuma emenda de mérito, apenas aceitando, para aperfeiçoar o projeto, uma
emenda proposta pelo Senador Francisco Dornelles,
que certamente veio dar aperfeiçoamento ao projeto
oriundo da Câmara dos Deputados.
Tudo teve início, Sr. Presidente, com a Lei da
Inelegibilidade, a Lei Complementar nº 64, de 1990,
que trouxe os casos que conﬁguravam questões de
punição aos políticos que praticassem determinadas
irregularidades ou crimes. Em 1999, esta Casa aprovou, também por iniciativa popular, a chamada Lei da
Compra do Voto, isto é, a de captação ilícita de sufrágio, que também teve uma tramitação tão rápida
quanto esta, a da ﬁcha limpa, cuja execução pelos
tribunais redundou em diversas decisões que tiraram,
pelo menos momentaneamente, da vida pública políticos que praticaram, segundo decisões judiciárias
apoiadas pelo Ministério Público, irregularidades graves na compra de votos.
E agora, Sr. Presidente, essa lei dá um gravame,
uma penalidade muito maior para a compra de votos:
em vez da simples anulação do diploma ou do registro,
o político que cometer tal crime e que for alvo de uma
investigação em que ﬁcar provado que comprou voto
sofrerá o ônus de ﬁcar inelegível pelo menos por oito
anos; na prática, doze anos.
E olhe, Sr. Presidente, que, quando da aplicação
da lei da compra de votos pelo Tribunal Superior Eleitoral, este Tribunal encontrou algumas distorções, que
procurou corrigir mediante a ﬁxação de jurisprudência
segundo a qual o político que provocasse a anulação
de uma eleição, que fosse o causador da anulação de
uma eleição, não poderia ser candidato na eleição sub-

MAIO 2010

Maio de 2010

sequente, mas ﬁcava submetido apenas à anulação do
diploma ou do registro de sua candidatura.
Agora, Sr. Presidente, eu quero registrar que, em
virtude do trabalho desenvolvido em nível nacional...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Peço mais um minuto, Sr. Presidente,
que já estou encerrando. Eu tenho dez minutos, mas
eu gostaria de permitir que os nossos colegas também
se pronunciassem e dessem a sua opinião favorável
a esse projeto que vai modiﬁcar, sem dúvida alguma,
os costumes políticos do nosso País.
Por isso, Sr. Presidente, votar nesta matéria signiﬁca trabalhar pelo equilíbrio nas eleições. Signiﬁca
evitar que o mais rico sobrepuje o mais pobre, que,
tendo capacidade suﬁciente para enfrentar uma eleição, é destituído de vencê-la por causa do problema
econômico da compra do voto.
Antes havia a possibilidade, Sr. Presidente, da
existência de boca de urna. E nós apresentamos uma
emenda, por ocasião desse projeto da captação em
lista de sufrágio, proibindo boca de urna. E, ﬁnalmente, Sr. Presidente, em outro projeto, o Senado Federal
e a Câmara dos Deputados aprovaram essa emenda,
proibindo terminantemente, no dia da eleição, que se
utilizasse a chamada boca de urna, uma compra de voto
disfarçada para fazer publicidade dos candidatos. Isso
não só barateou as campanhas políticas, como também
evitou a compra de voto, não vou dizer que totalmente,
mas numa grande quantidade, Sr. Presidente.
E, aﬁnal, vamos votar esta matéria e depois os
aposentados, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, para
discutir a matéria.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, terminou se mostrando possível
aquilo que para alguns estaria eivado de empecilhos,
de diﬁculdades, e aqui estamos nós na fase ﬁnal de
encaminhamento, para votação do chamado Projeto
Ficha Limpa.
Eu gostaria de fazer à Casa algumas ponderações, até para que nós joguemos o verdadeiro jogo da
verdade no Senado, e é o jogo que o Senado deveria
jogar sempre, ao longo de sua trajetória.
O Projeto Ficha Limpa não é perfeito; ele tem
equívocos, ele tem lacunas. Vem, porém, legitimado
inicialmente por 1,7 milhão de brasileiros, e a ele se
agregaram mais 4 milhões de outras assinaturas. Portanto, não votá-lo signiﬁcaria o Senado e o Parlamento
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virarem as costas para parcela fundamental, substancial, formadora de opinião da sociedade brasileira.
Mas eu entendo é que, Senador José Nery, isto
aqui é um pontapé inicial para mudanças muito profundas que virão. Ninguém se iluda quanto a isso. Foi
um sinal que a sociedade deu de que não é mais possível se tolerar tanta impunidade, não é mais possível
se conviver com tanta esperteza na vida pública, com
tanta falta de compromisso com a ética, às vezes com
a ética mínima, com a leniência em relação a equívocos ou delitos – equívocos ou delitos – ambos de
natureza grave.
Portanto eu não entendo, Sr. Presidente, esta votação como algo que comece e termine nela mesma.
Eu entendo esta votação como um início de interlocução do Congresso com a sociedade, para que outros
passos sejam encetados, novos passos.
A tese ideal, Senador Pedro Simon, era a de V.
Exª. A de V. Exª era a mais perfeita de todas, e eu logo
me ﬁliei à corrente que V. Exª passou a representar na
Casa. Seria nós termos – e seria o ideal – uma justiça
aparelhada para funcionar com celeridades, de modo
que, antes do registro, ou até antes, no máximo, da
posse, se completasse todo o percurso até o trânsito
em julgado. Seria essa a fórmula mais sábia, mais justa,
mais democrática, mais correta dentro do escopo de
um projeto que visasse efetivamente a limpar o Brasil
de maus costumes políticos.
Nós sabemos que não é essa a realidade da Justiça hoje. Eu não a culpo. É preciso mudá-la, dotá-la de
instrumentos para que ela se agilize. E novos passos
vão ser dados, eu não tenho dúvida nenhuma.
O que nós tínhamos na mão era o Projeto Ficha
Limpa tal como ele está. Emendá-lo, Senador Marco
Maciel, como alguns chegaram a aventar, acredito que
de maneira e raciocínio um tanto de titubeio, um tanto
apressado, emendá-lo signiﬁcaria devolvê-lo para a
Câmara e quem sabe mergulhar o projeto num buraco negro. Nós não daríamos a resposta à sociedade.
Não emendá-lo, signiﬁca nós termos a consciência de
que não estamos votando um projeto perfeito, mas a
consciência de que estamos votando o projeto possível, que nos aproxima da sociedade naquilo que nos é
dado nos aproximarmos da sociedade neste instante.
E devemos procurar outras ocasiões, novas ocasiões,
porque não há como subsistir a democracia sem se
ter um Congresso que realmente represente o povo
que o elegeu.
Esse distanciamento que se abre a partir de escândalos, a partir de situações que envolvem até corrupção, isso tudo só afasta o Congresso da sociedade.
E como o espaço não ﬁca vazio em política, alguém
ocupa, e ninguém pode ocupar legitimamente o papel
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do Congresso, porque cabe ao Congresso o papel de
representar a sociedade brasileira. Então, esse gesto
é que merece o meu elogio, é que merece o meu encômio, é que merece o apoio do PSDB.
Nós vamos ver uma eleição – e eu ﬁz a consulta
ao Tribunal Superior Eleitoral –, se Deus quiser, já sob
o signo desse projeto. Fiz a consulta, em meu nome
pessoal, dirigida ao Ministro Ricardo Lewandowski, perguntando se os artigos tais, tais e tais da Constituição
autorizam a que o Tribunal determine que se aplique
o chamado Projeto Ficha Limpa já agora. E aguardo
resposta daquela egrégia Corte.
Quero, portanto, falar com muita serenidade, com
muita tranquilidade, sobre alguns fatos, Sr. Presidente.
E encerro dizendo que V. Exª respondeu de maneira
altaneira a questão de ordem que foi feita pela Liderança do PSDB. Eu não tinha dúvida de que seria essa a
resposta legal, legítima, cabível e, aliás, referendada
a palavra de V. Exª por toda a Casa. Os Senadores todos concordaram com a resposta que veio da Mesa.
E mais, V. Exª não decidiu monocraticamente, decidiu
ouvindo o plenário, o plenário referendou aquilo que
V. Exª expôs para a sua análise.
Quando começou a Operação Mãos Limpas, na
Itália, houve quem talvez supusesse que não se chegaria jamais a uma ﬁgura tipo Bettino Craxi, que era
o grande dirigente do Partido Socialista Italiano, e se
chegou a Bettino Craxi. É um processo Senador Marco Maciel, é um processo. A sociedade demonstrou
que ela está sedenta de respostas, está sedenta de
satisfações, está sedenta de honra, está sedenta de
vontade de acreditar nos seus representantes.
Eu tive a honra de participar, outro dia, no Fórum
Nacional do Ministro Reis Velloso, de um debate com
o Ministro Vanucchi, a quem prezo muito, e sobretudo
com o Ministro Paulo Brossard de Souza Pinto, Senador. Esta Casa sente falta de Paulo Brossard de Souza Pinto, esta Casa sente falta de Jarbas Passarinho.
Não estou aqui querendo ideologizar. Eu era a favor
de Brossard e contra Jarbas, mas a Casa sente falta
de ambos, sente falta do espírito de ambos, sente falta
da dignidade de ambos, sente falta da competência de
ambos, da cultura de ambos. Eu peguei duas ﬁguras
para simbolizar o que eu sinto que deva passar pelo
sentimento do povo brasileiro.
Fiquei feliz. Disse ao Senador Brossard que o
único defeito dele foi ter falado sentado – e cheguei a
dizer isso a V. Exª. Eu disse: “V. Exª tinha que ter falado
em pé, da tribuna, até para matar a minha saudade de
vê-lo na tribuna”. Eu que fui colega dele de Congresso,
ele Senador e eu Deputado.
Sr. Presidente, encerro dizendo que consideramos
que isto é uma vitória de todos e o PSDB tem certeza
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de que deu uma parte substancial para que acontecesse hoje a votação do Projeto Ficha Lima – hoje –,
com a questão de ordem, com a consulta ao Tribunal
Superior Eleitoral.
E os Líderes todos merecem elogios por terem
todos assinado a moção que permitiu a realização desta sessão, porque bastaria um dos Líderes discrepar,
para que não se realizasse esta sessão. Estão todos,
portanto, merecendo os respeitos que, em nome da
bancada do meu partido, dirijo a cada um e a todos
no seu conjunto.
Sr. Presidente, nós estamos dando um grande
passo, de maneira célere. A sociedade hoje percebeu
um Senado sensível, como deveria ter sido em tantas
outras ocasiões; percebeu um Senado justo; percebeu
um Senado que está disposto a iniciar um processo de
passar a limpo a vida brasileira; percebeu um Senado
que está disposto, espero eu, a entender que este fato
– repito e encerro – não se esgota nele mesmo, mas é
apenas um primeiro e tímido passo na direção de um
Brasil novo, que, para ser esse Brasil que nós tanto
queremos e tanto desejamos, terá que mudar muito e
muito mais, muito mais do que já mudou.
Mas este passo nos satisfaz por hoje. Para cada
dia uma conquista, para cada ano uma luta, para cada
década uma epopeia. O Brasil precisa de uma epopeia
para se reerguer. O Brasil precisa de uma epopeia e o
Congresso precisa estar ﬁrme e legitimado perante a
opinião pública, para que a democracia brasileira seja
um regime que conduzirá este País ao seu verdadeiro
destino de justiça social, e não acredito em justiça social sob ditadura e não acredito em democracia com
um Congresso desmoralizado. Não há convivência
possível, por longo tempo, entre Congresso desmoralizado e democracia. Um dos dois cede: ou sede a
democracia ou o Congresso se regenera.
Este Congresso deu hoje um passo que eu considero signiﬁcativo, por mais que para alguns pareça
pouco esse passo, no sentido da sua própria regeneração e no sentido do seu reencontro com a Nação
brasileira.
Que seja feliz o povo brasileiro a partir de mais
pressões e de mais atitudes como essa na direção
daqueles que o representam. E que nós não nos omitamos, porque a omissão leva outros a trabalharem
leis talvez imperfeitas. Eu considero que esta lei não
é perfeita. Que façamos nós leis mais perfeitas aqui,
porque somos nós os legisladores eleitos para trabalhar leis perfeitas.
Mas não podíamos virar as costas, e não viramos. Demos a satisfação que o povo queria. E aqui
está, então, acredito eu, já, virtualmente, moralmente,
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antes da abertura do painel, aprovado o Projeto Ficha
Limpa, como conquista...
(Interrupção do som.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...conquista do Senado, conquista de cada um de nós e
conquista, sobretudo, da sociedade civil brasileira, Sr.
Presidente.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente. V. Exª me permite, pela ordem?
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Eu quero fazer um apelo. Antes de conceder a
palavra ao Senador Paim, eu quero fazer um apelo às
Srªs e aos Srs. Senadores para que abreviem a discussão em relação ao Ficha Limpa. Ainda temos inscritos
mais quinze Senadores para discutir a matéria.
Eu gostaria de fazer esse apelo. Tenho certeza
de que será o mesmo apelo do Senador Paulo Paim,
porque queremos votar rápido o projeto de reajuste
dos aposentados. Eu faço esse apelo aos colegas
Senadores.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu não vou falar sobre este tema, mas farei
um apelo para o Senador Romero Jucá para retirar as
Emendas nºs 30 e 33, para manter a MP dos aposentados exatamente como está.
Então, se todos abrirem mão da fala, o Senador
Romero Jucá, em seguida, poderá dar sua posição,
e, com isso, votarmos, de forma simbólica, a MP dos
aposentados.
Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Olha, equivoquei-me. Não são 15, mas 19 inscritos ainda.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
de solicitar de V. Exª a retirada do meu nome para me
pronunciar com relação ao Ficha Limpa, para votarmos
imediatamente o projeto dos aposentados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
Com a palavra, o Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB, para discutir a matéria.
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O Senador retira a inscrição para favorecer a votação da PEC dos aposentados. (Palmas.)
Senadora Marina Silva.
Senador Eduardo Suplicy, para discutir o Projeto
Ficha Limpa. Pediria brevidade, para votarmos o reajuste dos aposentados.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – RS.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Minha saudação aos aposentados, para que possamos logo votar
o projeto.
Quero cumprimentar o Deputado José Eduardo
Martins Cardozo, cujo parecer foi votado na Câmara
dos Deputados e que hoje é aceito integralmente.
E, para que possamos votar, o quanto antes, o
Projeto Ficha Limpa e o projeto dos aposentados – em
homenagem ao Senador Paulo Paim e ao Senador
Pedro Simon, que tanto batalharam pelos projetos, e
também a Chico Whitaker e a Marcello Lavenère, à
CNBB, à OAB e a todos que se empenharam para que,
no prazo de apenas uma semana depois de termos
recebido o projeto, hoje estivéssemos votando-o, atendendo, assim, à conclamação da sociedade brasileira
–, aqui quero ser breve e dizer que já votei “sim”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia, para
discutir a matéria. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Posso ser breve, Sr. Presidente, mas não posso deixar de falar, porque acho que
hoje é uma data histórica para este País. Hoje, o Brasil
vive um grande momento. E que bom que coincidiu votarmos aqui o Ficha Limpa e os nossos companheiros
estarem aqui por uma causa tão importante e tão justa
quanto esta dos aposentados!
Hoje, disseram bem os companheiros desta tribuna,
o Brasil começa a mudar; hoje termina o Brasil conhecido
como o país da impunidade. Não roube galinha, porque
pode dar cadeia. Mas, roubando qualquer outra coisa,
fazendo qualquer outra bandalheira, não acontece nada,
a impunidade é permanente. Não o será mais.
A CNBB, a OAB, essas entidades extraordinárias, e
a Associação dos Juízes se movimentaram, e está provado que, para mudar a sociedade, essa tem de movimentarse; é de fora para dentro, e não de dentro para fora.
Dentro do Congresso, do Senado, da Câmara,
lá no Supremo, ali no Poder Executivo, não sai nada
se o povo não for para a rua, não exigir, não cobrar
aquilo a que tem direito. Fizeram isso. Conseguiram
um milagre lá na Câmara.
Está ali o ilustre Relator, grande Deputado, que
atendeu ao apelo da sociedade e que vai voltar a con-
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correr. Esse Relator conseguiu um milagre na Câmara. Quando parecia impossível, a Câmara aprovou o
projeto, que veio para esta Casa.
Esta Casa tinha mil razões para não aprová-lo.
“Não! Não se pode aprovar, porque há duas medidas
provisórias que trancam a pauta. Então, não pode.”
“Não se pode aprovar, porque há o pré-sal e quatro
votações em regime de urgência, que trancam a pauta.
Então, não se pode votar.” Mas, quando o Presidente
quer, quando os líderes querem, quando a Casa quer,
quando o povo exige, vota-se. E estamos votando. Por
unanimidade!
E até alguém pensou: “Mas nós já votamos tantas... Essa matéria nós já votamos. O Senado já votou.
Ela está lá na gaveta da Câmara”. Quantas matérias
nós já votamos e estão lá na gaveta da Câmara? Havia
muita gente dizendo: “É hora de dar o troco. Vai ﬁcar
aqui na gaveta do Senado”. Mas o Senado está dando
uma demonstração de grandeza, Presidente. V. Exª, os
líderes e a Casa estão dando uma demonstração de
grandeza. Se a Câmara não aprova o que votamos, e
ﬁca na gaveta, nós vamos fazer o contrário: vamos votar
o projeto da Câmara sem mudar uma vírgula. E há muito
equívoco, muito erro. Nós tínhamos muita coisa para
modiﬁcar, para melhorar, mas a decisão que tomamos
é a de que, a partir da semana que vem, vamos apresentar emenda à lei, para modiﬁcá-la no futuro. Agora,
não! Agora é para votar o projeto como veio.
Na semana passada, quando se aﬁrmou isto, a
imprensa até ridicularizou: nós vamos votar, na quartafeira, na Comissão. O Demóstenes vai dar o parecer,
que vai ser votado, e, na quarta-feira, vamos votar no
plenário, por unanimidade. E está aqui. Por unanimidade.
Este é um dia histórico. Votaremos esse e o dos
aposentados. Se dependesse de mim, esse aumento
não seria só para os aposentados, mas para todo mundo. Sete por cento, meu amigo Paim, para os aposentados, e por que os funcionários de outro Poder ganham
20%, 30% ou não sei quantos por cento?
Que bom, meu Presidente! Se o Senador Sarney, Presidente, antes de viajar, disse que botaria em
plenário a votação... Mas V. Exª botou. V. Exª respondeu à questão de ordem, colocou no plenário, e a sua
decisão foi aclamada pela unanimidade do plenário,
por todos os líderes. E eu o felicito. Inclusive o Líder
do meu partido, companheiro Renan, desde a primeira
hora. Felicito o Senador Jucá, que teve a grandeza de
reconhecer, aceitar e participar. Ele não deu prioridade
às suas emendas e deu força para que pudéssemos
votar. E não é por 80 a 1, mas por 81 a 0. Que bom!
Hoje é um grande dia. Isso demonstra o povo na
rua, debatendo. Meus amigos da CNBB, meus ami-
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gos da OAB, meus amigos da UNE, que estão felizes,
porque hoje ganharam uma montanha de dinheiro na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para
fazer a nova sede. Que bom terem uma sede espetacular! Mas não se dobrem. Fiquem com a cabeça
independente e livre para votar pela liberdade, pela
justiça e pela moralidade.
Meus cumprimentos ao povo brasileiro e a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, o Senador Paulo Duque, para
discutir a matéria. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Inácio Arruda, com
a brevidade que lhe é peculiar, especialmente com a
preocupação em relação aos aposentados.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, os aposentados não precisam se preocupar, porque essa fatura já está liquidada. Isso aí já
está resolvido. É só o voto, daqui a pouco. E simbólico,
porque não vai ser votação nominal, vai ser votação
simbólica. Então, não há preocupação. Todos nós estamos defendendo os aposentados do Brasil inteiro. O
reajuste necessário, que foi aprovado na Câmara, nós
vamos votar aqui, e resolvemos o problema. É que o
debate aqui é – digamos assim – em conjunto. O Ficha
Limpa e os aposentados estão juntos, porque os dois
são limpos. O Ficha Limpa é limpo, e os aposentados
também são limpos no Brasil inteiro.
Então, está praticamente resolvido. Sugiro até
que não haja nem debate em seguida, porque não é
preciso. A matéria dos aposentados já foi tão exaustivamente debatida aqui, que não é preciso mais nenhuma palavra. Só o voto simbólico, na hora.
Agora, este, não. O voto no Projeto Ficha Limpa é
nominal. O voto tem de estar destacado no painel. E é
muito importante, porque é uma batalha antiga do Brasil
e que precisa, sim... Claro, há muitos equívocos ainda,
exageros e questões que faltam ser resolvidas, porque
ainda prevalece na sociedade algo chamado de poder,
poder econômico – poder econômico que inﬂui muito
no Congresso Nacional; que inﬂui muito no Poder Judiciário; e que, sobretudo, inﬂui na mídia brasileira. Entre
todos: nos proprietários, nos articulistas, naqueles que
dão opinião e acham que a sua opinião tem que fazer
a opinião dos outros. Então, é uma batalha conjunta,
porque nós estamos resolvendo uma parte, a parte, digamos assim, dirigida aos partidos na questão da ﬁchalimpa. Mas faltam mais coisas para que possamos nos
precaver contra aqueles que têm a ﬁcha suja mas que
vão querer limpar por outros meios. Por isso que falta
aprimorar ainda mais, para pegarmos outras coisas.
Há uma iniciativa do Senador Geraldo Mesquita Júnior chamada de conta-limpa. É para avançarmos mais,
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para irmos percebendo, porque muita gente vai querer limpar a sua ﬁcha. E tem meios, porque tem poder, porque tem
recursos, porque tem dinheiro, porque contrata uma boa
banca e faz um bom negócio para limpar a sua ﬁcha.
Então, é preciso ainda avançarmos. Mas o passo
de hoje é certo. O passo de hoje marca uma posição
que nós sempre temos defendido para as questões sociais, políticas, econômicas e éticas na disputa eleitoral
do Brasil. E é evidente que quis o momento histórico que
fosse uma iniciativa da sociedade brasileira, que partiu
do povo, que partiu da CNBB, que partiu da OAB, que
partiu de movimentos sociais, que se dirigiram à Câmara
dos Deputados, como manda a Constituição, e conquistaram esse passo mais largo na vida brasileira.
Claro que tem o aspecto da judicialização da política, que é um grande equívoco. Mas, como alguns
já disseram aqui, é um passo transitório. Não é juiz
nem promotor que deve decidir quem tem ﬁcha limpa
e quem não tem. São os partidos que devem fazer
política e escolher os seus melhores quadros, com a
ﬁcha limpa, para disputar a eleição.
Mas nós damos um passo grande, importante,
que vai ter repercussão no futuro em relação aos partidos políticos e a como eles se comportam na disputa
eleitoral no nosso País.
O nosso partido, o Partido Comunista do Brasil,
votou favoravelmente na Câmara, por unanimidade.
Aqui, posso dizer o mesmo. Se tivéssemos dois, três,
quatro ou cinco, faríamos o mesmo, votaríamos também unanimemente. Mas é preciso alargarmos esse
horizonte para uma reforma política, uma reforma política democrática, avançada, que não aceite a ideia
de tutelar a democracia brasileira com mais cláusulas
de barreira, essa indecência que se tenta impor no
Brasil, com voto majoritário para a Câmara Federal.
Isso é um absurdo! É uma tentativa de aniquilar a
conquista que o povo fez na Constituição, através de
uma outra medida aqui, no Congresso Nacional, que
nós já derrotamos. Até no Supremo nós liquidamos
essa tal cláusula de barreira. E, vira e mexe, levantam
aqui novamente essa tal de cláusula de barreira, para
infernizar a vida política brasileira.
Não basta a cláusula de barreira do tal quociente
eleitoral? Já não é uma barreira para todos os partidos,
que temos de suplantar em cada Estado, em cada Região?
Ainda querem uma cláusula suplementar? Isso não é reforma democrática, progressista, avançada; isso é uma tutela
conservadora da democracia brasileira. Inaceitável!
Portanto, Sr. Presidente, o nosso partido, com
consciência...
(Interrupção do som.)
(O Presidente faz soar a campainha.)

MAIO 2010

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Vou concluir, Sr. Presidente.
Nosso partido, com consciência, vota esse projeto, que abre uma perspectiva para um bom debate
sobre o que devemos fazer na política, no futuro, em
nosso País, e se associa. Nós já anunciamos aqui o
nosso voto. No Ficha Limpa, unanimidade na Câmara
e no Senado. E, com os aposentados, unanimidade
na Câmara e no Senado da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Vou abrir o painel e, logo após, durante a discussão da emenda, os Srs. Senadores inscritos continuarão as orações.
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Encerrada a discussão e o encaminhamento...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, apenas para encaminhar favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Vou conceder a palavra a V. Exª na emenda.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Eu vou abrir o painel.
Está encerrada a votação.
Vamos proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votaram SIM 76 Srs. Senadores; e NÃO, nenhum.
Não houve abstenção.
Total de votos: 76. (Palmas.)
Está aprovado o Projeto Ficha Limpa nesta sessão histórica para o Senado Federal, para o Congresso
Nacional e para o Brasil.
Parabéns ao povo brasileiro! Parabéns a todas
as instituições que souberam – e souberam em boa
hora –, no momento mais oportuno, colher as assinaturas, entrar com a proposta popular e as duas Casas,
a Câmara e o Senado da República, em consonância
com os apelos das ruas, votam a favor, por unanimidade, deste projeto.
Parabéns a todas as Srªs Senadoras, a todos os
Srs. Senadores!
Particularmente, sinto-me feliz, honrado, emocionado por presidir esta sessão histórica.
Muito obrigado a todos.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votação da Emenda nº 1 da CCJ, emenda de
redação.
Nós vamos abrir o painel e vamos continuar a
discussão.
Votação da emenda de redação.
Emenda de redação, para aprimorar o projeto.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, o Senador Marco Maciel.
Pela ordem, Senador Renan Calheiros, Líder
do PMDB.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É sobre a votação,
Presidente. Talvez fosse o caso de agilizarmos essas
votações de modo a podermos votar a medida provisória que reajusta os proventos dos aposentados.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Esse é o desejo da Presidência, querido exPresidente.
Com a palavra, o Senador Marco Maciel, para
discutir.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para discutir.
Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, desejo, em rápidas palavras, fazer três observações no momento em que concluímos o processo
de votação do projeto denominado Ficha Limpa.
Devo fazer como primeira observação uma questão que considero relevante, por se tratar de projeto
de lei complementar, queestará, na hierarquia das
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leis, em posição destacada, e que demonstra nossa
preocupação de ampliar a possibilidade de acolher as
demandas da sociedade.
Esse projeto, como aqui foi lembrado reiteradas
vezes, teve o apoio da CNBB, da Comissão de Justiça
e Paz da CNBB, e de outras instituições da sociedade,
o que signiﬁca dizer que estamos iniciando um período
em que o Congresso estará mais próximo da sociedade.
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão
agindo em comunhão com a sociedade brasileira.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, gostaria de
chamar a atenção para o fato de que esse projeto produz um grande resgate ético, isto é, busca fazer com
que possamos melhorar o processo eleitoral brasileiro,
mormente no instante em que estamos nos preparando
para fazer eleições gerais, ou seja, escolha do Presidente da República, Deputados Federais e Senadores,
Governadores dos Estados e Deputados Estaduais.
A terceira e última observação, Sr. Presidente, diz
respeito a algo que considero importante. Demos um
passo signiﬁcativo hoje, mas é necessário que avancemos num ponto em que pouco o Congresso Nacional tem avançado – as chamadas reformas políticas.
Estamos prestes a concluir uma legislatura e entendo
que não podemos iniciar uma nova sem fazermos as
reformas políticas.
Um dos maiores cientistas políticos do ﬁm do
século XX, Norberto Bobbio, disse, no seu livro De
Senectute, sobre a velhice, que é preciso ter consciência de que:
“Direito e poder são duas faces da mesma moeda. Uma sociedade bem organizada
precisa das duas. Nos lugares onde o Direito
é impotente, a sociedade corre o risco de se
precipitar na anarquia; onde o poder não é controlado, corre o risco oposto, do despotismo.
O modelo ideal do encontro entre o Direito e
poder é o Estado democrático de direito, isto
é, o Estado no qual, através das leis fundamentais, não há poder, do mais alto ao mais
baixo, que não esteja submetido a normas,
que não seja regulado pelo Direito, e no qual,
ao mesmo tempo, a legitimidade do sistema
de normas derive, em última instância, do consenso ativo dos cidadãos”.
Portanto, Sr. Presidente, precisamos marchar
para uma verdadeira reforma política.
“Alterações ou mudanças num ou noutro componente do sistema político, como tem
acontecido na tradição brasileira, não chegam
a constituir uma reforma. Por isso, corremos o
risco daquilo que, depreciativamente, porém
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com certa dose de razão, o historiador José
Honório Rodrigues chamou de “reforminhas
de conveniências”.
Concluo as minhas palavras exortando não somente o Senado Federal, mas também a Câmara
dos Deputados, para que passemos a nos preparar
para fazermos uma verdadeira reforma política, que
terá signiﬁcação muito maior do que alterar o sistema
eleitoral partidário, posto que a ﬁnalidade é fortalecer
nossas instituições e criar, consequentemente, condições para que o País possa melhorar os níveis de
governabilidade.
Era o que tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª o tempo que me determinou.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, o Senador Augusto Botelho.
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr.
Presidente, V. Exª pode me inscrever pela ordem?
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senadora Fátima Cleide, vou inscrevê-la.
Senador Valadares, V. Exª tem a palavra pela
ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é só para comunicar a V.Exª ...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Vamos votar, Senador.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Quero apenas fazer uma comunicação,
não vou ler nada.
Quero comunicar que já está pronto o parecer
sobre o projeto do voto aberto ou secreto. Eu, que fui
designado Relator dessa matéria, ﬁz uma pesquisa na
Casa e, em função da pesquisa e das respostas dos
Senadores e Senadoras, já estamos com a matéria
devidamente pronta para ser encaminhada à Comissão de Justiça. O parecer está pronto.
Agradeço a V. Exª. Essa era a comunicação que
gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Botelho, asseguro a palavra V. Exª.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, hoje nós estamos participando
de um momento histórico para este País. Eu o comparo ao momento em que foi aprovada, quando eu não
estava aqui ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que promoveu uma mudança na gestão da coisa pública no País.
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O Projeto Ficha Limpa, apesar de precisar de alguns reparos para deixar mais claras algumas coisas, é
um anseio da população. Nós estamos hoje atendendo
ao pedido de 1,6 milhão de brasileiros que assinaram
um documento e de mais de dois milhões que ﬁzeram
uma assinatura digital, através da Internet. Quase 2%
da população do Brasil solicitou esse projeto.
A celeridade com que tramita o projeto me dá
alegria, porque nós estamos fazendo uma coisa importante para o País, mostrando que realmente nós
queremos mudar. O painel, que mostra a unanimidade
dos votos, reﬂete também que todos os Senadores da
Casa concordam com esse projeto.
Esse projeto é a antítese de outro projeto, que é
o projeto de reajuste dos aposentados. São dois projetos que mexem com a gente do Brasil. O projeto dos
aposentados é para fazer justiça com as pessoas que
construíram esta Nação em que vivemos. Então, quando
aprovarmos esse projeto, nós estaremos fazendo justiça com as pessoas que construíram o País. Ao votar
o projeto Ficha Limpa, nós também estamos fazendo
justiça: nós estamos votando contra as pessoas que
trabalham para desconstruir esta Nação – justamente
o contrário do trabalho que executaram estes cidadãos
de cabeça branca que estão aqui. Eles construíram o
País. Esses ﬁcha-suja que ocupam cargos desconstroem o País, desconstroem a Nação.
Creio que nós alcançamos um novo patamar da
política no Brasil.
Meus parabéns a todos os Senadores, meus parabéns aos quase quatro milhões de pessoas que assinaram o projeto e meus parabéns também ao nosso
Presidente Marconi Perillo, que foi enérgico e preciso
em sua decisão de fazer essa votação hoje!
Eu queria deixar bem clara aqui a minha posição
favorável e dizer que eu acho que teremos uma mudança na política do País a partir deste momento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Almeida Lima...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Presidente da
CCJ, Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para fazer
um esclarecimento, Sr. Presidente.
Essa emenda é uma emenda de redação. O Senador Francisco Dornelles observou, com muita propriedade, que o texto tinha, em alguns casos, a expressão
“os que forem condenados” e, noutras, “os que tenham
sido condenados”. Então, ele fez uma emenda para
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harmonizar o texto, usando a mesma expressão em
todos os artigos, em todos os incisos. Como a emenda é de redação, não há o menor risco de a matéria
voltar para a Câmara dos Deputados.
Então, a intervenção é só para tranquilizar todos
os Srs. Parlamentares e aqueles que nos ouvem: a
emenda de redação do Senador Dornelles tem apenas
o objetivo de dar harmonia ao texto, para não ﬁcar uma
expressão num inciso e, noutro, outra expressão.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª colabora para a elucidação desse assunto, para que não pairem dúvidas e questionamentos
sobre o assunto.
Aproveito também para esclarecer ao plenário e
aos que estão nos assistindo e nos ouvindo que, lamentavelmente, na condição de Presidente, não pude
exercer o direito de voto. É proibido pelo Regimento.
De qualquer maneira, tomei a decisão de colocar
a matéria em votação hoje, atendendo e respondendo
ao Senador Arthur Virgílio.
Senadora Rosalba, Senador Edison Lobão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
Gostaria de indagar, Sr. Presidente Marconi Perillo,
em nome de todos da CNBB, da OAB, do Dr. Marcello
Lavenère, de todos que ﬁcaram entusiasmados com a
votação consensual do Senado, tão expressiva, se já
foi deﬁnido quando a Presidência do Senado Federal
encaminhará o projeto de lei aprovado para a sanção
do Presidente, porque avaliam que talvez pudesse até
ser realizada uma cerimônia com a participação deles
e de alguns Senadores para a entrega simbólica da lei
ao Presidente, para seu exame e sanção.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Eu vou assinar ainda hoje e vou enviar ainda hoje à sanção presidencial esse projeto. Este é o
desejo: ﬁcando pronto, vou encaminhar ainda hoje o
Projeto Ficha Limpa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, a Senadora Marina Silva, para
discutir a matéria.
Senadora Marina Silva, os aposentados estão
aguardando, eu pediria a V. Exª que falasse.
A SRª MARINA SILVA (PV – AC. Para discutir.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, falarei muito rapidamente.
Os Srs. Senadores já deliberaram aqui sobre o
Projeto Ficha Limpa. Eu ﬁco muito feliz que tenhamos
aprovado essa matéria, um projeto de iniciativa popular
em torno do qual houve uma grande mobilização e que
contou com o apoio e a articulação da CNBB.
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No meu entendimento, essa matéria já poderia ter sido decidida há muito tempo se não fosse a
manobra, a ação protelatória havida na Câmara dos
Deputados para evitar que o projeto vigorasse nas
próximas eleições.
Quando nós, do Partido Verde, percebemos essa
manobra protelatória, decidimos, numa reunião da Executiva Nacional, que o Partido Verde já iria implementar
o Projeto Ficha Limpa nestas eleições de 2010, independentemente de sua aprovação. Ou seja, de acordo
com o processo que estava sendo negociado, decidimos que quem fosse julgado em segunda instância
e condenado não poderia concorrer pelo partido às
eleições de 2010. Faço essas observações para dizer
que o que estou defendendo aqui já estamos fazendo
na prática em relação ao Projeto Ficha Limpa.
Uma outra coisa importante que gostaria de deixar bem marcada aqui é que esse projeto, só para se
ter uma idéia, passou 222 dias para ser votado aqui,
no Senado. Na Câmara dos Deputados, ele ﬁcou 222
dias. Aqui, nós o estamos votando num período bastante curto.
Eu tenho dito, Sr. Presidente, que existe um dispositivo que a sociedade brasileira pode usar em favor
da ética na política, que é o constrangimento ético.
Duvido que, se não tivéssemos uma mobilização
dos meios de comunicação, da sociedade civil, da juventude brasileira, tivéssemos agora este resultado tão
célere, tivéssemos as pessoas reconsiderando posições que anteriormente pareciam petriﬁcadas.
O constrangimento ético funciona e é um instrumento democrático de reﬁnamento da política brasileira.
Eu sei o quanto é importante a transparência,
os mecanismos de controle, para que a política possa ser reﬁnada.
Quero, aqui, parabenizar todos aqueles que se
mobilizaram, todos aqueles que ﬁzeram com que o Congresso revisse a sua posição de protelar uma medida
tão importante como essa. Que essa medida possa
fazer um reﬁnamento político nos candidatos para o
Executivo e para o Legislativo e que possamos, a partir
daqui, saber que não estamos mais tão invisíveis assim, porque um dos fatores que combate a corrupção
é a transparência, é não ter a certeza da invisibilidade
e da impunidade. Toda vez que os contraventores não
podem contar com a quase certeza de ﬁcarem invisíveis
em relação a seus dolos e malfeitos e de não ﬁcarem
impunes, começam a ﬁcar mais cuidadosos.
Parabenizo todos aqueles que se envolveram.
Desde o princípio, fui favorável a sua aprovação aqui
no Senado e tive um grande estranhamento de que,
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na Câmara dos Deputados, a Base do Governo tenha
protelado essa matéria.
Ainda bem que a sociedade brasileira vem causando constrangimentos éticos para que aqueles que
querem, muitas vezes, esconder-se por trás das evasivas venham a público e revejam suas posições.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Romero Jucá, para
discutir a matéria .
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra
apenas para encaminhar favoravelmente. Fizemos um
acordo, aprovamos na CCJ, ﬁz emendas. Acho que o
projeto precisa ser aperfeiçoado. Comunga da minha
ideia o Presidente da OAB, Ophir, que acaba de dar
uma declaração no sentido de que o projeto precisa
ser emendado no futuro, que deve ser melhorado. Mas
acho que, independente da melhoria que precisamos
fazer, estamos avançando e avançando muito.
Portanto, o meu voto foi favorável ao entendimento, ao acordo, à postura de V. Exª, ao acordo de Líderes
para esta sessão. E votei “sim” tanto na matéria quanto
na emenda, porque acho que o País avança e sinaliza
para um futuro melhor para o Brasil.
Portanto, o meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini.
A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
eu gostaria apenas de reaﬁrmar que, desde o início,
quando falamos em Ficha Limpa, eu me coloquei favoravelmente ao projeto.
E hoje é um dia que deve ser comemorado pela
Nação brasileira, porque foi a sociedade, por meio da
OAB, da CNBB, que conseguiu o número de assinaturas além do necessário, que mobilizou todos para
que pudéssemos ter realmente um projeto aprovado
que faça com que os políticos, aqueles que vão ser
votados, julgados pela população, apresentem-se de
forma íntegra, ética e honesta.
Eu queria apenas dizer que ﬁco feliz porque o
Senado Federal, com muita sensatez, conseguiu construir este acordo para que antecipássemos a votação
do Ficha Limpa. Isso é realmente o que a população
brasileira espera.
Se o projeto tem algumas questões que poderiam ter sido colocadas de forma melhor, poderemos
ver num outro tempo. Mas, agora, o que vale é que foi
votado e que vai valer para a próxima eleição, porque
essa é a decisão do Senado Federal, pelo voto, pela
unanimidade que aprovou o projeto.
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Queria aqui também, Sr. Presidente, colocar,
desde já, mais uma vez, a minha convicção da justiça
que precisamos fazer aos nossos aposentados com
relação à queda do fator previdenciário e ao reajuste
de 7,7%.
Era isso que gostaria de deixar bem claro mais
uma vez, Sr. Presidente, e convocar a todos para que
não tenhamos nenhum atropelo, nenhuma pedra nesse caminho, porque os aposentados merecem e nós
vamos fazer justiça, votando a queda do fator previdenciário.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Agripino.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Valter Pereira.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador
Marconi Perillo, Srªs e Srs. Senadores, antes, Sr. Presidente, quero fazer uma justiça aqui a V. Exª.
Nós tínhamos uma expectativa, quando chegamos
aqui mais cedo, nessa semana que passou e agora no
início desta semana, de que realmente haveria a possibilidade, por motivos alheios à nossa vontade, mais
relacionados ao processo político, o que normalmente
acontece – e até nós não ﬁcamos sabendo o porquê
–, de nós não termos essa votação, pelo menos esta
semana.
Peço permissão a todos os Senadores, às Senadoras e aos membros da Mesa para creditar a V. Exª a
coragem, a determinação, o compromisso de votarmos
hoje, nesta Casa, o projeto que já foi aprovado do Ficha Limpa e, se Deus quiser, daqui a pouco, o projeto
dos aposentados.
Sr. Presidente, eu quero com isso prestar uma
homenagem à justiça, uma homenagem justa a V. Exª,
um jovem que veio para esta Casa. O que eu conhecia
de V. Exª foi seu belíssimo mandato como Governador
em Goiás, mas veio para esta Casa, e, graças a Deus,
somos do mesmo Partido, por isso conheço-o mais,
muito mais do que a outros colegas e posso aﬁrmar
o valor que V. Exª tem para esta Casa, principalmente
sendo caracterizado hoje com a votação desses dois
grandes projetos.
Sr. Presidente, quanto à questão do projeto Ficha
Limpa, quero dizer e sempre digo para os companheiros no Senado, na tribuna do Senado, o seguinte: para
aqueles que falam mal dos políticos, para aqueles que
falam mal da classe política, para aqueles que tentam
incutir em todos os brasileiros que os políticos não
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cumprem com as suas obrigações de cidadãos, esta
Casa, o Senado Federal, ou a Câmara dos Deputados
não transforma ninguém. Ninguém vem santo e vira
satanás. Ninguém! Aqui ou lá as pessoas de má conduta não são transformadas por serem políticos. Elas
apenas revelam o que eram. E é exatamente contra
essa revelação que estamos com este projeto chamado Ficha Limpa.
Nós não queremos que o povo seja enganado
por aqueles que querem um mandato político para
ter uma imunidade ou por aqueles que querem um
mandato político para crescer ﬁnanceiramente, para
aumentar o seu patrimônio. Nós queremos que o povo,
cada vez mais, lute por ter suas Casas de lei ou para
que aquelas pessoas eleitas pelo voto sejam dignas
de representar o voto que cada cidadão brasileiro dá
a quem elege.
Então, Sr. Presidente, parabéns ao Senado Federal! Parabéns a todos os Senadores – 76 Senadores – que hoje votaram “sim” no Ficha Limpa. É claro
que estamos votando, senhoras e senhores, porque
acreditamos que essa aprovação que será sancionada pelo Senhor Presidente da República vai entrar em
vigor este ano ainda.
Por isso que estamos votando com a mesma
redação que veio da Câmara dos Deputados. Então,
esperamos a votação este ano e que a população
brasileira, cada vez mais, procure saber em quem vai
votar, e não ﬁcar atrás de belíssimas propagandas, de
belíssimos discursos ou outros artifícios que muitos
políticos usam para tentar ludibriar ou convencer o
eleitor do seu voto. É isso o que eu queria falar sobre
o Ficha Limpa, Sr. Presidente.
E queria aqui reforçar a votação do reajuste dos
aposentados. Vejo que essa votação tem que ocorrer
hoje, e é mais do que justo que esses senhores e essas
senhoras que deram suas vidas em prol deste País,
que passaram por todas as diﬁculdades que hoje muitos de nós não passamos, que essas pessoas sejam
reconhecidas por meio do bom salário.
Nós não queremos mais, Senador Agripino, ver
pessoas que contribuem em cima de dez salários mínimos estarem hoje ganhando três, quatro salários mínimos. Quer dizer, nenhum cidadão que se aposentou
pôde alcançar seu objetivo durante essa aposentadoria. Todo o seu projeto de vida ﬁnanceiro foi por água
abaixo, quando é nessa idade da aposentadoria que
se precisa comprar mais remédios, porque são portadores, a maioria, de doenças crônicas, têm seus ﬁlhos
que não conseguem emprego, têm seus netos que,
porque os ﬁlhos não conseguem emprego...
(Interrupção do som.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Já vou
encerrar, Sr. Presidente. Eles ﬁcam na dependência
dos avós.
Então, Sr. Presidente, eu quero louvar o trabalho
e a dedicação de todos esses cidadãos e cidadãs que
estão aqui, que representam os aposentados, porque
os senhores e as senhoras nunca baixaram a cabeça, nunca reconheceram qualquer tipo de humilhação,
partiram sempre de cabeça erguida e determinados
em busca do que é de direito. E que esse reajuste, que
é pouco – é pouco, sim! – simbolize que, no próximo
reajuste ou nos próximos reajustes, tenhamos um valor, um percentual muito maior, tentando recuperar a
perda das senhoras e dos senhores.
Então, quero homenagear o Senador Paim, o
grande Senador que, em luta junto com outros Senadores, como o Senador Mário Couto e outros companheiros aqui, simboliza essa vitória de vocês.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, o Senador Mão Santa, Secretário desta Casa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Presidente Marconi Perillo,
Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros aqui
no Parlamento do Senado e que nos acompanham
pelo Sistema de Comunicação do Senado, depois da
tempestade, vem a bonança. Eu sou Líder do Partido
Social Cristão. Jesus dizia: “Em verdade, em verdade,
vos digo: eu sou o caminho a verdade e a vida”.
Então, eu quero, aqui, com muita emoção, resgatar uma história do nosso bravo Estado de Goiás.
Goiás, humilhado aqui, na história da nossa República,
quando sacaram da bancada de Senadores o maior
dos brasileiros, Juscelino Kubitschek, o Senador de
Goiás, humilhado. Mas está no Livro de Deus: “Os
humilhados serão exaltados”. Tanto tempo depois, a
bancada, simbolizada por Juscelino Kubitschek, exalta aqui. E é preciso recordar – atentai bem, Professor
Cristovam Buarque – o desespero. Nesta instituição,
o Senado – atentai bem! –, há um ano, há mais de um
ano, todo mundo sentiu o terremoto, o maremoto e o
tsunami aqui dentro. A descrença, Professor Cristovam,
a descrença no Senado da República! As teses mais
estapafúrdias! Olhem, foram diﬁculdades! Abalada a
ética, a moral, a honradez, a honestidade e a história
de Rui Barbosa.
Eis que, naquele momento, Deus – atentai bem,
Marconi! –, não ia abandonar o País cristão que somos. Nunca abandonou! Quando teve um monstro,
ele chamou um menino: “Davi, acaba com o monstro
Golias”. Quando o seu povo era escravo, ele arrumou
outro líder, Moisés. E, no instante mais difícil da his-

MAIO 2010

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tória do Senado da República... Olhem, a descrença
aqui, eram poucos de fé, e Deus me permitiu estar ao
lado daquele que Deus escolheu para renascer este
Senado: Marconi Perillo. Ele assumira a Vice. Muitos
sem fé, e Deus me permitiu estar ao lado do Marconi
Perillo. Sentimos a ﬁrmeza, a liderança daquele jovem,
como Davi enfrentou Golias, e ali estávamos do seu
lado. E hoje, juntos novamente, Deus me permitiu essa
graça. Essa é a herança que vou deixar para a minha
honrada família: ser um cirineu, escrevendo uma das
páginas mais belas: justiça.
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de
justiça”, bradava o ﬁlho de Deus. Eles serão. “Bemaventurados os perseguidos da justiça”. Atentai bem,
Demóstenes! Os perseguidos da justiça terão o reino
dos Céus.
Isso quer dizer que a Justiça é uma inspiração
divina, mas feita muitas vezes por homens fracos, falhos e que erram. E esta Casa mostrou essa verdade
quando um dos melhores Senadores, com coragem
– e como disse Ulysses, tirou a coragem, falta-lhe a
virtude –, aquele Senador, o Sr. Coragem, o Senador
Antonio Carlos Magalhães, bastou fazer uma CPI para
mostrar que era verdade, que a Justiça é uma inspiração de Deus, Deus entregando as leis a Moisés, mas
ela era feita por homens fracos e falhos.
E nós estamos aqui, na democracia, um olhando
para o outro e um freando o outro. E hoje nós fazemos
um projeto de justiça. Justiça aos que trabalharam,
justiça aos que obedeceram a Deus. “Comerás o pão
com o suor do teu rosto”. Foi isto que os velhinhos aposentados ﬁzeram: trabalharam, construíram este País
e hoje... E o projeto acompanha uma moralidade que é
ética. Ética está aqui, o João Alves, uma das melhores
inteligências do Nordeste. João Alves, atentai aqui, nós,
que representamos o Partido Social Cristão. Lá está
escrito, Marconi Perillo: “A quem muito é dado, muito
tem que ser cobrado”. Então, tem-se que cobrar muito mais dos políticos, que têm as posições; políticos,
pessoal da Justiça e todos os privilegiados.
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Então, este é o dia em que o Brasil ganha esses
projetos aqui aprovados, que levam justiça ao País e
ao aprimoramento da ética.
Ética é complicado. Max Weber escreveu três
livros sobre ética, mas a Heloísa Helena, aquela mulher, deﬁniu aqui: “Ética é vergonha na cara e bondade
no coração”.
Marconi Perillo, Líder do PSDB, V. Exª signiﬁca
o grandioso Goiás. Os humilhados serão exaltados.
Quando sacaram Juscelino da bancada, ressurgiu
essa bancada com Marconi Perillo, nosso Presidente,
com Demóstenes e a encantadora Lúcia Vânia, mostrando a grandeza.
Quero ver a justiça de que nós precisamos. Temos
de ir até a Constituição nessa reforma política.
Marco Maciel, na Itália do Renascimento, Norberto
Bobbio era Senador vitalício, sem eleição, por mérito.
Nós podemos pensar em trazer esse goiano para cá,
esse Demóstenes.
Eu queria dizer o seguinte, Marconi: eu sei que
seu Estado teve grandes homens. Pode-se dizer que
Juscelino era mineiro, mas Pedro Ludovico relembra V.
Exª. Pedro Ludovico o que fez? Botou Goiânia no centro, como o coração está no centro do corpo humano,
mas, atentai bem, tudo inspirado no Piauí. Foi no Piauí
que surgiu a primeira capital planejada no centro. Aí,
nasceu Goiânia, nasceu Belo Horizonte, nasceu Brasília e nasceu Palmas.
Nossas últimas palavras a Deus, cujo Filho está
ali – está ouvindo, Demóstenes? –, e eu sou Líder do
Partido Social Cristão: Deus, abençoe o Senado da
República, que devolve aos nossos velhinhos aposentados a sua justiça salarial!
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Eu vou encerrar a votação e, logo após, continuo a discussão.
Encerrada a discussão, encerro a votação.
Solicito à Mesa que proclame o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votaram SIM 70 Srs. Senadores.
Não houve voto NÃO e não houve abstenção.
Total: 70 votos.
A emenda de redação foi aprovada.
Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia e ao
Senador José Agripino.
Eu pediria brevidade, mais uma vez, porque eu
quero agora colocar em votação as medidas provisórias, principalmente a medida provisória dos aposentados.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será inscrito pela ordem. Há alguns outros na frente.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para discutir.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em primeiro lugar, quero cumprimentar
todos os aposentados que se encontram aqui, durante esta tarde. Tenho certeza de que eles sairão daqui
muito felizes.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, hoje é um dia
histórico para esta Casa. Estamos votando e vamos
certamente aprovar o projeto conhecido como Ficha
Limpa.
De iniciativa da sociedade, com mais de 1,5 milhão de assinaturas, a matéria foi aprovada, hoje cedo,
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e,
agora, está sendo debatida neste plenário.
Relembro aos nobres Pares a importância desse
projeto para vencermos a luta contra a corrupção que
tanto desejamos, não só esta Casa, como também
toda a população brasileira.
Vamos nos esquecer, por alguns instantes, da
crise econômica na Europa, da Copa do Mundo, das
Olimpíadas ou dos embates ideológicos e políticos,
se somos Oposição ou se somos Situação. Chegou
o momento do debate, de se unir, de pensar e votar
conforme espera toda a sociedade brasileira. Chegou
a hora de esquecer as diferenças ideológicas e de trabalhar por uma nova era na política nacional.
Vamos fazer valer a vontade da população, que
surgiu devido à sua indignação em relação à necessidade de algumas reformas que são fundamentais
e que, infelizmente, não foram realizadas, como, por
exemplo, a reforma política.
Precisamos, mais do que nunca, buscar o resgate da credibilidade do Poder Público. Entre as novas
causas de inelegibilidade, o projeto inclui o crime de
corrupção eleitoral, inclusive compra de votos, prática
de caixa dois ou conduta proibida em campanhas para
os que já são agentes públicos.
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É inadmissível que alguns, ainda na iminência de
serem cassados, renunciem ao mandato para, no pleito seguinte, se candidatarem. A partir de agora, quem
renunciar para não ser cassado não poderá se candidatar nas eleições seguintes. Essa norma vale para
os titulares do Executivo e do Legislativo em todas as
esferas: federal, estadual, distrital e municipal.
Outro caso comum é o casal desfazer o vínculo
conjugal para concorrer ao pleito eleitoral. O seu rompimento para burlar a inelegibilidade de parentes é outro
caso que será considerado como motivo de punição.
Situações como essas provocam a indignação de toda
a sociedade e precisam ser eliminadas.
Aproveito a oportunidade, também, para destacar
no projeto a celeridade no julgamento, assim como a
coibição do abuso do poder econômico e de autoridade
e, principalmente, a dicotomia que possa existir entre
um candidato e outro, em relação à mídia.
Sr. Presidente, neste momento decisivo para que
o projeto Ficha Limpa seja aprovado e traga mudanças
importantes para o cenário eleitoral e político do País,
é fundamental que a sociedade civil, como todos nós,
Parlamentares, possamos nos empenhar para que o
tema não saia da pauta de discussão do Congresso
Nacional e seja cada vez mais aperfeiçoado.
Sabemos que esse projeto não é o ideal, mas,
sim, o possível dentro do pouco prazo que temos para
torná-lo lei. Ressalto, mais uma vez, que esse é um
projeto de iniciativa popular. A sua aprovação contribui e muito para que possamos moralizar a política
brasileira.
A participação efetiva da população com ações
concretas é decisiva e deve ser pautada na defesa
da ética na política e na salvaguarda dos interesses
públicos.
Da sociedade eu quero chamar a atenção: é de
suma importância que continue atenta, conferindo o
mesmo e intenso apoio que vem dando à campanha
Ficha Limpa a outros projetos de interesse nacional.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada pela deferência e pelo tempo que
me concedeu.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador José Agripino, para
discutir a matéria.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade,
na verdade, estamos votando, aqui, uma matéria que
eu ousaria dizer que é uma lei de legítima defesa da
sociedade e das instituições do Congresso Nacional.
V. Exª sabe tanto quanto eu que os escândalos
que permearam as duas Casas do Congresso nesses
últimos anos, desde o mensalão, fraturaram a credibili-
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dade da classe política e das instituições congressuais:
Câmara e Senado.
Os bons exemplos da política precisam se mover e estão se movendo. Hoje, se moveram. Hoje, se
moveram: na CCJ, aqui no plenário, nas articulações
para que se votasse, numa sessão especial, o Ficha
Limpa. A indignação nacional pressionou os Parlamentares individualmente, que pressionaram os Líderes, que pressionaram as Comissões do Senado,
que trouxeram um apelo a V. Exª, que, com coragem,
criou a forma de nós votarmos algo que consulta a indignação nacional.
V. Exª foi grande responsável. V. Exª teve a coragem de encontrar a forma regimental de, num processo de votação de medidas provisórias e de urgências
constitucionais, onde a pauta está obstruída, encontrar
uma abertura para se votar esse projeto de legítima
defesa da classe política, que preserva dentro de si
própria um valor importante, que é o da ética – um
valor importante que é o da ética.
Nós estamos votando aqui um projeto de lei de
legítima defesa da ética.
As pessoas que estão em casa vão, ao longo do
tempo, tomar conhecimento do Projeto Ficha Limpa,
que é complicado, que vai ter enormes consequências,
dolorosas muitas vezes, e que, neste momento, não são
nem perfeitamente compreendidas pela população.
Presidente Marconi, V. Exª sabe tanto quanto eu,
V. Exª foi Governador como eu fui Governador; V. Exª
é Senador como eu sou Senador. V. Exª já viveu as
agruras nas Casas Congressuais como eu já vivi; V.
Exª já viu Parlamentar, movido ou processado, feita a
investigação, estabelecido o contraditório, aparecidas
as evidências, esses Parlamentares chegaram dessas
tribunas para renunciarem ao mandato, para evitar a
cassação e a inelegibilidade; depois de evidências claras que levaram aqueles Parlamentares a esses atos
extremos, para não serem cassados, nem ﬁcarem inelegíveis. Isso é um dos fatos que indignou o País ao
longo do tempo, há bastante tempo. Acabou-se. Com
a Lei da Ficha Limpa, dentre outras coisas, acabou-se.
Não dá mais. Renunciar, não adianta, porque a cassação vem e a inelegibilidade ﬁca posta por esta lei. Isto
dentre outras coisas.
Quem não sabe de pessoas condenadas há três
anos de inelegibilidade, já cumpriram, pelo mandato
que tiveram, os três anos, e a pena é absolutamente
inepta. A Justiça existiu para inglês ver. Agora não,
agora são oito anos.
Para que serve isso? Para dar uma advertência
à classe política. A partir de agora, quem cometer um
crime, médico e for condenado pela Associação Médica, ou advogado e for condenado pela OAB, perde
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a condição de ser candidato, dentre outras coisas, e
isso vai ser do conhecimento da opinião pública pelos
próximos anos, pelos próximos meses.
A lei está perfeita e acabada? Não está, não.
Mas estamos atentos para fazer os aperfeiçoamentos
da lei. Mas esta lei é uma referência, uma referência
positiva para quem luta pela ética e pela dignidade no
Congresso e na classe política.
O meu voto foi absolutamente consciente “sim”
pela Lei da Ficha Limpa.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem, V. Exª está com a minha
inscrição?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta
tarde nós estamos vivendo, talvez sem perceber, uma
revolução na maneira de fazer os trabalhos do Congresso. Não pelo lado da Lei da Ficha Limpa – como muito
bem já falou o Senador Mão Santa e eu não precisaria falar –, mas pelo que ela vai trazer de moralização.
Mas por uma coisa maior que talvez não estejamos
sentindo: a convivência entre nós Parlamentares e a
população lá fora do Congresso.
O importante da Ficha Limpa é ela em si, mas
tão importante é a maneira como ela chegou e passou
aqui: essa mobilização numa praça virtual. As pessoas
não precisam mais ir à praça gritar, falar, as pessoas
hoje entram aqui dentro diretamente. O uso dos blogs,
Twitter, tudo isso tornou possível que um casamento
ocorresse entre a forma como o Congresso age, isso
é fundamental – a democracia direta não prescinde
de uma Casa Congressual –, como o Congresso funciona e a população. Esse casamento, para mim, é
a maior vitória da tarde de hoje. É uma vitória maior
do que a própria Lei da Ficha Limpa, e olhe que ela é
uma grande vitória. Por isso, quero que ﬁque registrado que hoje estamos fazendo história, não só pela lei,
mas pela maneira como a lei foi feita.
Espero que um dia – tomara isso não demore –
todos tenham acesso a esse mecanismo de convivência conosco, não apenas uma parcela da população,
que todos tenham acesso aos equipamentos e que
sejam capazes de usá-los por meio de um processo
educacional que incorpore a população inteira nessa
imensa praça virtual, como diziam os gregos, a ágora. A ágora hoje se faz virtualmente. Estamos, hoje,
fazendo o que se pode chamar de dar voz aos “cidanautas”, os cidadãos ligados conosco como internautas que eles são.
Parabéns, creio, não só a nós aqui, não só aos
que a ﬁzeram, mas ao nosso País, que está sendo ca-
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paz de construir essa maneira nova de democracia,
casando a população, com a sua participação, e nós,
os Congressistas, junto com eles.
É isso que queria dizer, Sr. Presidente.
Fico orgulhoso por estar aqui nesta tarde, dando
o meu voto pela Lei da Ficha Limpa, atendendo a esse
anseio da população.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs Senadores, o Senado Federal, na tarde-noite de
hoje, aprova, por unanimidade, inclusive com o meu
voto favorável, o Projeto de Lei Complementar chamado Ficha Limpa.
Quero apenas fazer um registro, o registro do
meu voto já foi feito, uma vez que a votação foi nominal e o painel o registrou. Mas faço questão que ﬁque
constando dos Anais desta Casa alguns registros que
considero indispensáveis.
A classe política brasileira tem pago um preço
elevadíssimo, evidente que pelas mazelas que cultiva. E o Congresso Nacional paga idêntico preço por
mazelas que cultiva e que não deveriam ser cultivadas
nesta Casa.
Recordo-me que o meu primeiro pronunciamento
desta tribuna, nesta Casa, em 2003, foi uma exortação
aos meus Pares, para uma reforma política do Estado brasileiro, dizendo, na ocasião, que seria melhor
que ﬁzéssemos, com a inteligência necessária, com
o debate necessário, do que uma reforma imposta
pela sociedade, muitas das vezes sem a discussão
necessária.
E o primeiro registro que quero fazer é o seguinte: se existe, no Congresso Nacional, nas outras Casas Legislativas espalhadas pelo País, e no Executivo
municipal, estadual e federal políticos, portanto, com
mandato e com ﬁcha suja, a classe política não pode
ser responsabilizada. Quem primeiro deve ser responsabilizado – e não vi aqui essa citação no dia de
hoje ainda – é o Poder Judiciário. A responsabilidade
pelos “ﬁchas sujas” que existem na política brasileira
é do Poder Judiciário.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Concluo,
Sr. Presidente.
O Poder Judiciário é que deveria julgá-los a tempo,
com decisões com trânsito em julgado, e extirpá-los da
vida política brasileira. Em segundo lugar, a responsabilidade é da sociedade que os elege.
Então, nós integramos a classe política, e falo
aqui com muita legitimidade e com autoridade moral
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para tanto. Os Anais da Justiça brasileira demonstram
que tenho ﬁcha limpa, que sempre a tive e tenho. Não
me quero vangloriar disso, por que esse é um dever,
uma obrigação. Mas é preciso registrar, Sr. Presidente,
que a única responsabilidade não é atribuída à classe
política. A ela não se pode atribuir responsabilidade; a
responsabilidade é da omissão, é da desídia do Poder
Judiciário brasileiro, que deveria promover os meios
necessários ao julgamento, e da sociedade brasileira,
que deveria melhor escolher e não eleger exatamente
aqueles que não tenham a dignidade suﬁciente para a
convivência com a classe política digna deste País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Quero fazer um apelo aos Senadores – ainda
faltam cinco oradores – para que falem menos. Esta
Casa é dos Senadores, os senhores são os donos desta Casa. Mas eu queria pedir isso aos Srs. Senadores
inscritos, em respeito aos cabelos brancos de todos
aqui presentes. (Palmas.)
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito
bem, Sr. Presidente! Muito bem! Ponha sua autoridade, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Em respeito aos cabelos brancos do Senador
Arthur Virgílio e de muitos outros aqui, eu queria apelar
aos Senadores inscritos que falassem rapidamente,
para que encerrássemos. Eu queria propor um acordo aqui. Concederei mais dois minutos para cada um,
para encerrarmos rapidamente. (Palmas.)
Tem a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas registrar aqui minha alegria, meu contentamento,
porque hoje votamos o Projeto Ficha Limpa. Essa era
mais do que obrigação nossa. Ser ético na política
é obrigação de todos nós brasileiros. Todavia, quero
dizer, nesta oportunidade, que esse projeto tem algumas imperfeições. Acho que tem de ser corrigido com
um projeto paralelo, que o Congresso Nacional tem a
ideia de votar, até para que, amanhã ou depois, não
haja, em hipótese alguma, a penalização de algumas
pessoas de boa fé ou de um provável candidato.
Por outro lado, minha fala aqui é relativa ao projeto dos aposentados, que, urgentemente, temos de
votar. Caso contrário, vamos postergar, protelar aqui,
e esta votação ocorrerá por volta de meia-noite, uma
hora da manhã.
Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo a V. Exª,
que já deu dois minutos para cada um dos Senadores
ter o direito de falar: vamos aprovar o projeto dos aposentados, o ﬁm do fator previdenciário e o reajuste dos
coitados, pobres e miseráveis aposentados do Brasil.
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Temos de aprovar esse projeto no dia de hoje, agora,
Sr. Presidente, para que possamos resgatar essa dívida
que temos com os nossos aposentados do Brasil.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Valter Pereira, V. Exª tem a palavra
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a Capital da República, inquestionavelmente, está numa sessão de gala para receber,
nesta memorável tarde, duas grandes delegações que
vêm aqui para resolver problemas cruciais: de um lado,
estão os Prefeitos, que participam de uma maratona
para garantir o respeito a esse ente federativo que hoje
passa por momentos de extrema agrura; de outro lado,
não participando de uma maratona, mas de um calvário, estão os aposentados do nosso País, que vêm
aqui suplicar que o Congresso, que hoje vota uma lei
tão relevante para a cidadania, estenda a cidadania
aos aposentados, garantindo-lhes esse aumento de
7,7%, que ainda está muito aquém das perdas que vêm
sofrendo ao longo dos anos. Portanto, bem-vindos os
aposentados de todo o Brasil, bem-vindos os prefeitos
de todo o nosso País!
Sr. Presidente, quero me reportar, em alguns segundos que me restam, à lei que aprovamos, ao projeto
que emanou de uma manifestação pública, que emanou da vontade da sociedade brasileira, que subscreveu o projeto para que o Congresso votasse aqui uma
higienização na ﬁcha de cada cidadão que queira se
habilitar a representar a sociedade brasileira.
Votamos o Ficha Limpa. O Ficha Limpa está distante ainda de expressar a verdadeira higienização
de que precisa a vida pública brasileira. Há muitas
deﬁciências ainda, mas os avanços são signiﬁcativos.
Existem ainda gargalos que precisam de reparos futuros, e, certamente, na Comissão de Justiça, que é
a usina da legislação, daremos prosseguimento para
que a legislação eleitoral seja aprimorada, para que
os vícios que têm contaminado o processo eleitoral
brasileiro sejam expurgados. De qualquer forma, o
que temos de fazer é comemorar o avanço que hoje
ocorreu. Inquestionavelmente, houve avanço, e isso
temos de comemorar.
Portanto, eram essas nossas palavras, curtas,
como V. Exª recomendou, mas ditadas pelo coração.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Tem a palavra o Senador Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, senhores telespectadores da
TV Senado, senhores aposentados e pensionistas do
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Brasil, hoje, neste plenário, ecoam os mais legítimos
interesses da nossa Pátria. Estamos dando um passo
que não é pequeno, mas um passo largo na moralização da vida pública. A Lei Ficha Limpa vai resgatar,
em muito, a dignidade dos Srs. Parlamentares, daqueles que, com idealismo e com renúncia, procuram
se engrandecer por apenas um caminho: servindo ao
povo brasileiro.
Mais do que isso, Sr. Presidente, depois de muitas
vigílias, depois de muitos debates, depois da controvérsia, depois das discussões com setores do Governo
arcaicos e conservadores, votaremos hoje o ﬁm do fator
previdenciário e o reajuste dos aposentados.
Portanto, eu não poderia deixar de subir à tribuna desta Casa para dizer que se faz justiça neste
País com aqueles que, já de cabelo branco, caminham
lentamente, com as mãos calejadas e com o rosto enrugado, por terem nos dado este País.
Aos aposentados e pensionistas do Brasil ﬁca
a saudação do PRB! Que Deus ilumine os caminhos
desta Pátria, para que nenhum aposentado seja envergonhado por falta de dinheiro para comprar remédios
ou para sustentar a sua família, os seus ﬁlhos!
Sr. Presidente, hoje, o Senado Federal se engrandece. Hoje, a política brasileira dá um passo majestoso e solene em direção aos anseios legítimos e
justos do nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senadora Fátima Cleide.
Está com a palavra o Senador Leomar Quintanilha, pela ordem.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu estava em uma audiência no FNDE e cheguei
atrasado para a votação do Projeto Ficha Limpa, mas
queria registrar o meu voto favorável. Cheguei a votar a
emenda. Votei a emenda, mas queria deixar registrado
o meu voto favorável ao Projeto Ficha Limpa.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senadora Fátima Cleide.
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Senador Marconi
Perillo, Presidente em exercício, eu queria aqui dizer
da minha satisfação, nesta tarde, de votar projetos tão
importantes para o fortalecimento da democracia brasileira quanto o projeto que acabamos de aprovar, com
76 votos favoráveis, que é o Projeto Ficha Limpa.
Confesso ao senhor e a todo o Senado Federal que
ouso querer um pouquinho mais. Eu gostaria que nós nos
debruçássemos efetivamente sobre o projeto da reforma
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política para que possamos ter neste País partidos políticos
com projetos deﬁnidos e evitar, dessa forma, a pulverização de siglas partidárias, enﬁm, para que possamos ter
clareza do que quer cada um, do que defende cada um e,
dessa forma, ter o fortalecimento da democracia.
Sr. Presidente, é uma alegria muito grande também poder votar nesta tarde o reajuste dos aposentados, que nós sempre... Não falei muito aqui dessa
questão, mas a nossa história registra sempre, na luta,
na rua, a defesa da classe trabalhadora, a defesa dos
idosos brasileiros e a defesa dos aposentados.
Sr. Presidente, gostaria, ainda, nesta oportunidade, de dizer que voto “Sim” pelo reajuste dos aposentados e de fazer também um agradecimento ao
Senado Federal, em nome da União Nacional dos Estudantes. Recebi há pouco uma ligação de membros
da direção da UNE para agradecer especialmente ao
Senador Demóstenes Torres, Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça, e ao Senador Marco Maciel,
o relator, na CCJ, do projeto de lei que tratou da indenização para a UNE, em função do incêndio criminoso
que ocorreu no dia 1º de abril de 1964.
Então, a UNE agradece a todos os Senadores e
Senadoras aqui presentes e que votaram na manhã
de hoje pela reabilitação da União com os estudantes
brasileiros.
E queria também, Sr. Presidente, fazer um registro muito importante para o Estado de Rondônia.
Nós tivemos, há pouco, a aprovação da Emenda nº
28, destacada da Medida Provisória nº 472, que nós
votamos há cerca de 15 dias, aqui no Senado Federal.
A Emenda nº 28, que trata da transposição dos servidores públicos, que regulamenta a Emenda Constitucional nº 60, foi destacada e nós tivemos a aprovação
na Câmara Federal. Quero, Sr. Presidente, agradecer
a todos os Deputados...
(Interrupção do som.)
A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – ...e
Deputadas da Câmara e agradecer também ao Senado Federal.
Dessa forma, ﬁnalizamos, de maneira brilhante,
com muita unidade na Bancada do Estado de Rondônia, o processo legislativo de regulamentação da
transposição dos servidores do Estado de Rondônia
para a União.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O último orador inscrito é o Senador Alvaro
Dias.
Senadora Patrícia.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou abrir mão
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de fazer o pronunciamento, mas quero, em homenagem
aos aposentados que aí estão aguardando a votação,
fazer um registro que considero fundamental.
É um passo importante. Abre-se a porta para
novos avanços na direção de recuperarmos um pouco da credibilidade que perdemos nos últimos anos,
em razão de tantos escândalos que sacudiram este
País. É o início de um processo de reediﬁcação das
instituições públicas brasileiras sob os escombros da
imoralidade pública. Espero que realmente seja um
passo deﬁnitivo, decisivo e irreversível.
Considero importante, um dos pontos essenciais
do projeto, a priorização dos processos que envolvem
políticos candidatos. Esses devem ser julgados preferencialmente. O que nos atormenta é ver que há uma
pilha de processos que retira as condições de o Poder
Judiciário atender a essa disposição legal.
A outra questão de importância é a vigência da
lei: há que vigorar a partir deste ano, há que vigorar
para estas eleições. Há precedentes em que o próprio
Judiciário legislou num espaço de tempo menor do que
um ano antes das eleições.
É um projeto de iniciativa popular que deve ter um
tratamento diferenciado, exatamente para não afrontar
as aspirações coletivas. Se há uma expectativa gerada, essa expectativa não pode ser frustrada. E, para
não ocorrer frustração, a lei tem que vigorar já, para
as eleições deste ano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Senadora Patrícia Saboya, última oradora
inscrita.
A SRª PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Obrigada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, eu gostaria apenas de ressaltar a importância do
projeto Ficha Limpa, que acabamos de votar, um projeto
que surgiu da iniciativa de... Eu gostaria, Sr. Presidente,
de falar em meu nome e também no do meu Líder, Senador Osmar Dias. Portanto, gostaria de, em nome do meu
Partido, dizer da importância de um projeto que teve a
origem na iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos e
da Ordem dos Advogados do Brasil, mas que, na verdade,
tomou conta do coração de todo o povo brasileiro.
Hoje, nós votamos algo que é histórico, que faz
com que haja mais credibilidade em relação ao Parlamento. Nós, que vivemos crises tão profundas, tão
desgastantes, hoje provamos que podemos dar a volta
por cima e que aqui sim, podemos devolver à sociedade brasileira algo de suma importância.
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Quero, também, Sr. Presidente, para ﬁnalizar, dizer aqui do meu voto em relação aos aposentados, a
solidariedade da justiça que faremos hoje a homens e
mulheres que têm visto seus salários serem mutilados
ao longo dos anos. Homens e mulheres que têm uma
responsabilidade enorme, talvez a maior de todas na
sociedade: ter ajudado a construir este País, dado o seu
suor, a sua alma e o seu coração por um País melhor,
e que precisam da nossa colaboração, que precisam
da justiça desta Casa para que possam ter o mínimo
que podemos lhes dar, que o Governo pode lhes dar,
que é o seu reajuste.
Portanto, deixo aqui o meu abraço muito carinhoso
a todos os aposentados do Brasil, lembrando dos meus
pais, dos meus avós, do sofrimento dessa categoria,
mas hoje faremos, certamente, justiça a um povo tão
determinado e que ajuda tanto ao nosso País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação ﬁnal.
É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
PARECER Nº 573, DE 201
Da Comissão Diretora
Redação ﬁnal do Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2010 – Complementar (nº 168, de
1993 – Complementar, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Lei da Câmara nº 58, de 2010 – Complementar (nº 168, de 1993 – Complementar, na Casa de
origem), que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, que estabelece, de acordo com o § 9º do
art. 14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade,
prazos de cessação e determina outras providências,
para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam a
proteger a probidade administrativa e a moralidade
no exercício do mandato, consolidando a Emenda nº
1-CCJ, de redação, aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de maio de
2010. – Senador Mão Santa – Senador César Borges – Senadora Patrícia Saboya – Senadora Serys
Slhessarenko – Senador Heráclito Fortes – Senador
Marcelo Crivella – Senador Adelmir Santana.
ANEXO AO
PARECER N° 573, DE 2010
Altera a Lei Complementar n° 64, de 18
de maio de 1990, que estabelece, de acordo
com o § 9° do art. 14 da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de
cessação e determina outras providências,
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para incluir hipóteses de inelegibilidade que
visam a proteger a probidade administrativa
e a moralidade no exercício do mandato.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei Complementar altera a Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o § 90 do art. 14 da Constituição
Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação
e determina outras providências.
Art. 2° A Lei Complementar n° 64, de 1990, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1° ..................................................
I – .........................................................
c) Governador e o Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e o
Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito
Federal ou da Lei Orgânica do Município, para
as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término do mandato para o qual
tenham sido eleitos;
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça
Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão colegiado, em processo
de apuração de abuso do poder econômico
ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como
para as que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes;
e) os que forem condenados, em decisdo
transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação ate o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos apes o
cumprimento da pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público;
2. contra o patrimônio privado, o sistema
ﬁnanceiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;
3. contra o meio ambiente e a saúde
pública;
4. eleitorais, para os quais a lei comine
pena privativa de liberdade;
5. de abuso de autoridade, nos casos
em que houver condenação perda do cargo
ou a inabilitação para o exercício de função
pública;
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6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7. de tráﬁco de entorpecentes e drogas
aﬁns, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8. de redução a condição análoga a de
escravo;
9. contra a vida e a dignidade sexual; e
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
f) os que forem declarados indignos do
oﬁcialato, ou com ele incompativeis, pelo prazo de 8 (oito) anos;
g) os que tiverem suas contas relativas ao
exercicio de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insandvel que conﬁgure
ato doloso de improbidade administrativa, e
por decisão irrecorrivel do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada
pelo Poder Judiciario, para as eleições que se
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o
disposto no inciso II do art. 71 da Constituição
Federal, a todos os ordenadores de despesa,
sem excluso de mandatários que houverem
agido nessa condição;
h) os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que
beneﬁciarem a si ou a terceiros, pelo abuso
do poder econômico ou político, que forem
condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por Orgão judicial colegiado,
para a eleição na qual concorrem ou tenham
sido diplomados, bem como para as que se
realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;
j) os que forem condenados, em decisdo
transitada em julgado ou proferida por orgão
colegiado da Justica Eleitoral, por corrupcão
eleitoral, por captacão ilicita de sufrágio, por
doação, captacão ou gastos ilicitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos
agentes públicos em campanhas eleitorais
que impliquem cassação do registro ou do
diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar
da eleição;
k) o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito,
os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa,
das Câmaras Municipais, que renunciarem a
seus mandatos desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a
abertura de processo por infringência a dispo-
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sitivo da Constituição Federal, da Constituição
Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as
eleições que se realizarem durante o período
remanescente do mandato para o qual foram
eleitos e nos 8 (oito) anos subsequentes ao
término da legislatura;
l) os que forem condenados à suspensão
dos direitos políticos, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público
e enriquecimento ilícito, desde a condenação
ou o trânsito em julgado até o transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento
da pena;
m) os que forem excluídos do exercício
da proﬁssão, por decisão sancionatória do órgão proﬁssional competente, em decorrência
de infração ético-proﬁssional, pelo prazo de 8
(oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado
ou suspenso pelo Poder Judiciário;
n) os que forem condenados, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, em razão de terem desfeito
ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de
união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos após
a decisão que reconhecer a fraude;
o) os que forem demitidos do serviço
público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos,
contado da decisão, salvo se o ato houver sido
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;
p) a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão colegiado
da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos
após a decisão, observando-se o procedimento
previsto no art. 22;
q) os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que
tenham perdido o cargo por sentença ou que
tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito)
anos;
..............................................................
§ 4° A inelegibilidade prevista na alínea
e do inciso I deste artigo não se aplica aos
crimes culposos e àqueles deﬁnidos em lei

344

22066

Quinta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

como de menor potencial ofensivo, nem aos
crimes de ação penal privada.
§ 5° A renuncia para atender a desincompatibilização com vistas a candidatura a
cargo eletivo ou para assunção de mandato
ndo gerara a inelegibilidade prevista na alínea
k, a menos que a Justiça Eleitoral reconheça
fraude ao disposto nesta Lei Complementar.”
(NR)
“Art. 15. Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por Órgão colegiado
que declarar a inelegibilidade do candidato,
ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já
tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma,
se já expedido..
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput, independentemente da apresentação de recurso, devera ser comunicada, de
imediato, ao Ministério Público Eleitoral e ao
Órgão da Justiça Eleitoral competente para o
registro de candidatura e expedição de diploma do réu.” (NR).
“Art. 22. ................................................
..............................................................
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarar a inelegibilidade do
representado e de quantos hajam contribuído
para a pratica do ato, cominando-lhes sanção
de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes a eleição em que se veriﬁcou, além da cassação do
registro ou diploma do candidato diretamente
beneﬁciado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de
autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério
Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal,
ordenando quaisquer outras providências que
a espécie comportar;
XV – (revogado);
XVI – para a conﬁguração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade
de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstancias que o
caracterizam.
.................................................... ” (NR)
“Art. 26-A. Afastada pelo Órgão competente a inelegibilidade prevista nesta Lei Complementar, aplicar-se-á, quanto ao registro de
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candidatura, o disposto na lei que estabelece
normas para as eleições.”
“Art. 26-B. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral darão prioridade, sobre quaisquer
outros, aos processos de desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade
até que sejam julgados, ressalvados os de habeas corpus e mandado de seguranca.
§ 1° É defeso as autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer
prazo previsto nesta Lei Complementar sob
alegação de acúmulo de serviço no exercício
das funções regulares.
§ 2° Além das policias judiciárias, os
Órgãos da receita federal, estadual e municipal, os tribunais e Órgãos de contas, o Banco
Central do Brasil e o Conselho de Controle de
Atividade Financeira auxiliarão a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral na apuração
dos delitos eleitorais, com prioridade sobre as
suas atribuições regulares.
§ 3° O Conselho Nacional de Justiça, o
Conselho Nacional do Ministério Público e as
Corregedorias Eleitorais manterão acompanhamento dos relatórios mensais de atividades
fornecidos pelas unidades da Justiça Eleitoral
a ﬁm de veriﬁcar eventuais descumprimentos
injustiﬁcados de prazos, promovendo, quando
for o caso, a devida responsabilização.”
“Art. 26-C. O órgão colegiado do tribunal
ao qual couber a apreciação do recurso contra
as decisões colegiadas a que se referem as
alíneas d, e, h, j, 1 e n do inciso I do art. 1°
poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade
da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob
pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso.
§ 1° Conferido efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá prioridade sobre todos
os demais, à exceção dos de mandado de
segurança e de habeas corpus.
§ 2° Mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou revogada a suspensão
liminar mencionada no caput, serão desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente
concedidos ao recorrente.
§ 3° A prática de atos manifestamente
protelatórios por parte da defesa, ao longo da
tramitação do recurso, acarretará a revogação
do efeito suspensivo.”
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Art. 3° Os recursos interpostos antes da vigência
desta Lei Complementar poderão ser aditados para o
ﬁm a que se refere o caput do art. 26-C da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, introduzido
por esta Lei Complementar.
Art. 4° Revoga-se o inciso XV do art. 22 da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990.
Art. 5° Esta Lei Complementar entra em vigor na
data da sua publicação.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapidamente, eu queria trazer aqui a posição do PMDB.
Em todos os momentos em que se discutiu a
questão do reajuste de 7,71%, havia um desejo de
setores de que essa matéria evidentemente não caminhasse aqui no Senado. Em todos os momentos,
Sr. Presidente, nós dissemos que o Senado, a rigor, já
havia deliberado sobre e matéria e não haveria como
ter uma posição diferente da posição que adotou.
Sr. Presidente, tivemos aqui uma comissão, que
foi presidida pelo Senador Paulo Paim, que levou ao
Presidente Lula, com as centrais sindicais, uma proposta para reajustar o salário mínimo, para recuperar
o poder de compra do salário mínimo. Então, para os
aposentados da Previdência que recebiam até um salário mínimo já estava resolvida a questão do reajuste.
Depois, nós evoluímos para aceitar os 80% do que foi
dado ao salário mínimo.
De modo que o Senador, a rigor, já tinha votado
sobre a matéria.
Eu aproveito a oportunidade para renovar o apelo
que tenho feito à Câmara dos Deputados, porque este
Senado Federal, por unanimidade, Sr. Presidente, votou a isenção de Imposto de Renda para os aposentados diabéticos.
Eu aproveito a oportunidade, para renovar o apelo
que tenho feito à Câmara dos Deputados, porque este
Senado Federal, por unanimidade, votou, Sr. Presidente,
a isenção de Imposto de Renda para os aposentados
diabéticos. É importante que nós perseveremos, para
que essa matéria também seja rapidamente votada
na Câmara dos Deputados. Portanto, essa é a posição que, agradecendo a V. Exª, gostaria, em nome da
Bancada, de manifestar.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Espero poder assinar ainda hoje a matéria.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente,
pela ordem. Um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Eu vou conceder, logo depois de começar a
votação das medidas provisórias. Eu agora vou atender aos aposentados...
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente,
nós, também; nós, também.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Eu sei, Senador.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Nós também
vamos atender ao aposentado, aliás, não é de hoje.
Então, peço a V. Exª um minuto para uma sugestão em
relação ao projeto que acabamos de aprovar. Pergunto
se V. Exª pode ouvir por um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª conduziu esse processo, e trago a V. Exª justamente um
pleito do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral,
que sugere que V. Exª, como Presidente da Mesa, dos
trabalhos, possa organizar a entrega do projeto que
aprovamos à Presidência da República, por meio de
uma Comissão liderada por V. Exª, junto com a representação da Ordem dos Advogados, da CNBB e da
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).
O senhor pode mandar ainda hoje, se assim o
desejar.
No entanto, há essa sugestão. Se V. Exª puder
organizar, para amanhã de manhã, essa entrega, valorizando a participação dessas entidades e, por consequência, da sociedade brasileira em todo esse processo... É a sugestão que formulo a V. Exª, em nome
das entidades que realizaram esse momento cívico,
democrático e popular pelas eleições mais limpas no
Brasil.
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – A Presidência acolhe a sugestão de V. Exª.
Com a palavra, a Senadora Ideli Salvatti.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, é apenas uma solicitação. Amanhã teremos
sessão do Congresso, para votar matérias – PLNs. Já
está convocado, tudo ok. Apenas queria fazer um apelo:
como é de manhã, que pudéssemos manter o painel de
hoje para o Congresso amanhã cedo. É apenas uma
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questão que já aconteceu em outras ocasiões e que
gostaria de solicitar que, se possível, fosse mantida.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item 2:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 477, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 477, de 2009, que abre credito 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.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Azeredo,
Relator revisor da matéria.
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ramente cabem bem dentro de um projeto, não numa
medida provisória.
O próprio Supremo Tribunal já deu uma liminar
numa Ação Direta de Inconstitucionalidade que foi apresentada. E a liminar foi no sentido de que realmente
não é cabível que se utilize a medida provisória para
esse tipo de despesa.
De forma que passo já direto ao meu voto, para
não prejudicar a discussão do projeto dos aposentados, tão importante e meritório e com o qual sempre
me mantive favorável.
No tocante às emendas, entendemos, por força do
disposto no art. 111 da Resolução nº 1, de 2006 – CN,
inadmitidas as de nº 1 a 11, 54 a 61, 68 e 69. Quanto
às demais, votamos pela sua aprovação. Relativamente
a esta, opinamos pela sua rejeição. De maneira que o
voto, Sr. Presidente, é no sentido contrário a essa medida
provisória, já que ela vai contra o preceito constitucional
de urgência e previsibilidade. Esse é o voto.
É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER Nº 574, DE 2010–PLEN
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, a Medida Provisória nº 477 abre crédito extraordinário de cerca de
R$18 bilhões e reduz o orçamento de investimento de
diversas empresas no valor global de R$5 bilhões.
Ocorre, Sr. Presidente, que há pressupostos constitucionais de imprevisibilidade e de urgência. E a despesa atendida por um crédito extraordinário deve ser
imprevisível, ou seja, aquela que não se pode prever,
que não pode ser pressuposta. Mais do que isso, tal
despesa deve ser urgente, isto é, deve ser executada
com rapidez, sem demora.
A própria Constituição – há um trecho aqui da
Constituição – diz com clareza que as despesas que
possuam, ao mesmo tempo, essas duas peculiaridades são as decorrentes de uma guerra, as necessárias a resolver situações de comoção interna, aquelas
destinadas a enfrentar calamidades públicas. E não é
seguramente o caso dessa medida provisória.
Nós temos todos os levantamentos que mostram
que, realmente, essa medida provisória vai contra o
que está previsto para a existência de uma medida
provisória. Eu sempre defendi a existência de medidas
provisórias. Considero um mecanismo válido, mas que
deve ser usado com parcimônia. Não pode ser usado
em situações como essa.
Veja bem, Sr. Presidente, que tenho aqui a relação
de onde serão utilizados esses créditos extraordinários.
E eles trazem aqui questões como a própria Petrobras,
o Ministério do Turismo, R$200 milhões. Então, não há
sentido existir essa previsão. São despesas que segu-

PARECER Nº , DE 2010
Parecer sobre a Medida Provisória nº
477, de 29 de dezembro de 2009, que “Abre
crédito extraordinário, em favor de diversos
órgãos e entidades do Poder Executivo, no
valor global de R$18.191.723.573,00, e reduz
o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor global de R$5.736.743.280,00,
para os ﬁns que especiﬁca.”
Autor: Poder Executivo
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Com base no art. 62 da Constituição Federal,
combinado com o § 3º do art. 167, o Presidente da
República submete ao Congresso Nacional a Medida
Provisória nº 477, de 29 de dezembro de 2009, (MP
nº 477/09) que “Abre crédito extraordinário, em favor
de diversos órgãos e entidades do Poder Executivo,
no valor global de R$18.191.723.573,00, e reduz o
Orçamento de Investimento de diversas empresas no
valor global de R$5.736.743.280,00, para os ﬁns que
especiﬁca.”
Os quadros a seguir mostram um resumo de MP
nº 477/09. O primeiro evidencia, por órgão e unidade
orçamentária, a destinação dada ao total de recursos
envolvidos. O segundo, os recursos necessários ao
crédito. Cabe mencionar que, além do cancelamento
de dotações no valor de R$8.904.219.00, mostrado no
quadro 2, para a abertura do crédito, a MP nº 477/09
cancela mais R$5.736.743.280 da programação do
orçamento de investimento das estatais em 2009, totalizando R$14.640.962.280.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá, Líder
do Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho
o maior respeito pelo Senador Eduardo Azeredo, mas
sei da posição do PSDB e gostaria de contraditar a
matéria, dizendo o seguinte: essa medida provisória
de crédito foi editada no dia 29 de dezembro, exatamente porque era necessário, urgente e relevante fechar uma série de contas de vários setores, inclusive
do Ministério da Saúde.
Portanto, diferentemente do parecer do Senador
Azeredo, estamos apresentando parecer pela aprovação, pela constitucionalidade e, portanto, pela aprovação do mérito da matéria.
Então, encaminhamos voto contrário ao relatório
do Senador Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Osmar Dias, com a palavra.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
concordar com o parecer do Senador Romero Jucá e
para dizer que o PDT votou fechado a favor do Ficha
Limpa e que vai votar fechado, também, a favor dos
aposentados. E queremos votar logo, Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, o Sr. Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o Democratas também acompanha o parecer do Senador Eduardo Azeredo, pela
inconstitucionalidade da Medida Provisória.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – O
PSB acompanha o voto do Senador Romero Jucá, Líder
do Governo, porque sabemos que a medida provisória
está cumprindo um papel relevante no Orçamento e
no futuro do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho, inclusive, um arrazoado a fazer na mesma direção
justa, saudável, correta, corajosa em que encaminha o
Senador Eduardo Azeredo. Aﬁnal de contas, trata-se,
no caso dessa matéria, do famoso “jumbão”.
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Legitimamente, fomos um grupo de Senadores
e de Deputados da Oposição ao Congresso Nacional
e protestamos no voto contra essa matéria. A sessão
caiu. Depois o tal “jumbão” foi reeditado sob a forma
de medida provisória.
Já sei que o dinheiro foi gasto, que há o estratagema legal para não causar prejuízos ao Governo,
tudo isso eu sei. Mas se trata de marcar posição, e nós
vamos marcar posição.
Peço a V. Exª, inclusive, que me inscreva para
debater a matéria, porque devo isso ao gesto corajoso
do Senador Eduardo Azeredo. É meu dever de Líder
do Partido e de companheiro. Não tenho nenhum interesse em procrastinar a sessão, que, daqui a pouco,
discutirá a questão dos aposentados, mas tenho o dever de fazer uma memória, porque um Congresso sem
memória também não é um bom Congresso.
Peço que V. Exª me inscreva como debatedor,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª está inscrito.
Com a palavra, o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Estamos, em nome
da Liderança do PMDB, anunciando o apoio à posição
que foi defendida aqui pelo Senador Romero Jucá, que
foi encaminhada pelo Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Tem a palavra a Senadora Ideli.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em nome da Bancada do PT, dou meu apoio à posição já expressada
pelo Líder Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Tem a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Com todo respeito ao Senador Eduardo Azeredo, vamos acompanhar o Líder
Romero Jucá, sem mais delongas, porque queremos
votar o projeto dos aposentados.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Tem a palavra o Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, o PTB encaminha a favor
do crédito, com o parecer do Líder Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O parecer preliminar do Relator Revisor, Senador Eduardo Azeredo, é pelo não atendimento dos
pressupostos constitucionais de urgência e imprevisibilidade, sendo as relações jurídicas decorrentes de
sua aplicação, até o ato da rejeição, disciplinadas pelo
projeto de decreto legislativo que apresenta.
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No mérito, o parecer é pela rejeição da Medida
Provisória.
Em votação os pressupostos de relevância e de
urgência.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam os pressupostos constitucionais de relevância e
de urgência e pela adequação ﬁnanceira e orçamentária. (Pausa.)
Aprovados, com o voto contrário do PSDB, do
DEM e do Senador Mozarildo.
Aprovados os pressupostos de relevância e urgência, e pela adequação ﬁnanceira e orçamentária.
Discussão da Medida Provisória e das emendas,
em turno único.
Tem a palavra o Senador Arthur Virgílio para discutir a matéria.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs Senadores, antes de tudo, louvo o gesto do Senador Eduardo Azeredo de fazer parlamento. S. Exª,
escolhido como Relator em função do peso do seu
Partido – não por qualquer benesse ou por qualquer
concessão da Mesa, mas por um critério rígido que foi
estabelecido a partir de uma conquista nossa nesta
Casa –, discordando do mérito da Medida Provisória,
apresentou um belo relatório que só faz bem à sua
imagem de Parlamentar.
Por outro lado, Sr. Presidente, não posso deixar
de registrar – e juro que é sem ironia alguma! – o fato
de que percebi que se constituiu aqui uma sólida maioria contra o parecer do Senador Eduardo Azeredo que
não se manifestou no dia em que o tal “jumbão” estava
sendo votado no Congresso Nacional. A maioria estava de férias, de folga, enquanto eu estava presente,
o Senador Eduardo Azeredo estava presente, a oposição estava presente aqui. Suspendemos a última
sessão do Congresso Nacional por entender que não
cabia esse “trem da alegria”, essa “farra do boi”, que foi
apelidada de “jumbão” por aqueles que concordavam
e até por aqueles que não concordavam com a forma
como estávamos tratando a questão orçamentária no
ﬁnal do ano passado.
Devo, então, marcar minha posição. A Medida
Provisória nº 477, de 29 de dezembro de 2009, tem
por objetivo abrir crédito extraordinário em favor de
diversos órgãos e entidades do Poder Executivo no
valor global de R$18.195.723.573,00. A teor da Constituição de 1988, art. 167, § 3º, crédito extraordinário
somente pode ser aberto, primeiro, para atender a
despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, de comoção interna ou de calamidade
pública. Em outras palavras, em decorrência da própria natureza das despesas a que vem fazer frente o
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crédito extraordinário, quais sejam as imprevisíveis e
urgentes, trata-se de matéria própria, por excelência,
de medida provisória. A Constituição também forneceu
parâmetros comparativos para que a medida provisória
abrisse créditos verdadeiramente extraordinários. São
imprevisíveis e urgentes as despesas decorrentes, por
exemplo, de guerra, de comoção interna ou de calamidade pública. Não me parece que qualquer dessas
três possibilidades estejam contempladas na Medida
Provisória que ora estamos a discutir.
Diz o Ministro Gilmar Mendes:
É desnecessário tecer explicações mais
aprofundadas sobre o signiﬁcado desses conceitos, pois, sem dúvida, representam realidades ou situações fáticas de extrema gravidade
e de consequências imprevisíveis para a ordem
pública e a paz social e que, dessa forma, requerem, com a devida urgência, a adoção de
medidas singulares e extraordinárias.
Fecho aspas para o que diz o ilustre ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro
Gilmar Mendes.
Tais eventos, tão graves que são, podem levar à
decretação do estado de defesa (art. 136, caput, da
Constituição de 1988) ou até mesmo, no limite, de estado de sítio (art. 137, I e II, da Constituição de 1988).
Recentemente, o STF concedeu medida cautelar inserta na Adin nº 4.048, de relatoria do próprio Ministro
Gilmar Mendes, suspendendo a vigência da Medida
Provisória nº 405, de 18/12/2007, e, por conseguinte,
da sua lei de conversão, a Lei nº 11.758, de 2008, que
abria créditos extraordinários despendidos de imprevisibilidade e de urgência.
No caso em tela, a Medida Provisória nº 477, o
Poder Executivo não atendeu a tais parâmetros, que,
repita-se, emanam da Constituição e permitiram a utilização da presente Medida Provisória para abertura
de créditos extraordinários. De fato, simples leitura dos
anexos que compõem a Medida Provisória nº 477, de
29 de dezembro de 2009, atesta que a mesma abriu
créditos extraordinários para atender a despesas correntes e previsíveis, tais como: estudos e projetos de
infraestrutura e de transportes; implantação de irrigação; apoio a projeto de infraestrutura turística; apoio à
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano; expansão do sistema de transmissão de energia elétrica; estudos de mercado nas áreas de petróleo, de gás e de
biocombustíveis; adequação do sistema de produção
e fábrica de fertilizantes; exploração de petróleo e de
gás natural; implantação de Centro de Processamento de Dados da Petrobras; investimento da Petrobras
Netherlands B.V. (PNBV); aquisição de bens destina-
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dos às atividades de pesquisa e à lavra de jazidas de
petróleo e de gás natural; modernização de indústria
de biodiesel; manutenção e adequação de bens e imóveis; construção da unidade de petroquímicos básicos
do complexo petroquímico do Rio de Janeiro.
Ora, não há como comparar, porque não têm a
mesma densidade de gravidade, de imprevisibilidade
e de urgência, todas essas matérias, Senador Jefferson Praia, relevantes, importantes, porém nada semelhantes à guerra. Há outros meios legislativos para
se chegar à aprovação de recursos para todos esses
dados que aqui estão. Não há calamidade pública, não
há guerra, não há estado de emergência.
Então, a medida, para nós, é inconstitucional, e
laborou, em acerto muito claro, o Relator Eduardo Azeredo, que, inclusive, quebrou a monotonia. Quebrou a
monotonia, porque não se pode entender o ato de se
exercer o mandato parlamentar como o ato de se dizer
“sim, senhor”. Não é assim. Não é! Faltou convicção,
porque faltaram presenças no dia em que derrubamos
a sessão do Congresso Nacional, usando do nosso
direito legítimo de recorrer a um pedido de veriﬁcação
de quórum. E, hoje, de repente, passa a ser relevante
a matéria, que não mereceu a mesma importância de
tantas Lideranças importantes da Casa no dia em que
deveriam estar lá cumprindo com seus deveres.
Mas, muito bem, entendo que essas matérias são
todas importantes, Senador Antonio Carlos, são todas
relevantes, mas nada parecido com o que capitula a
Constituição. Portanto, a matéria é inconstitucional. E
mais: como é inconstitucional, ela está, inclusive, sub
judice por meio de uma ação nossa, não sei sequer se
do seu Partido também – talvez do seu Partido também
–, mas com certeza do meu. O PSDB está, na Justiça,
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questionando essa Medida Provisória, que está sub
judice e pode cair a qualquer momento, até porque
similares dela já caíram antes em ação proﬁlática do
Supremo Tribunal Federal.
Então, Sr. Presidente, a opinião do PSDB, que
vejo derrotada pela maioria que se formou – imagino
que será esse o resultado –, é a de que a matéria é
inconstitucional. Tenho muitas expectativas, muitas esperanças de que isso seja declarado brevemente pela
Suprema Corte do País, aquela que não faltará ao bom
exame da constitucionalidade ou não das matérias em
apreço no Parlamento brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era isso o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Em votação a Medida Provisória, sem prejuízo
das emendas.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, com os votos contrários dos Democratas, do PSDB e do Senador Mozarildo Cavalcanti.
Votação, em globo, das emendas de parecer
contrário.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação ao Presidente
da República.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – A PEC dos aposentados é a matéria de nº 03
da pauta, mas, monocraticamente, vou tomar uma decisão: vou inverter a pauta e colocar agora em votação
a PEC dos aposentados. (Palmas.)
Item 3:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 2, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 475, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 2, de 2010, que dispõe
sobre o reajuste dos benefícios mantidos pela
Previdência Social em 2010 e 2011 e altera a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (proveniente da Medida Provisória nº 475, de 2009).
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
Relator revisor da matéria.
PARECER Nº 575, DE 2010–PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs. Líderes, eu gostaria da
atenção de todos exatamente para que nós possamos,
num clima de entendimento, construir uma solução que
evite delongas, que evite desentendimentos, que evite
encaminhamentos que prejudiquem os aposentados.
Sr. Presidente, fui encarregado de relatar esta
matéria, matéria que gerou polêmica na Câmara dos
Deputados. Desde o início, todas as instituições, a Cobap, a Força Sindical, o Senador Paulo Paim, o Deputado Paulo Pereira, todos souberam da minha posição
de defender, aqui no Senado e perante o Governo, o
reajuste de 7,71% para os aposentados. Entendo que
é importante procurar um caminho para que o Governo faça esse esforço e defendi essa medida, inclusive
em reunião no meu gabinete com uma série de Parlamentares e instituições.
Pois bem, esta matéria foi votada na Câmara e
veio para o Senado. Veio para o Senado com um erro
no quadro da tabela: foi aprovado o percentual de 7,77
mas, no quadro limitador que vai decompondo valores
ao longo dos meses, para o teto do cálculo do reajuste
foi colocado um valor não equivalente a 7,71%, mas a
7,0%. Esse foi o primeiro fato com que me deparei.
Preparei uma emenda. Entendia que essa era
uma emenda de mérito, porque alterava um valor,
mas ouvi aqui muitas ponderações no sentido de que
poderia ser uma emenda de redação, já que seria um
ajuste de cálculo matemático. Haveria, portanto, uma
discrepância no entendimento.
Sr. Presidente, procurei o melhor caminho para
a leitura dessa discrepância e estou apresentando o
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reparo da tabela como uma emenda de redação. Portanto, esta matéria, no tocante a esse item, com o reparo feito, não retornaria para a Câmara.
Deparamo-nos com outra matéria nessa medida
provisória: a matéria que acaba com o fator previdenciário, um problema sério.
Aqui eu não posso desconhecer que já fui Ministro
da Previdência Social deste País; não posso desconhecer que o maior desaﬁo dos países do mundo hoje é
o sistema previdenciário; não posso desconhecer que
acabar com o fator previdenciário e não criar nada em
contrapartida é uma irresponsabilidade com o futuro
deste País. Não dá para se montar um modelo previdenciário em que as pessoas se aposentem aos 42
anos de idade! Não é possível fazer isso! Nós temos
de ter uma outra sistemática, e conversei muito com o
Senador Paulo Paim sobre isso.
Nós temos caminhos. Nós temos a limitação da
idade mínima, por exemplo, mas isso não pode ser
emendado aqui porque é matéria para emenda constitucional.
Nós temos um projeto que está sendo discutido
na Câmara, conhecido como 8595, que soma idade
com o tempo de contribuição, projeto que poderia ter
sido colocado aqui, mas que não está maduro ainda: eu
tiraria o fator previdenciário e criaria mais um fator de
disputa, inclusive entre os organismos de organização
dos aposentados, e não é essa a nossa intenção.
O que ﬁz, com a responsabilidade que tenho?
Retirei do meu relatório o ﬁm do fator previdenciário
com a Emenda nº 5. Retirei a Emenda nº 5 e, portanto,
voltava o fator previdenciário. Essa modiﬁcação que ﬁz
faria retornar à Câmara o projeto da medida provisória
para ser discutido, e é importante que isso seja feito.
Mais uma vez vieram as ponderações de que não
é importante voltar para a Câmara, que essa questão
do fator previdenciário pode ser resolvida de outra forma, que não é o ponto central do projeto, e não é; foi
colocado na Câmara dos Deputados, não era o ponto
central. Aí, o Senador Paim, o Senador Mário Couto
e diversos Senadores ﬁzeram o apelo para que eu
retornasse ao projeto original, portanto, suprimisse a
Emenda nº 33 do Relator, que suprime o art. 5º.
O que quero propor à Casa? Quero propor à
Casa um entendimento. Vou retornar o art. 5º. Eu não
vou devolver esse projeto para a Câmara, mas quero
dizer aqui que não temos compromisso e que essa
questão do fator previdenciário deverá ser vetada pelo
Presidente. Nós temos de construir uma alternativa, e
é bom que esteja aqui ouvindo isso representantes da
Câmara: o Deputado Arnaldo Faria de Sá, o Deputado
Paulo Pereira, aqui estão diversos Deputados.
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Nós temos de encontrar um caminho: ou uma
emenda constitucional dando um limitador, ou a discussão, o amadurecimento do Projeto 8595. Nós não
estamos abrindo mão de discutir o fator previdenciário. Nós estamos, por uma questão de estratégia, para
que seja encaminhado o projeto dos 7,71%, deixando
de mexer no fator previdenciário, mas ﬁca aqui patente que isso precisa ser feito e que tem de haver um
compromisso nosso nesse sentido.
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Com essa fala, Sr. Presidente, eu retiro a Emenda
nº 33, porque a outra emenda é de redação, conserta
a tabela. Eu recomendo a aprovação do projeto com
a emenda de redação corrigindo a tabela e, portanto, ﬁca da forma como veio da Câmara, não retorna à
Câmara dos Deputados.
Esse é o meu parecer, Sr. Presidente. (Palmas.)
É o seguinte o parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – É o parecer preliminar do Relator revisor, Senador Romero Jucá...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, por gentileza. Eu queria que o Senador
Romero Jucá ﬁzesse um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Senador Romero Jucá, V. Exª não se manifestou sobre
a Emenda nº 30.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – É de adequação.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Será
retirada a de nº 30? Foi retirada a 30?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não
foi retirada a 30, porque a 30, na verdade, corrigia a
ementa, corrigia a ementa só.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Mantém-se a 30, a 31 e a 32.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É uma
emenda de redação, é uma emenda de redação a 30.
Eu consulto a Mesa se não é emenda de redação a
30. Se for, pode ﬁcar, não tem problema.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – São três emendas: 30, 31 e 32.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Estou
corrigindo a ementa, exatamente dizendo que “dispõe
sobre o reajuste do benefício mantido pela Previdência
em 2010”. Estou registrando que essa medida provisória é para corrigir o valor recebido pelos aposentados
e, portanto, mantenho a emenda de redação.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Está
feito, então, o esclarecimento, Sr. Presidente. Muito
obrigado ao Relator. Já vi que as intenções dele são
verdadeiras.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O parecer preliminar...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O parecer preliminar do Relator revisor, Senador
Romero Jucá, é pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência e pela adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002,
do Congresso Nacional. No mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei de Conversão com as Emendas...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, estamos esclarecendo que a Emenda nº 30
sai, porque, senão, a ementa ﬁca pela metade, e não
queremos criar nenhum problema para o projeto.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – ... com as Emendas nºs 31 e 32...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Muito
bem, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com as Emendas nºs 31 e 32 que apresenta.
Em votação os pressupostos constitucionais de
relevância e urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os
pressupostos constitucionais de relevância e urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária queiram
permanecer sentados (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória e das duas emendas, em turno
único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Há, sobre a mesa, requerimentos de destaque
para votação em separado das Emendas nºs 31...
Retirados.
Votação, em globo.
Retirado.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Júnior,
para encaminhamento.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Só quero dizer o seguinte: o Democratas vota a favor
tanto dos pressupostos quanto do projeto, da forma
como foi relatado, ou seja, com o fator previdenciário
excluído e com o reajuste de 7,71%.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Encerrado o encaminhamento.
Votação do projeto de lei de conversão, que tem
preferência regimental, sem prejuízo das emendas do
Relator revisor, Emendas nºs 31 e 32.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação das Emendas...
(Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Peço compreensão às galerias, por gentileza.
Peço a gentileza das galerias para cumprimento
do Regimento.
Votação das Emendas nºs 31 e 32.
Em discussão as emendas. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-las, encerro
a discussão.
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Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Aprovado o projeto de lei de conversão com as
emendas, ﬁcam prejudicadas a medida provisória e as
demais emendas a ela apresentadas.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação ﬁnal.
É o seguinte o parecer da redação ﬁnal:
PARECER Nº 576, DE 2010
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Lei de
Conversão nº 2, de 2010 (Medida Provisória
nº 475, de 2009).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2010 (Medida Provisória nº 475, de 2009), que dispõe sobre
o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência
Social em 2010 e 2011 e altera a Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, consolidando as Emendas de redação apresentadas pelo Relator-Revisor e aprovadas
pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de maio de
2010. – Senador Marconi Perillo – Senador Mão Santa – Senador César Borges – Senadora Serys Shlessarenko – Senadora Patrícia Saboya – Senador
Ademir Santana – Senador Heráclito Fortes.
ANEXO AO PARECER Nº 576, DE 2010
Dispõe sobre o reajuste dos benefícios
mantidos pela Previdência Social em 2010 e
2011 e altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os benefícios mantidos pela Previdência
Social serão reajustados, a partir de 1º de janeiro de
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2010, em 7,72% (sete inteiros e setenta e dois centésimos por cento).
Parágrafo único. Para os benefícios concedidos
pela Previdência Social a partir de 1º de março de 2009,
o reajuste de que trata o dar-se-á de acordo com os
percentuais indicados no Anexo desta Lei.
Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2010, o limite
máximo do salário de contribuição e do salário de benefício será de R$3.467,40 (três mil, quatrocentos e
sessenta e sete reais e quarenta centavos).
Art. 3º Em cumprimento ao § 4º do art. 201 da
Constituição Federal, no exercício de 2010, aplica-se,
para todos os ﬁns, o reajuste concedido por esta lei.
Parágrafo único. Para os exercícios seguintes, com
vistas à preservação do valor real dos benefícios, volta
a vigorar o disposto no art. 41-A da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, salvo disposição em contrário.
Art. 4º Para os benefícios majorados devido à elevação do salário mínimo em 2010, o referido aumento
deverá ser compensado no momento da aplicação do
disposto nesta lei, de acordo com normas a serem estabelecidas pelo Ministério da Previdência Social.
Art. 5º O art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 29. ................................................
..............................................................
§ 7º Até 31 de dezembro de 2010, o fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e
o tempo de contribuição do segurado ao se
aposentar, segundo a fórmula constante do
Anexo desta lei.
..............................................................
§ 10. A partir de 1º de janeiro de 2011, o
fator previdenciário não será mais aplicado ao
cálculo do salário de benefício.” (NR)
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção, ainda hoje, do Senhor
Presidente da República. (Palmas.)
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O processado da proposição vai à Comissão
Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, de
2002-CN, para elaboração do projeto de decreto legislativo que disciplina as relações jurídicas decorrentes
da vigência da Medida Provisória, no prazo de quinze
dias contados da decisão.
(Manifestação das galerias.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Agradeço a manifestação. Agradeço aos senhores aposentados pela compreensão em relação
ao cumprimento do Regimento.
Quero parabenizar a todos pelo esforço, pela
paciência, pela determinação, pela luta que travaram
ao longo desses meses pela aprovação desse projeto
de conversão.
Igualmente, quero cumprimentar a todos os Senadores e a todas as Senadoras que apoiaram, que
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lutaram, para que esse projeto fosse aprovado. A todos,
sem distinção, os meus cumprimentos.
Esta Presidência cumpriu o seu dever e, principalmente, esta Presidência cumpriu o compromisso
feito, no dia de ontem, de que seria votado hoje esse
projeto.
Portanto, eu agradeço a todos pela compreensão. Este assunto está encerrado. O projeto de lei de
conversão foi aprovado.
Eu solicito à competente Secretária Claudia Lyra
que prepare, ainda para hoje, o envio do projeto à sanção do Presidente da República.
Muito obrigado a todos pela compreensão. (Palmas.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item 4:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 474, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 3, de 2010, que dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de
janeiro de 2010, estabelece diretrizes para a
política de valorização do salário mínimo, entre 2012 e 2023, e revoga a Lei nº 11.944, de
28 de maio de 2009 (proveniente da Medida
Provisória nº 474, de 2009).
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Concedo a palavra ao Senador Jefferson Praia,
Relator revisor da matéria.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Peço silêncio à assistência.
Peço a colaboração dos aposentados que estão
nas galerias, por gentileza.
PARECER Nº 577, DE 2010-Plen
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Projeto de Lei de
Conversão nº 3, de 2010, que dispõe sobre o salário
mínimo a partir de 1º de janeiro de 2010, estabelece
diretrizes para a política de valorização do salário mínimo entre 2012 e 2023 e revoga a Lei nº 11.944, de
28 de maio de 2009.
Passo ao relatório, Sr. Presidente: Projeto de Lei
de Conversão nº 3, de 2010, PLV 3/2010, oriundo da
Medida Provisória nº 474, de 2009, MPV 474/2009,
dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de janeiro
de 2010 e estabelece diretrizes para a sua valorização
entre 2012 e 2023.
O valor do salário mínimo é ﬁxado em R$510,00 a
partir de 1º de janeiro de 2010. Estabelece ainda que,
até 31 de março de 2011, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo
sobre a política de valorização do salário mínimo para o
período de 2012 a 2023 e preverá a revisão das regras
de aumento real a serem adotadas para os período de
2012 a 2015, 2016 a 2019 e 2020 a 2023.
Por ﬁm, o PLV 3/2010, informa que, devido ao
novo valor do piso nacional, o valor diário do salário
mínimo corresponderá a R$17,00 e o valor horário a
R$2,32.
Cabe destacar que, em relação à MPV 474/2009,
foram suprimidos os dispositivos que tratam da ﬁxação
do salário mínimo em 2011.
Passo à análise, Sr. Presidente:
Atendimento dos pressupostos constitucionais
de relevância e urgência e adequação ﬁnanceira e
orçamentária.
Segundo a exposição de motivos da medida provisória original, a elevação do valor do piso salarial beneﬁciará cerca de 27,5 milhões de trabalhadores formais
e informais que, segundo as informações da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD/2008 –,
recebiam até um salário mínimo mensal. A esse contingente se somam ainda cerca de 18,4 milhões de
pessoas que recebem o equivalente a até um salário
mínimo como benefício previdenciário ou assistencial
pago pela Previdência Social. Em suma, direta ou indiretamente, aproximadamente 45,9 milhões de pessoas
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poderão ter sua renda mensal majorada por efeito da
elevação da proposta para o salário mínimo.
Conforme se depreende das informações acima,
a ﬁxação do salário mínimo tem reﬂexo em toda a sociedade, seja pelo contingente de pessoas que serão
beneﬁciadas, seja pela repercussão nas ﬁnanças públicas e nos mercados. Dessa maneira, estarão caracterizados os pressupostos de relevância e urgência
estabelecidos no art. 62 da Constituição Federal.
Também conforme a exposição de motivos, o impacto orçamentário ﬁnanceiro líquido do aumento do
salário mínimo no Regime Geral de Previdência Social,
em 2010, foi estimado em R$7,775 bilhões. Nos benefícios assistenciais mantidos pelo Instituto Nacional
do Seguro Social, o impacto foi estimado em R$2,091
bilhões, no mesmo ano, totalizando no conjunto o impacto de R$9,866 bilhões. A Lei Orçamentária Anual
de 2010 alocou o montante de recursos necessários
ao atendimento da despesa adicional decorrente dos
reajustes propostos, havendo adequação nesse quesito também.
Análise dos aspectos jurídicos e de mérito, Sr.
Presidente.
Quanto aos aspectos jurídicos, o PLV 3/2010
atende a todos os requisitos constitucionais vinculados
à matéria. Também não contraria as normas infraconstitucionais sobre o salário mínimo e o salário família,
além de empregar adequada técnica legislativa.
Relativamente ao mérito, temos que o aumento
concedido repõe ao salário mínimo a perda decorrente da inﬂação de 1º de fevereiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, correspondendo a 3,451%, conforme
variação do INPC.
Além disso, concede aumento real de 6,018%,
totalizando um incremento de 9,68%.
Cabe ressaltar que, nos últimos anos, o salário
mínimo subiu bem acima da inﬂação. Entre 2001 e
2010, o valor do piso nacional aumentou 74,58% em
termos reais.
Passo ao voto, Sr. Presidente.
Em vista das considerações apresentadas, o voto
é pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº
3, de 2010.
Esse é o relatório, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº , DE 2010
De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão nº 3, de 2010, que dispõe sobre
o salário mínimo a partir de 1º de janeiro de
2010, estabelece diretrizes para a política de
valorização do salário mínimo entre 2012 e
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2023 e revoga a Lei nº 11.944, de 28 de maio
de 2009.
Relator: Senador Jefferson Praia
I – Relatório
O Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2010 (PLV
3/2010), oriundo da Medida Provisória nº 474, de 2009
(MPV nº 474/2009), dispõe sobre o salário mínimo a
partir de 1º de janeiro de 2010 e estabelece diretrizes
para sua valorização entre 2012 e 2023.
O valor do salário mínimo é ﬁxado em R$510,00 a
partir de 1º de janeiro de 2010. Estabelece ainda que,
até 31 de março de 2011, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional Projeto de Lei dispondo
sobre a política de valorização do salário mínimo para o
período de 2012 a 2023 e preverá a revisão das regras
de aumento real a serem adotadas para os períodos
de 2012 a 2015, 2016 a 2019 e 2020 a 2023.
Por ﬁm, o PLV nº 3/2010 informa que devido ao
novo valor do piso nacional, o valor diário do salário
mínimo corresponderá a R$17,00 e o valor horário, a
R$2,32.
Cabe destacar que, em relação à MPV nº
474/2009, foram suprimidos os dispositivos que tratavam da ﬁxação do salário mínimo em 2011.
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em 2010, foi estimado em R$ 7.775 bilhões. Nos benefícios assistenciais mantidos pelo Instituto Nacional
do Seguro Social, o impacto foi estimado em R$ 2.091
bilhões, no mesmo ano, totalizando, no conjunto, impacto de R$ 9.866 bilhões. A Lei Orçamentária Anual
de 2010 alocou o montante de recursos necessários
ao atendimento da despesa adicional decorrente dos
reajustes propostos, havendo adequação nesse quesito também.
II.2 – Análise dos aspectos jurídicos e de mérito
Quanto aos aspectos jurídicos, o PLV 3/2010
atende a todos os requisitos constitucionais vinculados
à matéria Também não contraria as normas infraconstitucionais sobre o salário mínimo e o salário família,
além de empregar adequada técnica legislativa.
Relativamente ao mérito, temos que o aumento
concedido repõe ao salário mínimo a perda decorrente
da inﬂação de 1º de fevereiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, correspondendo a 3,451%, conforme variação do INPC. Além disso, concede aumento real de
6,018%, totalizando um incremento de 9,68%.
Cabe ressaltar que, nos últimos anos, o salário
mínimo subiu bem acima da inﬂação. Entre 2001 e
2010, o valor do piso nacional aumentou 74,58% em
termos reais.

II – Análise

III – Voto

II.1 – Atendimento aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária
Segundo a exposição de motivos da MPV original,
a elevação do valor do piso salarial beneﬁciará cerca
de 27,5 milhões de trabalhadores formais e informais
que, segundo as informações da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílio – PNAD/2008, recebiam até um
salário mínimo mensal. A este contingente se somam
ainda cerca de 18,4 milhões de pessoas que recebem
o equivalente a até um salário mínimo como benefício
previdenciário ou assistencial pago pela Previdência
Social. Em suma, direta ou indiretamente, aproximadamente 45,9 milhões de pessoas poderão ter sua renda
mensal majorada por efeito da elevação proposta para
o salário mínimo.
Conforme se depreende das informações acima,
a ﬁxação do salário mínimo tem reﬂexo em toda a sociedade, seja pelo contingente de pessoas que serão
beneﬁciadas, seja pela repercussão nas ﬁnanças públicas e nos mercados. Dessa maneira, estão caracterizados os pressupostos de relevância e urgência
estabelecidos no art. 62 da Constituição Federal.
Também conforme a exposição de motivos, o impacto orçamentário-ﬁnanceiro líquido do aumento do
salário mínimo no Regime Geral de Previdência Social,

Em vista das considerações apresentadas, o voto
é pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº
3, de 2010.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senador Jefferson Praia.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O parecer preliminar do Relator Revisor, Senador
Jefferson Praia, é pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência e pela adequação ﬁnanceira e orçamentária da Medida Provisória,
nos termos do art. 8º, da Resolução nº 1, de 2002, do
Congresso Nacional.
No mérito, pela aprovação do projeto de lei de
conversão.
Em votação os pressupostos constitucionais de
relevância e urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os
pressupostos constitucionais de relevância e urgência e adequação ﬁnanceira e orçamentária, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão da
medida provisória e das emendas, em turno único.
(Pausa.)
Encerrada a discussão.
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Votação do projeto de lei de conversão, que tem
preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ﬁcam
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O processado da proposição vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11, da Resolução nº 1, de 2002,
do Congresso Nacional, para elaboração do projeto de
decreto legislativo que discipline as relações jurídicas
decorrentes da vigência da medida provisória, no prazo
de 15 dias, contados da decisão.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 474, de 2009)
Dispõe sobre o salário mínimo a partir
de 1º de janeiro de 2010, estabelece diretrizes para a política de valorização do salário
mínimo entre 2012 e 2023 e revoga a Lei nº
11.944, de 28 de maio de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes para a
política de valorização do salário mínimo entre 2010 e
2023, obedecendo-se às seguintes regras:
I – em 2010, a partir do dia 1º de janeiro, o salário
mínimo será de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais);
II – até 31 de março de 2011, o Poder Executivo
encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a política de valorização do salário mínimo
para o período de 2013 e 2023, inclusive; e
III – o projeto de lei de que trata o inciso II preverá a revisão das regras de aumento real do salário
mínimo e serem adotadas para os períodos de 2012
a 2015, 2016 a 2019 e 2020 a 2023.
Parágrafo único. Em virtude do disposto no inciso
I, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$
17,00 (dezessete reais) e o valor horário, a R$ 2,32
(dois reais e trinta e dois centavos).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Fica revogada, a partir de 1º de janeiro de
2010, a Lei nº 11.944, de 28 de maio de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Sobre a mesa, Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 175, de 2007.
Item extrapauta:
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SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175, DE 2007
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
175, de 2007 (nº 1.288/2007, naquela Casa),
de autoria do Senador Magno Malta, que altera
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940, Código Penal; a Lei nº 7.210, de 11 de
julho de 1984 – Lei de Execução Penal, para
prever a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta pelo condenado,
nos casos que especiﬁca.
Parecer sob o nº 273, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável
aos arts. 1º, 2º e 3º do Substitutivo, restabelecendo as alterações referentes aos arts. 115,
122 e 132 da Lei de Execução Penal, constantes do projeto original, nos termos do texto
consolidado que encaminha.
É o projeto da pulseira eletrônica.
Fiz ontem um compromisso com o Senador Magno Malta, com o Senador Demóstenes Torres, ﬁz um
compromisso com o Brasil. Hoje, estamos votando
matérias de extrema relevância para o Brasil e, para
evitarmos que pedóﬁlos possam fazer o que já ﬁzeram,
bem como outros meliantes, outros delinquentes, nós
estaremos votando agora, por acordo de lideranças,
esse projeto.
Discussão do substitutivo da Câmara, em turno
único.
Indago ao Senador Demóstenes se quer discutir
a matéria.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO)
– Sim.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Magno Malta? (Pausa.)
Eu pediria apenas brevidade.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Quero apenas
dizer que esse projeto de monitoramento eletrônico,
conhecido também como pulseira, não causa constrangimento a quem quer que seja. É usado no mundo
inteiro, é supereﬁciente. E mais: só vai usar o preso
perigoso, e se aceitar. Se não aceitar, pode continuar
preso. É alternativa.
O que acontece? Em um caso como esse, do chamado monstro de Luziânia: primeiro, ele não poderia
ter saído; mas, se saísse e estivesse monitorado eletronicamente, obviamente, as chances de ele cometer
aqueles delitos seriam muito menores.
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O projeto é louvável. Parabenizo o Senador Magno Malta, parabenizo todo o Senado Federal. É um
projeto da maior importância. Espero que o Presidente
da República o sancione na íntegra, para que o Brasil
possa dispor de um instrumento eﬁciente e barato para
controlar presos fora do presídio.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Para discutir a matéria, concedo a palavra ao
Senador Magno Malta, não sem antes cumprimentar o
Senador Demóstenes Torres, relator da matéria.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Bem rapidamente,
Sr. Presidente, cumprimento V. Exª por haver colocado
a matéria na pauta e o Senador Demóstenes Torres,
relator da CPI da Pedoﬁlia e deste projeto.
Nós sabemos que a população carcerária neste Brasil é absolutamente absurda. Um país que põe
preso periculoso na rua sem exame psicológico é o
ﬁm do mundo. Precisamos votar isso urgentemente.
Temos dois tipos de gente que habita o sistema carcerário brasileiro, Senador Mão Santa: os de mente
criminosa e o que cometeu crime ocasional, não é,
Senador Tuma?
Esses, na progressão de regime, não precisam
trabalhar na rua e voltar para o presídio à noite. Se ele
não oferece perigo de dia, por que voltar de noite, se
pode estar monitorado? Assim, custará R$400,00 e,
preso, custa R$1.500,00.
E, na progressão de regime, indulto de Natal, eles
estarão sendo vistos por um satélite monitorado.
Então, nós não correremos o risco. O caso emblemático, o último, é o de Luziânia, do serial killer. Não
deveria ter saído. Saiu. Mas, se estivesse monitorado, as crianças estariam vivas, não teríamos famílias
chorando hoje.
Penso que a votação desse projeto, Senador
Marconi Perillo – V. Exª foi Governador por oito anos
e sabe o que é o sistema prisional de cada Estado, o
inchaço da população carcerária –, sem dúvida alguma,
vem dar uma grande contribuição à segurança pública brasileira. E mais do que isso, não permitir que os
compulsivos pedóﬁlos, que não têm jeito... Essa gente
não tem jeito. Eles são compulsivos, eles saem para
delinquir, para abusar da mesma forma. O fato é que
todo pedóﬁlo deixa a cadeia por bom comportamento,
é claro. Lá não tem criança, ele tem bom comportamento. E, se não existe a prisão perpétua, que, com
fé em Deus, teremos, com a força da população... A
mesma população que aprovou o Ficha Limpa há de
aprovar a prisão perpétua, ir às ruas num plebiscito
pedindo uma miniconstituinte para tratar de segurança pública, para que mexamos e instituamos prisão
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perpétua no Brasil para essa gente e também para o
narcotraﬁcante.
Certamente, esse é um dia memorável, nessa
semana em que não se comemora, é a semana do
enfrentamento ao abuso, Senador Marconi Perillo. É
um presente para o Brasil, para as crianças e para as
famílias, votarmos hoje o monitoramento eletrônico.
Estou muito feliz. Agradeço a Deus, agradeço a
esta Casa e à disponibilidade de V. Exª de ter colocado esse projeto de lei para ser votado, para que seja
sancionado pelo Presidente.
É uma parte absolutamente signiﬁcativa do mandato que tive nesta Casa ao longo de oito anos.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Encerrada a discussão.
Em votação.
A Presidência comunica ao Plenário que o Substitutivo da Câmara ao Projeto do Senado será considerado série de emendas e votado separadamente por
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação
de requerimento para votação em globo ou por grupos
de dispositivos, obedecido ao disposto no parágrafo
único do art. 286.
Nesse sentido, há requerimento sobre a mesa.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 534, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento Interno do Senado Federal, votação em globo do
texto consolidado do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº175, de 2007 (nº 1.288/2007,
naquela Casa), do Senador Magno Malta, que altera
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
– Lei de Execução Penal para prever a possibilidade
de utilização de equipamento de vigilância indireta pelo
condenado nos casos em que especiﬁca.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação do substitutivo da Câmara, nos termos
do texto consolidado.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação ﬁnal da matéria.
É o seguinte o parecer:
PARECER Nº 578, DE 2010
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Lei do
Senado nº 175, de 2007 (nº 1.288/2007, na
Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal do
Projeto de Lei do Senado nº 175, de 2007 (nº 1.288/2007,
na Câmara dos Deputados), que altera o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e a Lei
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal,
para prever a utilização de equipamento de rastreamento
eletrônico pelo condenado nos casos em que especiﬁca
consolidando os dispositivos do Substitutivo da Câmara
dos Deputados, aprovados pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de maio de
2010. – – Senador Marconi Perillo – Senador Mão
Santa – Senadora Serys Shlessarenko – Senadora
Patrícia Saboya.
ANEXO AO PARECER N° 578, DE 2010
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), e a Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal), para prever a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta pelo
condenado nos casos em que especiﬁca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 36 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36. ................................................
§ 1º O condenado deverá, fora do estabelecimento, trabalhar, frequentar curso ou
exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e
nos dias de folga.
.....................................................” (NR)
Art. 2º A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 66. ................................................
..............................................................
V – .......................................................
..............................................................
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i) a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando
julgar necessário;
.....................................................” (NR)
“Art. 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para concessão do regime
aberto, entre as quais a monitoração eletrônica do condenado, sem prejuízo das seguintes
condições gerais e obrigatórias:
.....................................................” (NR)
“Art. 122 ...............................................
..............................................................
Parágrafo único. A ausência de vigilância
direta não impede a utilização de equipamento de
monitoração eletrônica pelo condenado, quando
assim determinar o juiz da execução.” (NR)
“Art. 124. ..............................................
§ 1º Ao conceder a saída temporária, o
juiz imporá ao beneﬁciário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis
com as circunstancias do caso e a situação
pessoal do condenado:
I – fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser
encontrado durante o gozo do benefício;
II – recolhimento a residência visitada,
no período noturno;
III – proibição de frequentar bares, casas
noturnas e estabelecimentos congêneres.
§ 2º Quando se tratar de frequência a
curso proﬁssionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será
o necessário para o cumprimento das atividades discentes.
§ 3º Nos demais casos, as autorizações
de saída somente poderão ser concedidas com
prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias de
intervalo entre uma e outra.” (NR)
“Art. 132. ..............................................
..............................................................
§ 2º........................................................
..............................................................
d) utilizar equipamento de monitoração
eletrônica.” (NR)
“TÍTULO V
....................................................................................
CAPÍTULO I
....................................................................................
SEÇÃO VI
Da Monitoração Eletrônica
Art. 146-A. O juiz pode determinar a vigilância indireta para a ﬁscalização das decisões judiciais, desde
que haja disponibilidade de meios.
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Parágrafo único. A vigilância indireta de que trata
o caput deste artigo será realizada por meio da aﬁxação ao corpo do apenado de dispositivo não ostensivo
de monitoração eletrônica que, a distância, indique o
horário e a localização do usuário, além de outras informações úteis à ﬁscalização judicial.
Art. 146-B. O juiz poderá deﬁnir a ﬁscalização por
meio da monitoração eletrônica quando:
I – aplicar pena restritiva de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semi-aberto, ou conceder
progressão para tais regimes;
II – autorizar a saída temporária no regime semiaberto;
III – aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de horários ou de frequência a determinados lugares;
IV – determinar a prisão domiciliar;
V – conceder o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena.
Parágrafo único. Os usuários da monitoração eletrônica que estiverem cumprindo o regimi-aberto ﬁcam
dispensados do recolhimento ao estabelecimento penal
no período noturno e nos dias de folga.
Art. 146-C. O condenado será instruído acerca
dos cuidados que deverá adotar com o equipamento
eletrônico e dos seguintes deveres:
I – receber visitas do servidor responsável pela
monitoração eletrônica, responder aos seus contatos
e cumprir suas orientações;
II – abster-se de remover, de violar, de modiﬁcar,
de daniﬁcar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;
III – informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou à entidade responsável pela monitoração eletrônica.
Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público
e a defesa:
I – a regressão do regime;
II – a revogação da autorização de saída temporária;
III – a revogação da suspensão condicional da
pena;
IV – a revogação do livramento condicional;
V – a conversão da pena restritiva de direitos em
pena privativa de liberdade;
VI – a revogação da prisão domiciliar;
VII – advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar
alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI
deste parágrafo.
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Art. 146-D A monitoração eletrônica poderá ser
revogada:
I – quando se tornar desnecessária ou inadequada;
II – se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou
cometer falta grave.”
Art. 3º O Poder Executivo regulamentara a implementação da monitoração eletrônica.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Discussão da redação ﬁnal. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a algema eletrônica.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, peço a V. Exª a inclusão, na Ordem do
Dia, da PEC dos jornalistas, de autoria do Senador
Carlos Valadares, que está pronta para ser votada, e
a PEC da cultura, que também conste na pauta para
aproveitarmos essa abertura e votarmos.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Solicitarei à Drª Cláudia Lyra, por favor.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Gim.
Eu pediria a atenção dos senhores para que pudéssemos esgotar a pauta.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, só para agradecer a V. Exª, parabenizá-lo mais uma vez e, por favor, o projeto de lei que
trata dos Procuradores do Banco Central que se encontra
aí, eu gostaria que o senhor o colocasse em pauta, o do
Banco Central, e também o do aumento dos servidores,
que é mais do que justo, da Câmara Federal, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Sobre a mesa, requerimento de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nº 318, de 2009.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 535, DE 2010
Nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento
Intermo, requeremos urgência para o Projeto de Lei
nº 318, de 2009, que “Dispõe ( PLC nº 318/09) sobre
a criação, no quadro de pessoal do Banco Central
do Brasil, de cargos de Procurador do Banco Central
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do Brasil, alterando a Lei nº 9.650, de 27 de maio de
1998”.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senador Geraldo Mesquita Junior – Senador Mão Santa
– Senador Osmar Dias – Senador Renan Calheiros – Senador Antonio Carlos Valadares – Senador
Jose Heng – Senador Aloizio Mercadante – Senador
Gim Argelo – Senador Arthur Virgilio – SenadorJosé
Agripino – Senador Marcelo Crivela.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 318, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 318, de 2009 (nº 3.945/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a criação,
no quadro de pessoal do Banco Central do
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Brasil, de cargos de Procurador do Banco
Central, alterando a Lei nº 9.650, de 27 de
maio de 1998.
Estou atendendo, aqui, ao pedido de inclusão na
pauta do Senador Geraldo Mesquita Júnior.
Pareceres favoráveis, sob nºs 111 e 112,
de 2010, das Comissões de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Gim Argello; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Tasso Jereissati.
Não foram oferecidas emendas perante a
Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO)
– Há, sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 536, DE 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso II, do art. 336, do Regimento
Interno do Senado Federal, venho requerer urgência
para apreciação do PLC nº 06/2010 (nº 5.883/09, na
Casa de origem).
Sala das Sessões 19 de maio de 2010. – Senador
Eduardo Suplicy – Senador Renan Calheiros – Senador Arthur Virgilio – Senador Gim Argelo – Senador
Romero Jucá – Senador Agripino Maia – Senador
Francisco Dorneles – Senador Antonio Carlos Valadares – Marconi Perillo – Senador Alvaro Dias –
Senador Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.
Eu gostaria de dizer que há uma solicitação, que
me foi trazida pelo Senador Demóstenes, de iniciativa
do Deputado Ronaldo Caiado, Líder do DEM. O Senador Gim Argello fez a solicitação e eu também tenho
interesse em votar esta matéria.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2010
(nº 5.883/09, na Casa de Origem)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 6, de 2010 (nº 5.883/2009, na
Casa de origem), de iniciativa da Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados, que reestrutura a
remuneração dos Cargos de Natureza Especial, altera a tabela dos fatores de Gratiﬁcação
da Atividade Legislativa devida aos servidores
efetivos da Câmara dos Deputados, revoga o art.
4º, da Resolução nº 28, de 1998, e o art. 1º da
Resolução nº 39, de 2006, ambas da Câmara
dos Deputados, e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 148, de 2010,
da CCJ. Relator Senador Marconi Perillo.
Não foram oferecidas emendas perante a
Mesa.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Adelmir Santana.
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O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
louvar nós chegarmos a examinar esse projeto que já
está aqui há algum tempo.
Naturalmente, o nosso desejo, principalmente
nosso, do Distrito Federal, era de que hoje também
estivéssemos aqui encaminhando o projeto do Senado, mas sei que está sendo celebrado acordo entre os
líderes, na Subcomissão que examina essa matéria,
para que coloquemos também em votação na próxima
semana o projeto do Senado.
Então, quero parabenizar os componentes da
Subcomissão, todas as pessoas que estão envolvidas,
os Srs. Senadores...
Diz-me, aqui, o nosso 1º Secretário que, quem
sabe, após entendimento entre os líderes e o exame
na Subcomissão, amanhã não estejamos, aqui, também encaminhando o projeto do Senado! Esta Casa
reclama e exige, os seus servidores reclamam isso,
pedem a todos nós, Senadores, um exame com certa
prioridade para essa questão.
Então, Sr. Presidente, em boa hora resolvemos
a questão da Câmara, mas sem esquecer... Provavelmente, quem sabe amanhã, também possamos examinar a questão do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Gim Argello, com a palavra.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dento da
mesma linha, o projeto do Senado é muito importante
também. É um projeto que faz justiça aos servidores.
O senhor poderia fazer essa votação do projeto
da Câmara e perguntar à Subcomissão que é responsável pelo projeto do Senado se ele se encontra pronto.
Se estiver pronto também, não faz sentido deixarmos
para depois, porque é justiça com os nossos servidores, que tão bem nos atendem.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente, também sobre o projeto do Senado...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sobre o projeto do Senado, eu pergunto se está pronto e se teria
condições de ser votado junto com o da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Não há acordo ainda.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Ah, não há
acordo ainda. Vamos aguardar.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Eu quero apenas
mostrar a minha posição: no momento em que nós va-
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mos votar o da Câmara, acho que não tem sentido não
votarmos o do Senado. Realmente, por que vamos votar
um projeto da Câmara, ignorando a votação do projeto
do Senado? Eu quero mostrar, aqui, a minha posição
favorável à aprovação do projeto do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eu quero prestar esclarecimentos ao Senador Dornelles, ﬁgura que estimo e a
quem quero bem. Nós vamos votar. Agora, nós assumimos
um compromisso, e eu pedia a compreensão de V. Exª.
Eu, como 1º Secretário, demos um prazo para a votação
do projeto da Câmara. Infelizmente, não chegamos a um
consenso no Senado e, para não prejudicar o andamento
do projeto da Câmara, ﬁz um apelo ao Presidente para
que se votasse hoje. Até amanhã, se nós chegarmos a
um consenso com relação ao Senado, nós tomaremos a
providência. Ocorre que a Câmara tem prazo e nós não
queremos ser acusados, amanhã, de ter prejudicado a
Câmara. Eles têm prazo, porque há uma data limite, fatal
para a sanção do Presidente da República.
Daí, faço um apelo a V. Exª. Não há nenhum...
Pelo contrário, o nosso compromisso é com o Senado. Agora, nós não podemos, com isso, de maneira
nenhuma, prejudicar a Câmara.
Este é o apelo que faço aos senhores, no sentido
de que possa ser feita a votação. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Os servidores da Câmara conhecem bem o
Regimento. Eu gostaria de pedir a colaboração em
relação às manifestações.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Jucá e,
logo após, o Senador Jereissati.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
registrar que nós concordamos com a votação dessa
matéria também e solicitamos somente mais uma votação, que é o PLC nº 04, de 2010, que paga indenização
às viúvas dos militares que faleceram no Haiti.
É uma matéria extremamente urgente, extremamente meritória. Portanto, eu gostaria de pedir – e há
concordância dos líderes – que fosse incluída também
essa matéria, que é a última matéria do acordo da
sessão extraordinária.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero me solidarizar com esse gesto do Senador Romero Jucá e
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dizer que, hoje, ele está com o seu coração de bondade, com a sua caixinha de bondade aberta.
Agora, concordo com V. Exª sobre essa questão
da votação da indenização das viúvas do Haiti. Ela é
urgente, ela é necessária, porque vai reparar alguns
danos que essas famílias sofreram. Evidentemente, a
reparação ﬁnanceira não cobre as perdas sofridas, mas,
pelo menos, essas viúvas terão melhores condições de
educar os ﬁlhos que tiveram com os falecidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, o Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu gostaria
de dizer, especialmente ao Senador Dornelles e a outros
Senadores, ao Senador Suplicy, que está acompanhando conosco essa questão da votação no Senado, que
me preocupou muito a colocação feita agora. Eu não
sei quem colocou isso ao Senador Dornelles.
Há uma Subcomissão, que foi criada pela CCJ,
pela Comissão de Constituição e Justiça, para avaliar
o projeto de resolução que faz a reforma estrutural do
Senado. Não é atribuição dessa Subcomissão fazer
nem avaliar nenhuma forma de ajuste salarial no Senado. Não é atribuição. A atribuição de ajuste salarial
é da Mesa e do plenário.
Nós tivemos, no entanto, em função da clara ligação que tem uma reforma estrutural e um novo plano
de cargos e salários, de acompanhar a questão sem
tomar nenhum tipo de decisão, já que a decisão pertence à Mesa Diretora do Senado.
No entanto, no acompanhamento dessa formação, desse ajuste – que não é o Plano de Cargos e
Salários, é um ajuste salarial justo, reivindicado pelo
Senado, que há muitos anos não tem reajuste –, tivemos
várias reuniões, assessorados, inclusive, pela Fundação Getúlio Vargas. Dessa Comissão fazem parte os
Senadores Jarbas Vasconcelos, o Senador Eduardo
Suplicy, o Senador Antonio Carlos Júnior, o Senador
Pedro Simon, Antonio Carlos Valadares.
Nessa Subcomissão, não encontramos, ainda, um
denominador comum para que pudesse não a Subcomissão autorizar ou não, mas enviar à Mesa para que
ela faça o estudo mais aprofundado. Mas estávamos falando, ainda, em grandes números, porque esse reajuste
poderia representar reajuste muito acima daqueles que
são aceitáveis, não só pelo padrão de reajuste que tem
sido dado, de uma maneira geral, no serviço público...
Agora mesmo, acabamos de dar um reajuste bastante
polêmico para os aposentados. E, evidentemente, o Senado não poderia sair dando reajustes muito maiores do
que esse, até porque a situação é mais complexa.
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Fizemos uma reunião, hoje à tarde, na qual pedimos
que uma série de coisas fossem refeitas e fossem revistas.
Por isso que eu lamento profundamente que tenha alguém, que venha de onde for, vir aqui e propor
– como eu soube que está acontecendo – de votar por
cima, de uma maneira abrupta, sorrateira, um projeto
de ajuste, que eu tenho certeza, Senador Dornelles,
V. Exª não sabe nem qual é o número, qual é o tamanho do ajuste, eu imagino que não saiba qual é o tamanho do ajuste.
Não é correto o que foi feito, se alguém o fez, queria saber até quem o fez, não é correto, não é ético, não
é justo e prejudica os servidores do Senado. Porque
é por causa dessas coisas que nós estamos sendo e
tivemos o ano passado inteiro problemas, acusações
de facilidades e “extrafacilidades” que o altíssimo nível
dos servidores do Senado não permite.
Esse tipo de comportamento, Senador Heráclito,
que tenho certeza de que acompanhou, e tudo isso e
está comigo, é que nós não podemos admitir. Estamos
com uma Comissão estudando, o representante da Mesa
dentro da Comissão estudando, fazemos uma porção
de observações – Senador Suplicy fez várias, eu ﬁz
várias, Senador Júnior fez várias, Senador Valadares –
e, de repente, entrar esta que não foi, de uma maneira
sorrateira, através de outros Senadores, que eu tenho
certeza, são extremamente bem-intencionados.
Então, eu queria deixar isso registrado, porque isso
já foi tentado de outras vezes aqui e, com certeza, nós
vamos pagar o pato mais na frente, porque acontece
alguma coisa e nós vamos dizer: “Nós não sabíamos. Eu
sou Senador daqui. Não sabíamos.” Evidente, eu quero,
todos nós queremos os servidores desta Casa muito
bem remunerados. Merecem, porque são muito bons,
de alto nível em todos os lugares. Mas, evidentemente,
temos uma satisfação a dar à opinião pública brasileira
também, que é o nosso patrão, de nós Senadores, e
nós dos Servidores Públicos. Esse tipo de atitude, no
entanto, é extremamente negativa em relação aos servidores do Senado. Ou seja, é um desrespeito a essa
Subcomissão, é um desrespeito à Mesa, que sequer iria
tomar conhecimento do que se estava votando, Senador
Marconi, seria votada uma coisa que o Presidente Sarney, a Senadora Patrícia, o próprio Senador Heráclito, o
próprio Senador Heráclito, não tomaram conhecimento,
porque não sabiam, e que a Subcomissão pediu que
fossem modiﬁcados e reestudados alguns itens.
Fica aqui registrado. Não sei quem fez isso. Quem
é quem está fazendo essa... Há vários Senadores... O
Senador Flexa acabou de chegar aqui pedindo para
a gente votar isso imediatamente. Eu disse: “Senador
Flexa, de quanto é o reajuste? Nós vamos votar isso
e, depois, quem paga a culpa?”
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Se for para continuar nessa situação de joga para
a Mesa e todo mundo dizer “não sabia”, “nós não sabemos de nada” é muito cômodo, muito confortável.
Mas acho que se o jogo vai ser este, temos de fazer
um ajuste em cima disso. Lamento.
Gostaria, inclusive, de dizer aqui que, quem fez
isso, Senador Heráclito, quem está desrespeitando
isso, Senador Heráclito, deveria ser chamado à sua
responsabilidade.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, concordo em gênero,
número e grau com o que foi dito aqui pelo Senador
Tasso. Quando eu fui a V. Exª hoje e pedi que colocasse
em votação apenas o projeto da Câmara...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – É verdade.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não
é verdade? É porque sabia...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – O Senador Tasso também conversou comigo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – ... sabia
de antemão que nós não chegaríamos, nesse curto espaço de tempo, a um consenso com relação à primeira
etapa da reforma que estamos tentando fazer para não
prejudicar a questão salarial dos servidores do Senado.
Esta precipitação de querer se passar por cima de
Senadores e colocar na pauta não tem a minha participação, não tem o meu endosso. Eu sou homem que
tenho a minha vida pública toda marcada pela palavra
dada. Daí por que eu ﬁz esse apelo para que a votação
do projeto da Câmara fosse feita hoje, porque vi que
era impossível um ajuste com relação ao Senado, e
nós não temos o direito de prejudicar, na questão de
tempo e de prazo, a reforma da Câmara.
O que eu espero é que amanhã, o mais tardar no
começo da semana, nós cheguemos a um consenso
com relação a pequenos pontos ainda pendentes na
proposta do Senado e que hoje discutimos exaustivamente – o Senador Valadares, o Senador Antonio Carlos, o Senador Suplicy, que inclusive tem uma emenda,
já facilitando o consenso da proposta do Senado.
De forma que eu quero dizer a V. Exª e à Casa que
não pedi em nenhum momento, e V. Exª é testemunha,
que fosse votado hoje o projeto do Senado, mas tenho
o compromisso de votá-lo o mais breve possível.
O 1º Secretário da Câmara está aqui e o Presidente,
Michel Temer, não está, mas já conversei com os dois. E
há um compromisso daquela Casa de que o mais rápido
chegue a proposta do Senado à Câmara, eles encontrarão
um caminho rápido e eﬁcaz de votá-la, para que também
os funcionários do Senado não sejam prejudicados.
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Essa é uma matéria delicada, é uma matéria
complexa. Nós estamos saindo de um momento de
mais ou menos 14 anos, onde não havia uma política
salarial adequada. E os grandes prejudicados serão os
servidores do Senado se nós não ﬁzermos, Senador
Dornelles, esses ajustes com muita segurança. Daí a
nossa preocupação de repor perdas que foram substituídas por penduricalhos. A insegurança que se passou para os servidores ao momento de aposentadoria.
Então, são questões que estão sendo discutidas.
E quero dizer aos colegas desta Casa que o
compromisso está valendo. Votaremos, hoje, com a
compreensão de todos, o projeto da Câmara e, o mais
rápido possível, votaremos o projeto do Senado.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto da Câmara.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – Sr.
Presidente, pela ordem, para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço a atenção dos Srs. Senadores, especialmente,
a do Senador Francisco Dornelles.
Hoje, pela manhã, eu acolhi uma emenda de redação no chamado Projeto Ficha Limpa, apresentado
pelo Senador Francisco Dornelles. Por quê? Porque o
projeto, que veio da Câmara, traz, em muitos lugares,
expressões diferentes. Por exemplo, na alínea “d” do
art. 2º da lei, que, na realidade, corresponde ao art. 1º,
inciso I, alínea “d”. Estava lá: “Os que tenham contra
si representação julgada procedente (...)”. Aí, depois,
vem uma outra alínea e diz: “Os que forem condenados”. Depois, coloca: “Os que forem condenados”.
Depois: “Os que forem condenados”. Depois: “Os que
tiverem suas contas (...)”. E aí: “Os que tiverem suas
contas(...)”.
Houve uma decisão de harmonização do texto.
Cada texto passou a ter uma única redação: “Os que
forem condenados(...)”. Não há modiﬁcação alguma,
a não ser modiﬁcação semântica.
Um Deputado Federal, que eu não sei quem é,
completamente analfabeto, dá uma entrevista dizendo
que o Senado modiﬁcou a lei para proteger o Sr. Paulo
Salim Maluf. Então, é dizer para o Sr. Deputado que
não modiﬁcou absolutamente nada. Se tivesse modiﬁcado, voltava para a Câmara. Foi emenda de redação.
E, segundo: quem inocentou o Sr. Paulo Salim Maluf
foi a Câmara dos Deputados. Basta ler a alínea “l” do
mesmo artigo. Que diz o seguinte:
Serão inelegíveis:
l) os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos [texto da Câmara],
em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe
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lesão ao patrimônio público e enriquecimento
ilícito(...).
Segundo os jornais, foi ele condenado por princípio que atenta contra a administração pública. Não
por enriquecimento ilícito, não por patrimônio público,
conforme o texto que veio da Câmara. Se modiﬁcássemos, iria, obviamente, para a Câmara. Então, digo
ao Sr. Deputado, que é a fonte, que ele, na realidade,
está prestando um desserviço ao País, quer ter meio
minuto de notoriedade, logo vai aparecer algum jurista
que não leu, não sabe o que é, não tem a mínima noção do texto, para dizer: “Olha, realmente houve uma
modiﬁcação substancial”. Então, estou esclarecendo
ao Brasil que a emenda do Senador Dornelles, acatada por unanimidade, por todos os Senadores aqui,
não modiﬁcou em uma vírgula o texto da Câmara dos
Deputados.
Tanto é que, se tivesse modiﬁcado, voltaria para
lá, conforme o Regimento da Casa.
Então, o esclarecimento que tenho a fazer, para
que não prospere qualquer dúvida, é que o texto da
Câmara não foi modiﬁcado; não houve qualquer modiﬁcação de mérito. Se tivesse sido modiﬁcado, teria
voltado para a própria Câmara. O Senado manteve
integralmente o texto da Câmara. Onde havia contradição – de semântica, apenas –, isso foi corrigido por
uma emenda do Senador Dornelles.
É o esclarecimento que tenho a fazer ao Brasil,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO)
– Há, sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 537, DE 2010
Requerimento nº 54, de 2010-CCJ
Nos termos do artigo 336, inciso II, combinado
com o artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro urgência para o Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2010.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2010. – Senador Romero Jucá.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2010
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2010, de iniciativa do
Presidente da República, que concede auxílio especial e bolsa especial aos dependentes
dos militares das Forças Armadas falecidos
no terremoto de janeiro de 2010, na República do Haiti.
Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, cujo Relator foi o
Senador Alvaro Dias.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CAMÂRA
Nº 4, DE 2010
(Nº 6.720/2010, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Concede auxílio especial e bolsa especial aos dependentes dos militares das
Forças Armadas falecidos no terremoto de
janeiro de 2010 na República do Haiti.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei concede auxílio especial e bolsa
especial aos dependentes dos militares das Forças
Armadas falecidos durante o terremoto de janeiro de
2010 na República do Haiti.
Art. 2º Fica concedido auxílio especial aos dependentes dos seguintes militares das Forças Armadas falecidos durante o terremoto de janeiro de 2010
na República do Haiti:
I – General-de-Brigada Combatente João Eliseu
Souza Zanin;
II – General-de-Brigada Combatente Emilio Carlos Torres dos Santos;
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III – Coronel Marcus Vinicius Macedo Cysneiros;
IV – Tenente-Coronel Francisco Adolfo Vianna
Marins Filho;
V – Tenente-Coronel Márcio Guimarães Martins;
VI – Capitão Bruno Ribeiro Mário;
VII – 2º Tenente Raniel Batista de Camargos;
VIII – Subtenente Davi Ramos de Lima;
IX – Subtenente Leonardo de Castro Carvalho;
X – 2º Sargento Rodrigo de Souza Lima;
XI – 3º Sargento Ari Dirceu Fernandes Júnior;
XII – 3º Sargento Douglas Pedrotti Neckel;
XIII – 3º Sargento Washington Luís de Souza
Seraphin;
XIV – Cabo Antonio José Anacleto;
XV – Cabo Felipe Gonçalves Júlio;
XVI – Cabo Kleber da Silva Santos;
XVII – Cabo Rodrigo Augusto da Silva; e
XVIII – Cabo Tiago Anaya Detimermani.
Parágrafo único. O auxílio especial será concedido sem prejuízo dos demais benefícios decorrentes
da condição de militar das Forças Armadas.
Art. 3º O auxílio especial será no valor de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) por militar, dividido entre seus dependentes, em parcelas iguais nos
termos desta lei.
Art. 4º A bolsa especial de educação, no valor
de R$510,00 (quinhentos e dez reais), será concedido ao dependente estudante do ensino fundamental,
médio ou superior até os 18 (dezoito) anos ou, em se
tratando de estudante universitário, até os 24 (vinte e
quatro) anos de idade, destinada ao custeio da educação formal, e será atualizada nas mesmas datas e
pelos mesmos índices dos benefícios do regime geral
de previdência social.
Parágrafo único. O Ministério da Defesa editará as
normas complementares necessárias para a execução
do disposto neste artigo, inclusive quanto ao cadastramento dos dependentes estudantes e da comprovação
da matrícula, frequência e rendimento escolar.
Art. 5º Para os ﬁns desta Lei, considera-se dependente:
I – o cônjuge;
II – o companheiro ou companheira designada ou
que comprove união estável como entidade familiar;
III – os ﬁlhos e o menor sob guarda ou tutela até
os 21 (vinte e um anos) de idade ou até 24 (vinte e
quatro) anos de idade se estudante em curso de nível superior;
IV – os ﬁlhos inválidos, desde que a invalidez seja
anterior à maioridade.

476

22198

Quinta-feira 20

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 1º Na ausência dos dependentes referidos nos
incisos I a IV deste artigo, o auxílio especial será devido à mãe e ao pai do militar.
§ 2º O disposto neste artigo prescinde da efetiva
dependência econômica ou dos critérios constante na
legislação militar.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – A Presidência designa o Senador Inácio Arruda
para compor a Comissão Externa destinada a representar o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de
Revisão do Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas
Nucleares, que acontece no mês de maio, na sede das
Nações Unidas, criada pelo Requerimento nº 391, de
2010, aprovado em 29 de abril de 2010.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Não havendo objeção do plenário, a Presidência colocará em votação, em globo, requerimentos de
audiência de outras Comissões, de tramitação conjunta
e de desapensamento.
Votação, em globo, dos Requerimentos 464 e
515, de 2010, de audiência de outras Comissões.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
A Secretaria de Ata individualizará as tramitações
das proposições.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
REQUERIMENTO Nº 464, DE 2010
Requerimento nº 464, de 2010, de autoria do
Senador Flávio Arns, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 31, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Educação Cultura e Esporte.
A matéria vai à Comissão de Educação, Cultura
e Esporte; e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Assuntos Sociais.
REQUERIMENTO Nº 515, DE 2010
Requerimento nº 515, de 2010, de autoria do
Senador Roberto Cavalcanti, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 406, de 2008, além das
Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos, seguindo, posteriormente, à de Serviços de Infraestrutura; e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Assuntos Sociais.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votação dos Requerimentos nºs 514, 516, 521,
524, 525 e 526, de 2010, de tramitação conjunta.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
A Secretaria de Ata individualizará as tramitações
das proposições.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
REQUERIMENTO Nº 514, DE 2010
Requerimento nº 514, de 2010, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 53, de 2008, e
544, de 2009, por versarem sobre a mesma matéria.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame da Comissão de Educação, Cultura e Esporte; e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à
Comissão de Assuntos Econômicos.
REQUERIMENTO Nº 516, DE 2010
Requerimento nº 516, de 2010, de autoria do
Senador Roberto Cavalcanti, solicitando a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 48, de
2004; 183, de 2008; 316, de 2009; e 39, de 2010, por
regularem a mesma matéria.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame das Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; de Constituição,
Justiça e Cidadania; de Agricultura e Reforma Agrária;
e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de
Desenvolvimento Regional e Turismo.
REQUERIMENTO Nº 521, DE 2010
Requerimento nº 521, de 2010, de autoria do Senador Osmar Dias, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 55, de 2010, com os
Projetos de Lei do Senado nºs 30 e 306, de 2003; e
321, de 2004; que já se encontram apensados, por
regularem a mesma matéria.
O Projeto de Lei do Senado nº 55, de 2010, perde o caráter terminativo.
As matérias passam a tramitar em conjunto e retornam ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, posteriormente, às Comissões de
Assuntos Econômicos e de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
REQUERIMENTO Nº 524, DE 2010
Requerimento nº 524, de 2010, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 146, de 2003, e 211,
de 2007, por regularem a mesma matéria.
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As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame das Comissões de Assuntos Econômicos;
e, nos termos nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, à de Desenvolvimento Regional e Turismo, em
decisão terminativa.
REQUERIMENTO Nº 525, DE 2010
Requerimento nº 525, de 2010, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 175, de 2009-Complementar, com os Projetos de Lei do Senado nºs 229,
248 e 450 de 2009-Complementares, que já tramitam
em conjunto, por regularem a mesma matéria.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; e de Assuntos Econômicos.
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2010
Requerimento nº 526, de 2010, de autoria do
Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 315, de 2009;
com os Projetos de Lei do Senado nºs 56, de 2004;
386, de 2005; e 411, de 2008, por regularem a mesma matéria.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Votação do Requerimento nº 532, de 2010,
de desapensamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A Secretaria de Ata individualizará as tramitações
das proposições.
É o seguinte o requerimento aprovado:
REQUERIMENTO Nº 532, DE 2010
Requerimento nº 532, de 2010, de autoria do
Senador Romero Jucá, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei da Câmara nº 315, de 2009; dos
Projetos de Lei do Senado nºs 56, de 2004; 386, de
2005; e 411, de 2008, para que tenham tramitação
autônoma.
O Projeto de Lei da Câmara nº 315, de 2009,
continua tramitando anteriormente e uma vez que já
se encontra instruído pela Comissão de Assuntos Econômicos, vai às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle; e, nos termos do art. 49, I, do
Regimento Interno, à de Serviços de Infraestrutura.
As demais matérias passam a tramitar em conjunto e vão às Comissões de Educação, Cultura e Esporte;
de Serviços de Infraestrutura; de Desenvolvimento Regional e Turismo; e, nos termos nos termos do art. 49,
I, do Regimento Interno, à de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Há, sobre a mesa, requerimento solicitando
calendário especial para tramitação da PEC nº 89, de
2003, que passo a ler.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 538, DE 2010
Requeremos calendário especial para tramitação
da PEC nº 89/2003, para possibilitar a sua apreciação
em primeiro e segundo turnos, mediante a convocação
sucessiva, para esta data, de sessões deliberativas.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senadora Ideli Salvatti – Senador Renato Casagrande
– Senador Romero Jucá – Senador Gim Argelo –
Senador Francisco Dornelles – Senador José Agripino – Senador Renan Calheiros – Senador Arthur
Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Item 17:
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 o 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.
Em discussão a proposta e a emenda. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Antes de encerrar a Ordem do Dia, Srªs e Srs.
Senadores, creio que nesta sessão histórica estabelecemos um marco no Senado Federal ao aprovarmos
o Projeto Ficha Limpa e outros projetos de extrema
relevância.
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Nós aprovamos ontem mais de 50 projetos e
requerimentos e, hoje, 17 projetos e requerimentos,
dentre os quais projetos importantíssimos, como o
Ficha Limpa.
É importante dizer que o Projeto Ficha Limpa
tramitou aqui, no Senado, por apenas seis dias. Em
um esforço de todas as lideranças, de todos os parlamentares desta Casa de Rui Barbosa, resolvemos
os pontos do projeto que nos pareciam carentes de
aperfeiçoamento, mas sem que isso pudesse impedir
a entrada em vigor desses novos pressupostos legais,
que esperamos seja para o pleito de 2010.
Fizemos um esforço muito grande hoje. Eu mesmo tomei a decisão de apresentar aqui uma resposta à
questão de ordem do Senador Arthur Virgílio, quebrando um paradigma nesta Casa, abrindo um precedente
inclusive para outros projetos de relevância.
É, sem dúvida alguma, uma vitória da sociedade
brasileira, da CNBB, da OAB, da imprensa, do povo
brasileiro, dos milhões de signatários dessa proposta
popular. Mas é, sem dúvida, também, uma vitória deste Parlamento, que vai resgatando sua imagem e sua
credibilidade com medidas como esta; uma vitória, acima de tudo, da sociedade brasileira, que exatamente
por ser livre e liberta nas suas ideologias e convicções
políticas e partidárias já não suportava mais as artimanhas de inúmeros políticos indignos de exercerem
o mandato em nome da sociedade.
Atender à iniciativa popular é um dos mais importantes papéis desempenhados pelo Parlamento, que,
na essência, deve sempre ecoar a voz dos cidadãos
brasileiros, sobretudo quando o pleito se revela em
favor da ética no exercício da função pública.
Estamos certos de que demos um passo signiﬁcativo no sentido de coibir os abusos, as artimanhas,
as escaramuças, a corrupção, a ilegalidade, que tanto
perpetuavam, em mandatos eletivos, cidadãos indignos
de representar o povo pelo voto e pela urna.
O Senado, ao aprovar o Projeto Ficha Limpa, encaminha o Brasil para um novo paradigma, para um
novo patamar, para um novo momento na política. Oferece aos eleitores a certeza de não serem ludibriados
por pessoas inescrupulosas, cujos objetivos jamais se
colocam em favor da coletividade e da Nação.
Mostramos todos que o Senado e o Parlamento
não são surdos, não são cegos, nem mudos diante
dos anseios que emanam do povo, alicerce último da
democracia, esteio máximo da vida republicana.
Fizemos o nosso trabalho e podemos levar conosco a certeza de termos cravado na história do Parlamento e do Brasil um marco divisor de águas.
Encerro a Ordem do Dia...
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A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, apenas aquela solicitação que ﬁz para garantir a sessão do Congresso amanhã cedo.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Encerro a Ordem do Dia e, antes de encerrar
esta sessão extraordinária, concedo a palavra, pela
ordem, ao Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Dando sequência às palavras do Senador Demóstenes Torres,
queria dizer a V. Exª que os pontos de redação que
foram corrigidos são: “Os magistrados e membros do
Ministério Público que forem aposentados”. Que eu saiba, não tem nenhum político que tenha sido membro do
Ministério Público. “Os que forem demitidos do serviço
público em decorrência de processo administrativo.”
Não tem nenhum político especíﬁco no funcionalismo
público. “Os que forem excluídos do exercício de proﬁssão.” Nada tem a ver com pessoas a que se referiu
o Deputado. “Os que forem condenados por captação
ilícita de sufrágio.” Também não tem nada a ver.
Então, Sr. Presidente, as emendas de redação
aceitas pelo Senador Demóstenes nada têm a ver com
nenhum político. Apenas estabeleceu uma correção,
dando uma redação uniforme a todos os dispositivos
do projeto.
Muito obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Só para acrescentar, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, o Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Olhe o que diz o art. 3º da lei: “Os recursos interpostos antes da vigência dessa lei complementar poderão
ser aditados...”
Todo processo em andamento será apanhado,
desde que esteja previsto por essa lei. Então, não há
qualquer dúvida sobre isso, a não ser mesmo a maledicência.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Srªs e Srs Senadores, neste momento tenho a
honra de, na presença de todos, assinar aqui, no plenário, da Presidência do Senado, a solicitação ou o envio
da mensagem para a sanção do Senhor Presidente da
República, em relação ao Projeto Ficha Limpa.
Então, na presença de todas as Srªs e todos os
Srs Senadores, tenho a honra de assinar o envio deste
Projeto Ficha Limpa, aprovado aqui, à sanção do Sr.
Presidente da República.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Permita-me,
Sr. Presidente, cumprimentá-lo pela rápida iniciativa
de tomar essa providência. Conforme expus a V. Exª,
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algumas das entidades, como a OAB, a Comissão de
Justiça e Paz, a CNBB e outras tinham pensado até
em, acompanhadas de Senadores, entregar esse documento ao Presidente da República.
Mas o Presidente se encontra em viagem. Então,
será próprio que combinemos o dia – quem sabe poderá ser o próprio dia da sanção? –, para que essas
pessoas possam estar na cerimônia, cumprimentando
o Presidente pela sanção.
Mas eu o cumprimento pela forma expedita com
que age. E gostaria, Sr. Presidente, de aqui transmitir
ao Senador Tasso Jereissati, que falou em nome da
nossa Subcomissão de trabalhos administrativos, da
reforma administrativa, que todos nós avaliamos como
responsável a atitude de examinar melhor o projeto
que para nós foi proposto nesta tarde, porque há uma
série de elementos que, como avaliamos, merecem
maior cuidado e responsabilidade de todos nós, para
assegurarmos aos servidores um ajuste adequado,
que seja justo com os padrões de responsabilidade
da parte de todos nós, Senadores.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Tem a palavra, pela ordem, o Senador ACM
Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria também de me solidarizar com o Senador
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Tasso Jereissati, porque estamos fazendo um trabalho
sério e, portanto, pedimos ajustes ao projeto do sindicato. Esses ajustes têm de ser feitos. Quando eles
forem feitos, nós, automaticamente, daremos nosso
aval para que o projeto seja votado em plenário. Mas
jamais poderia ser votado hoje sem os ajustes necessários que veriﬁcamos. E vamos fazê-los, para que
votemos em breve.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – A Senadora Ideli Salvatti fez uma solicitação.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Antes
que eu perca meu voo, Sr. Presidente, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – A Senadora diz que conta com o apoio dos
Líderes para a manutenção do painel de hoje para a
sessão deliberativa de amanhã.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Para
a sessão do Congresso de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Havendo concordância do Plenário, vou autorizar a manutenção.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que concordam com a solicitação da Senadora Ideli Salvatti
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço-lhe, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Está encerrada a sessão extraordinária.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 54
minutos.)
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Ata da 78ª Sessão, Deliberativa Extraordinária,
19 de maio de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Marconi Perillo, Mão Santa e Paulo Paim.
(Inicia-se a Sessão às 20 horas e 53 minutos, e encerra-se às 22 horas e 8 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Tendo em vista a aprovação de um calendário
especial para a apreciação da PEC de iniciativa da Senadora Ideli Salvatti, vamos fazer a terceira sessão de
discussão, em primeiro turno, da PEC nº 89/2003, cuja
primeira signatária é a Senadora Ideli Salvatti, que dá
nova redação aos arts. 93 e 95 da Constituição, para
impedir a utilização da aposentadoria dos magistrados
como medida disciplinar e permitir a perda de cargo
nos casos que estabelece.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item único:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Terceira 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 o 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.
Em discussão a Proposta e a emenda. (Pausa.)
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima semana.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora
Kátia Abreu, nossa querida Presidente da CNA, e, logo
após, ao Senador Paulo Paim.
Tenho a honra de convidar, para assumir a Presidência, o ilustríssimo Senador e ex-Governador Mão
Santa.
A SRª KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente
Marconi Perillo.
Sr. Presidente, não é de bom grado que venho
aqui falar. Não gosto de retornar a assunto vencido,
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mas nos impõem certas circunstâncias que tenhamos
de fazê-lo.
Já derrubamos a malfadada Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) há três
anos, Sr. Presidente, no ﬁnal de 2007. Ficou mais do
que comprovado para a sociedade que a CPMF não
fez e não faz falta a ninguém. Para mim, esse é assunto vencido. O Congresso Nacional decidiu assim.
O Senado Federal quis assim. E não há termos de discussão. Mas, para minha surpresa, anteontem, a exMinistra Dilma Rousseff, na Rádio CBN, que tem um
alcance extraordinário em todo o País, insistiu ainda
em dizer que os recursos da saúde não são suﬁcientes por causa do ﬁm da CPMF. Ela diz, Sr. Presidente,
que não viu resultados práticos no que se refere ao
bolso do consumidor.
Sr. Presidente, a CPMF era um imposto altamente
regressivo. Um imposto regressivo é aquele que atinge os mais pobres, porque incide diretamente sobre
o pacotinho de arroz, de feijão e de açúcar, sobre o
potinho de manteiga, sobre o pãozinho francês. Era ali
que o pobre, que o trabalhador brasileiro que ganha
só um salário mínimo ou que tem menos de um salário mínimo de renda pagava a CPMF, que está sendo
defendida hoje.
Sr. Presidente, aqui, quero citar um dado apenas,
importante para esclarecer deﬁnitivamente esse assunto, que já está vencido, que a sociedade em peso
comemorou. Não cabe mais o retorno desse assunto.
Se a CPMF estivesse fazendo tanta falta, Senador
Mão Santa... Eu queria lembrar onde foram encontrados os recursos para que, apenas nos anos de 2007
a 2010, o Governo Federal, cuja ex-Ministra era a Ministra, tivesse aumentado a folha de pagamento em
contratações e benesses em R$40 bilhões por ano,
por meio de cinco medidas provisórias votadas nesta
Casa. Cinco medidas provisórias vieram conduzindo
contratações suﬁcientes para uma CPMF. Por que não
aplicaram esses R$40 bilhões na saúde dos brasileiros? Por que priorizaram contratar servidores públicos
para inchar a máquina do Estado?
Reconhecemos e valorizamos os verdadeiros
funcionários públicos deste País, mas quero aqui dizer
que não aceito isso silenciosamente, com todo respeito
que tenho pela ex-Ministra. Fui Relatora dessa matéria,
ajudei a fazer o gosto dos brasileiros, que era ﬁndar
com aquele imposto imoral. Mas a Ministra me obriga a vir a esta Casa, ao Senado Federal, para tocar
novamente no assunto, para ressuscitar um assunto
que já foi enterrado.
Se não havia dinheiro para a saúde, por que
gastaram R$40 bilhões com servidores neste País?
Se não havia dinheiro para a saúde, de onde arruma-
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ram R$65 bilhões a mais nos gastos das despesas
discricionárias? Tudo bem que, nessa parte, ainda há
investimentos, mas é dinheiro demais, Sr. Presidente!
Despesas discricionárias são aquelas que não são
obrigatórias. Portanto, nessas despesas, está a gastança pública que os economistas deste País estão
denunciando todos os dias.
Então, não venha com essa história de que não
havia dinheiro para a saúde! Vou dizer a V. Exª, Sr.
Presidente Mão Santa – V. Exª é um grande médico
deste Brasil e do seu Estado –, o que aconteceu lá
atrás, quando a CPMF era viva. Naquela época, no
ano de 2000, a União participava, no bolo da saúde,
no gasto geral da saúde, com 60% do gasto total. Em
2007, esses 60% passaram a ser 45%, e, até 2007,
a CPMF era viva. Então, o que aconteceu para que a
União, mesmo tendo os R$40 bilhões da CPMF, de
que reclamam tanto, reduzisse sua participação no
bolo da saúde? Sabe o porquê disso? Porque jogaram essa conta nas costas dos prefeitos. Em 2000,
os prefeitos participavam com 22% do bolo e, hoje,
participam com 28%. Jogaram essa conta nas costas
dos Governadores dos Estados, porque, em 2000, os
Governadores participavam com 18% nos gastos com
a saúde e, hoje, participam com 27%.
Então, eu queria uma explicação a respeito disso. O que aconteceu? Por que os recursos da União
sofreram encolhimento de 2000 a 2007, quando a
CPMF era viva?
Por que os recursos da União sofreram um encolhimento de 2000 a 2007, quando a CPMF era viva?
O que ﬁzeram desse recurso? Sr. Presidente, contrataram servidores partidários, incharam a máquina pública, fazendo desperdício de dinheiro público, em vez
de investir nos Municípios, nos Estados, na saúde dos
brasileiros, que a cada dia está cada vez pior.
Então, não venha agir dessa forma. Não venha
trazer argumentos lá de trás para o presente, para justiﬁcar a ineﬁciência. As pesquisas, Senador Mão Santa,
estão mostrando, todos os dias, que a preocupação
número 1 do povo brasileiro é a saúde. O item mais mal
classiﬁcado pelos brasileiros, hoje, é a saúde. Agora,
não venha justiﬁcar a incompetência, a ineﬁciência, a
forma de não resolver os problemas, culpando os outros. Por favor, isso não se faz com as pessoas.
Então, se quer respeito em uma campanha, por
favor, que tenha reciprocidade. Eu tenho o maior respeito à Srª Dilma Rousseff, candidata a Presidente da
República, mas, na medida em que vai à CBN, uma
das rádios mais importantes deste País, de alcance
nacional, dizer que o dinheiro da saúde é insuﬁciente
porque derrubamos a CPMF aqui, quero dizer ao Brasil
que isso não é verdade. Não são esses os dados que
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tenho. Gostaria que a assessoria dela lhe pudesse dar
dados mais consistentes, porque tenho certeza absoluta de que ela jamais mentiria. Ela deve estar com
dados equivocados em mão.
Muito obrigada, Senador Mão Santa. Aqui peço à
Câmara Federal que possa votar a regulamentação da
PEC nº 29. Não precisa criar imposto: é só economizar
nas despesas discricionárias, na gastança pública, que
o dinheiro dá para a saúde, sim.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Kátia Abreu,
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) –
Essa foi a Senadora Kátia Abreu, que é do DEM e
representa Tocantins. Ela é também a Presidente da
entidade maior dos produtores, dos agricultores do
Brasil, e foi a relatora do enterro da CPMF, que sobrecarregava o País.
Há oradores inscritos.
Senador Paulo Paim.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu inscrevo V. Exª aqui.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como
a Senadora Kátia Abreu, do Democratas, com todo respeito, fez uma crítica veemente à Ministra Dilma Rousseff, o que gostaria de esclarecer, muito brevemente,
é que o que ela observou é que não viu os preços de
bens e serviços em geral baixarem pela diminuição
da CPMF. E observou que, para haver investimentos e
gastos suﬁcientes para cuidar da saúde do povo brasileiro, vai ser necessário aumentar, de alguma forma,
possivelmente com a própria regulamentação da PEC
nº 29, para se assegurar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Eduardo Suplicy, há um orador na tribuna.
Eu inscrevo V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu já conclui.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eu inscrevo V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Era uma breve palavra. Com todo respeito à Senadora
Kátia Abreu, digo que a Ministra Dilma Rousseff tem
como respaldo a própria avaliação que o povo brasileiro faz hoje do Governo do Presidente Lula, com 83%
de aprovação.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora eu pediria respeito ao Senador Paulo Paim, que
está com a palavra e na tribuna.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim. O Senador Flexa Ribeiro está inscrito.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu só ia
fazer um contraponto ao Senador Suplicy...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Logo após o Paulo Paim.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ... que
não teve a elegância de pedir um aparte à Senadora
Kátia Abreu, quando ela estava em plenário. Esperou
a Senadora sair. Ela falou pela inscrição.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Eu falei aqui na hora, ao lado dela, Senador Flexa
Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, ela
já tinha saído.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ela estava ao meu lado. Ela saiu porque quis.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – A Senadora Kátia estava falando pela inscrição e ela tem
toda razão no que disse. Os recursos da CPMF nunca
foram aumentados para a saúde, colocados na saúde,
usados para outros meios, para outros ﬁns, e retirado
o valor do repasse para a saúde.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Flexa Ribeiro, peço desculpas, enaltecendo
a paciência de V. Exª.
Mas, já que foi, é pelo meu Piauí. Hoje há uma
marcha de Prefeitos na Capital, Paulo Paim. E, realmente, com muita emoção, vejo aquele extraordinário
Prefeito, que é médico como eu, mais brilhante do que
eu, Dr. Alcindo Piauilino: é um Juscelino Kubitschek
entrando na política no Piauí. Vejo o Vice-Prefeito Joabes Campos, a Vereadora Nisete e os Vereadores
Raimundo Neto, Netinho Guedes, Jorge Luiz, Herculano, Joabes de Castro, Alcino Fonseca e os seus
assessores jurídicos, Dr. Silas...
A cidade dele recebeu centenas e centenas de
gaúchos. Só em um dia, eu recebi 300 famílias de uma
cooperativa, a Cotrirosa. Lá, o sonho do piauiense é
dividir e criar o Estado de Gurgueia, cuja capital seria
Bom Jesus.
Convido V. Exª. Há um agroshow, que mostra a
riqueza e a grandeza do Piauí hoje, com a presença
dos gaúchos que foram lá cultivar a nossa terra.
Com a palavra, Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, durante todo o debate da Medida Provisória
nº 475, mesmo das duas MPs que trataram do crédito,
da MP do salário mínimo, procurei ﬁcar ali na planície,
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conversando com os Senadores e Senadoras. Eu tinha
muita convicção de que o Senado da República hoje
ia aprovar o reajuste de 7,72%, como foi acordado na
Câmara dos Deputados. Eu tinha muita convicção de
que o Senado ia aprovar por unanimidade o ﬁm do fator previdenciário. E V. Exª, Senador Mão Santa, foi o
relator aqui, na Casa, há dois anos, quando nós aprovamos, remetemos para a Câmara, e ele voltou agora,
colocado numa medida provisória.
Queria, Sr. Presidente, agradecer a todos os Senadores, aos 81 Senadores, àqueles que participaram
das vigílias, àqueles que não puderam participar das
vigílias, àqueles que, de uma forma ou de outra, vinham
quase diariamente à tribuna do Senado, para dar apoio
a essa causa, que é mais do que justa.
Não quero entrar no mérito de quando surgiu o
fator, se foi há oito anos, nove ou dez anos. Eu quero
só dizer que estou convencido de que, neste momento,
com a economia como se encontra, com o PIB apontando para 8%; no momento em que todos os jornais
destacam que a Receita arrecadou, neste primeiro
bimestre, conforme divulgado nos jornais, cerca de
R$20 bilhões a mais do que no ano passado; no momento em que anunciamos que 12 milhões de trabalhadores estão com a carteira assinada; no momento
em que notamos que a maior fonte de arrecadação foi
exatamente o PIS/PASEP, a Coﬁns, a tributação sobre
lucro ou faturamento, que são dinheiros que vão para
a Previdência... Com esses dados, com esses números, olho a própria LDO – cujo relator é o Senador Tião
Viana –, que diz que, no início deste ano, apontou-se
um crescimento da ordem de R$20 bilhões para a Previdência, em relação ao ano passado.
Ora, nós estávamos tratando aqui de R$600
milhões, que eram o 0,7% com que se estava contrapondo ao acordo que já havia o Governo acertado, de
7%. Com esses dados, R$600 milhões e R$1 bilhão,
que seria a questão do fator – porque, se são R$10
bilhões em dez anos, estamos economizando R$1 bilhão: então, R$1,6 bilhão –, eu não tinha dúvida, estava convencido.
Por isso, meus amigos de Viamão, que se encontram aqui – companheiros Vereadores Dédo, Armando,
Russinho; Vice-Prefeito Atidor da Cruz; Secretário de
Administração Jucemar Silva –, podem ter clareza de
que eu não tinha dúvida.
Claro, quando vim à tribuna, ontem, Senador Mão
Santa, ﬁz um discurso apaixonado, mostrando o que
passava no meu coração, na minha alma em relação
àqueles que mais precisam.
Hoje, quando vim aqui, e ﬁz um discurso, à tarde,
fazendo uma comparação entre 13 de maio, quando
houve a Abolição da Escravatura e a situação dos
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aposentados, o ﬁz muito consciente, porque eu estava convicto de que os Senadores – e vou passar, em
seguida, o aparte a V. Exª, Senador Flexa Ribeiro,...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...vou
passar, também, a V. Exª – eu estava convicto de que
o Senado ia votar. Claro que, por segurança, eu tinha
feito emendas, destacando principalmente aquela que
visava a fazer com que o projeto voltasse à Câmara,
na questão do fator, para garantir a aprovação do ﬁm
do fator previdenciário. Não foi preciso.
Eu quero agradecer, aqui, de público, a sensibilidade demonstrada pelo Senador Romero Jucá, que
tudo que ele acordou ele fez. Ele disse: “Fique tranquilo, eu vou retirar as emendas e o ﬁm do fator vai
ser votado hoje. Não assumo responsabilidade com o
veto ou não. Mas eu vou deixar que aconteça, conforme veio da Câmara, para que essa luta de dez anos
se torne realidade”, e a gente pudesse terminar com
o fator previdenciário.
Quanto aos 7,7%, também, não havia dúvida nenhuma, Senador Mão Santa, V. Exª que esteve lá conosco em duas reuniões na Câmara dos Deputados.
Os Deputados, Senador Flexa, estavam duvidando que a gente cumprisse o acordo. Eu disse: “Olha,
os Senadores vão cumprir o acordo. Se aprovarem,
aqui, 100% do PIB, o Senado vai aprovar. Se aprovar
os 80% do PIB, é isso que o Senado vai aprovar. Nós
não vamos alterar”.
Palavra cumprida, votação por unanimidade. Quero, além de ter cumprimentado o Senador Romero Jucá,
que cumpriu o acordo com nós todos, quero também
cumprimentar a Cobap, na ﬁgura do Presidente Warley,
as Centrais, as Confederações, que ajudaram, durante
esses dois anos, nas mobilizações que ﬁzemos aqui
para que, nesta noite, 19 de maio, a gente visse consagrado o ﬁm do fator e também o reajuste do aposentado retroativo a 1º de janeiro. Senador Flexa Ribeiro,
um aparte a V. Exª.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Paulo
Paim, faço este aparte para, mais uma vez, parabenizar V. Exª por essa luta que vem de há muito tempo. V.
Exª faz justiça pelos Senadores que o apoiaram, que
estiveram aqui, dando o apoio para que pudéssemos
hoje chegar a essa vitória com aprovação. Mas é importante, Senador Paulo Paim, porque eu pus uma
mensagem no Twitter ainda há pouco, quando aprovávamos o reajuste e a queda do fator previdenciário,
no sentido de que os aposentados de todo o Brasil
ﬁcassem atentos, porque o Senador Jucá foi claro, o
Líder do Governo foi claro que ele iria retirar as emendas para que fosse aprovado, mas que o Presidente
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Lula iria vetar o ﬁm do fator previdenciário. Então, é
importante que os aposentados de todo o Brasil encaminhem mensagens ao Presidente Lula, pedindo a
compreensão dele no sentido de que não vete o fator
previdenciário, conforme o Líder Romero Jucá. Quero
até parabenizar o Líder Jucá, porque ele foi transparente, ele foi correto, disse que retiraria as emendas,
mas que avisava desde logo que o Presidente iria vetar,
não o reajuste, mas a queda do fator previdenciário.
Vamos continuar a luta, porque acho que ainda vem
o terceiro tempo por aí.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Flexa Ribeiro, tenho certeza de que o Presidente Lula,
com a sensibilidade que tem, não vai vetar os 7,72%.
Acho também, Senador Flexa Ribeiro, que o Presidente
Lula há de chamar as Centrais, as Confederações, a
Cobap para dialogar em cima desse tema.
Entendo que o fator previdenciário, como ouvi
esses dias de um grande defensor do fator, ele disse
o seguinte: “O fator já cometeu todas as maldades que
ele podia cometer na época em que se entendeu que
ele devia existir. Não há mais razão de existir o fator”.
Eu fui mais além; apresentei uma PEC, chamada
PEC nº10, o Senador Alvaro Dias é o relator, que aponta caminhos para nós terminarmos, de forma deﬁnitiva
com o fator e o Senado e a Câmara dos Deputados
poderiam aprovar essa PEC, que vai com uma bela
regra de transição. Todos os que leram a PEC gostaram. Para se ter uma idéia, Senador Valadares, eu botei
essa PEC nº 10, para que não tivessem dúvidas, no
meu blog, na minha página, no Twitter, dizendo como
é que ela funciona. Recebi cerca de mil correspondências, via esse instrumento da Internet, 99,99% estão
dizendo: “Parabéns pela PEC nº 10. Signiﬁca o enterro
deﬁnitivo do fator previdenciário”.
Senador Valadares, um aparte a V. Exª.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Paulo Paim, eu gostaria de me congratular com V. Exª, primeiro, pela vitória que hoje o Senado lhe deu e ao trabalhador brasileiro, ao aposentado
brasileiro, com o ﬁm do fator previdenciário e o reajuste
de 7,7%. Eu acompanhei, como Senador da República,
no meu primeiro mandato, a votação do fator previdenciário e me recordo que o Partido dos Trabalhadores,
o partido de V. Exª, juntamente com o PSB...
(Interrupção do som.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) –... e os demais que faziam oposição ao Governo
Fernando Henrique Cardoso nos posicionamos contrariamente à criação do fator previdenciário, porque
nós achávamos que ele iria reduzir, de forma cruel, os
proventos dos aposentados. Mas, mesmo assim, Fer-
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nando Henrique Cardoso tinha maioria e conseguiu
aprová-lo. Ele vigorou por todos esses anos e agora
o Senado Federal, num dia histórico, dá o ﬁm ao fator
previdenciário. O líder do Governo aﬁrma que o Governo não vai aguentar o tranco, a Previdência Social não
vai suportar o impacto dessa despesa que, ao invés
de incidir sobre outras contas, incide sobre as contas
dos proventos dos aposentados. Eles é que estão pagando essa conta.
Então, se o Governo resolver não vetar e procurar,
V. Exª já tem a fórmula, tem a PEC 10, que é apoiada
por todas as centrais...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A PEC
10, apoiada por todas as centrais e tenho certeza de
que todos os partidos a apoiarão no Senado e na Câmara.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Encontramos, aﬁnal, a saída para a substituição
deﬁnitiva do fator previdenciário. Ele já foi derrubado.
O Presidente tem 15 dias para vetar...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS) – Só entra
em vigor a partir de 1º de janeiro, pela própria redação vinda da Câmara e hoje, por unanimidade, votada
no Senado.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Então, esse é o tempo suﬁciente para encontrarmos o consenso. Acho que por meio do debate, da
conversa, do diálogo, do bom entendimento que nos
chegamos a uma boa ﬁnalização, a uma boa conclusão. E V. Exª está de parabéns. Vibro com o trabalho
que V. Exª está fazendo aqui. V. Exª não é admirado
somente pelos sergipanos.Um dia desses V. Exª foi
convidado para fazer uma palestra e não pôde ir, pelas ocupações que tem lá no Rio Grande do Sul. Então, a admiração que o brasileiro tem não é só no Rio
Grande do Sul, é em todo o Brasil, inclusive no meu
Sergipe que V. Exª sempre contou com o meu apoio
no seu grande trabalho.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Valadares, pela sua exposição.
Quero dizer que o PSB sempre esteve conosco nessa
caminhada aqui no Senado, representado por V. Exª,
como lá na Câmara pelo meu amigo do Rio Grande,
o Deputado Beto Albuquerque.
E é com alegria que eu posso dizer aqui hoje
que inúmeros partidos praticamente fecharam questão. O PT, aqui no Senado, votou por unanimidade; o
seu partido, Senador Mão Santa, com a sua relatoria,
votou. Todos votaram, todos, não vou citar aqui um
por um, que eu posso cometer o erro de deixar algum
partido fora.
Queria, neste momento, agradecer aos milhões
de brasileiros.
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Senador Valadares, havíamos previsto uma vigília ontem, mas eu suspendi a vigília, porque conﬁei
na palavra dos Líderes, e acertei. V. Exª, que foi um
deles, o Senador Arthur Virgílio, Mercadante, Ideli, Romero Jucá, todos me disseram: “Fique tranquilo, que
nós votaremos essa matéria amanhã”. Suspendemos
a vigília, os aposentados foram para um alojamento,
voltaram hoje e estão retornando, de ônibus, para os
seus Estados, com uma enorme alegria, cientes do
dever cumprido, porque hoje, enﬁm, votou-se o ﬁm do
Fator e se garantiu o reajuste para os aposentados.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, para concluir.
É claro que eu gostaria de falar duas, três, quatro
horas. Se V. Exª deixasse, eu falaria até amanhã de
manhã, de tanta alegria, de tanta satisfação. É claro
que o meu coração hoje bate mais forte, porque eu
acreditei muito nessa vitória acontecida aqui, é uma
grande conquista dos aposentados e pensionistas e de
todos os assalariados do Regime Geral da Previdência,
que são os celetistas, que são aqueles que recebem
abaixo, em média, de R$3 mil – a maioria recebe em
torno de quatro a cinco salários mínimos, não dá para
negar que 80% ﬁcam em até três salários mínimos.
Muitos duvidaram que isso pudesse acontecer,
Senador Mão Santa, muitos duvidaram. Diziam que
não iríamos votar, que era discurso de véspera de
campanha. Confesso que, no fundo, eu estava sorrindo, porque eu sabia que seria votado, mais hoje, mais
amanhã. Eu preferiria que tivesse sido votado dois anos
atrás, mas eu sabia que seria votado.
Então, aqueles que duvidaram – duvidaram da
PEC Paralela; duvidaram que nós iríamos ultrapassar
os cem dólares; duvidaram dos 147%; duvidaram dos
42,6%; duvidaram que fôssemos aprovar o Estatuto
do Idoso; duvidaram de uma política de salário mínimo, aprovada também hoje – podem entender que, se
nós insistimos tanto, é porque a energia do universo,
a energia do povo brasileiro conduziu os nossos atos
para que pudéssemos chegar hoje, às 21h22min deste dia 19 de maio e dizer que não foi uma vitória do
Senador ou dos Senadores, dos Deputados, Senador
Mão Santa, mas uma vitória do povo brasileiro.
Vamos fazer um grande entendimento para que
não haja veto nesta matéria. No passado, tudo era...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... tudo
foi aprovado e tudo foi sancionado.
Termino e agradeço a Deus, agradeço ao povo
brasileiro, agradeço aos Deputados e Senadores que
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caminharam conosco, durante anos e anos, até que
este momento bonito, muito bonito, acontecesse.
Obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, tem a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O próximo orador inscrito é Flexa Ribeiro.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, nesses dias de entendimento para
votações de matérias de grande interesse social no
Senado da República, sai uma boa notícia para o
Amazonas.
Como líder partidário e representante no Senado deste Estado, do meu Estado do Amazonas, além
de empenhar-me por todas as proposições que estão
indo a voto, preocupei-me, em especial, com o tema
que, desde o meu primeiro dia nesta Casa, merece
minhas melhores atenções.
Muito me apraz hoje transmitir ao povo do meu
Estado e da Região Amazônica que estamos a pique
de votar, aqui nesta Casa, a Proposta de Emenda à
Constituição de nº 17, de 2008, de minha autoria, que
é uma PEC que prorroga por mais dez anos os incentivos ﬁscais para a Zona Franca de Manaus.
Já vou cuidar, Senador Flexa Ribeiro, de recolher
assinaturas dos líderes para darmos prioridade a essa
PEC, porque gostaria muito de vê-la votada – pelo mérito, pelo que ela encerra até de proteção à Floresta
Amazônica – ainda antes de fecharmos este semestre, para que depois o encargo passe para a Câmara,
que haverá de ser patriótica e zelosa também com a
nossa região, com a Região Amazônica.
O Polo Industrial de Manaus é vital para assegurar o desenvolvimento do Amazonas e da Amazônia.
Graças a ele, hoje temos na capital do meu Estado um
notável parque de alta tecnologia produzindo itens industriais que, ao contrário do que às vezes propalam,
não é organismo que funciona com favorecimento através de incentivos ﬁscais, não é isso. O Polo cresceu
e, hoje, com suas mais de quinhentas indústrias, gera
divisas para o Brasil, além de arrecadar impostos. A
palavra “franca” é, sim, passado.
Com a PEC a ser votada e, tenho certeza, aprovada, o Amazonas e a Amazônia ganham mais espaço para seu crescimento, com isso comprovando que
é uma ideia que deu certo e, entre outros benefícios
para o Brasil, abriu caminho para que a região Norte, a mais pobre do País, venha a deixar a linha de
pobreza, com benefícios para as populações que ali
vivem e trabalham.
Estamos trilhando esse caminho, e à altura, com
trabalho e dedicação. Vamos aguardar as próximas horas para que a votação, de fato, ocorra, para o bem do
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País, do Amazonas e da preservação da ﬂoresta maior.
É graças à Zona Franca de Manaus que o Amazonas
detém 98% de sua cobertura ﬂorestal intactos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nós queremos cumprimentá-lo. O dia de hoje, Senador
Arthur Virgílio, foi grandioso para o Parlamento, para a
democracia, e nós muito devemos a V. Exª, que teve a
inteligência, a inspiração e a coragem de lançar uma
questão de ordem que tornou possível a votação que
ﬁzemos.
Com a palavra, Flexa Ribeiro, Líder do PSDB do
Estado do Pará. É o último orador inscrito.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço, Presidente Mão Santa.
Senador Arthur Virgílio, quero parabenizá-lo, em
especial no dia de hoje, não só pela defesa permanente
que V. Exª faz do Polo Industrial do Amazonas, no seu
Estado do Amazonas, na cidade de Manaus, quando
V. Exª propõe uma PEC para ampliar a vigência dos
incentivos até o ano de 2023. V. Exª já sabe que tem o
apoio de todos os líderes, de todos os Senadores, para
aprovar a sua PEC ainda neste semestre para, como
V. Exª falou, ser aprovada em seguida na Câmara.
Quero, como fez o Senador Mão Santa, cumprimentar também V. Exª pela questão de ordem encaminhada à Mesa, tão bem respondida pelo Presidente
em exercício, Senador Marconi Perillo, que teve, inclusive, o tirocínio de não decidir monocraticamente, mas
levar a decisão ao plenário, pelo qual foi acolhida por
unanimidade, de modo a permitir que hoje tivéssemos uma tarde/noite memorável no Senado Federal.
Portanto, quero parabenizá-lo, como o fez o Senador
Mão Santa, pela questão de ordem levantada, que
permitiu que votássemos hoje dois projetos da maior
importância.
A sociedade brasileira clamava que o Parlamento brasileiro aprovasse o Projeto Ficha Limpa. Nós
dizíamos que, no Senado Federal, iríamos aprová-lo
em tempo recorde, como temos feito, Senador Mão
Santa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Flexa Ribeiro, desculpe-me interrompê-lo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu
queria convidar o Senador Paulo Paim para encerrar
esta sessão na Presidência, sessão que é histórica.
Depois da inteligência de Arthur Virgílio, que apresentou a questão de ordem que permitiu a realização
desta sessão, desde as 14 horas a sessão vem sendo
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presidida por mim ou pelo Marconi. Nada mais justo,
então, que ﬁque registrado nos Anais, diante de Arthur
Virgílio, que está ali, que esta sessão foi encerrada
sob a presidência de Paulo Paim, que, vamos dizer, foi
a etiologia de todas essas vitórias de justiça para os
aposentados e de ética na política brasileira.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª,
Senador Mão Santa, demonstra, mais uma vez, seu
espírito de justiça ao permitir que o Senador Paulo
Paim, o grande artíﬁce dessa luta ao longo de muitos
anos, possa encerrar a sessão em que ele teve seus
projetos que beneﬁciam os aposentados, com o apoio
de todos os seus Pares, aprovados.
Então, como eu dizia, Senador Paulo Paim, que
preside para encerrar esta sessão no dia de hoje, o
Projeto Ficha Limpa, ao chegar ao Senado, seria tratado da forma mais urgente possível, como ﬁzemos
em votações anteriores que por aqui passaram e que
diziam respeito ao anseio da sociedade, ao anseio dos
aposentados e de outros segmentos que buscam o eco
dos seus anseios no Senado da República.
Hoje, pela manhã, na CCJ, aprovamos o Projeto
Ficha Limpa e, à tarde, graças à questão de ordem levantada pelo Senador Arthur Virgílio, tivemos a oportunidade de aprová-lo deﬁnitivamente e encaminhá-lo ao
Presidente da República, tal a presteza do Presidente
em exercício, Senador Marconi Perillo, que fez a assinatura em plenário do encaminhamento à Presidência
da República para sanção.
Em seguida, votamos o reajuste dos aposentados,
sendo corrigido, por acordo, pela inﬂação mais 80%
do PIB de dois anos atrás, o que dá um percentual de
7,72%, vigendo desde 1º de janeiro de 2010, e a queda do fator previdenciário passando a viger a partir de
1º de janeiro de 2011. Tudo acordado.
Tivemos, então, a satisfação e a alegria de o Senado Federal, hoje, poder cumprir com os compromissos
assumidos com a sociedade, na aprovação do Projeto
Ficha Limpa, e com os aposentados e pensionistas,
votando em tempo recorde, como ﬁzemos quando o
encaminhamos para a Câmara, e por unanimidade, o
benefício que os aposentados e pensionistas do Brasil
aguardavam há tanto tempo.
Eu venho hoje à tribuna, como faço sempre, Senador Mão Santa. Tenho buscado ser uma das vozes
do povo paraense nesta Casa. Tenho lutado, junto com
o Senador Mário Couto, por melhorias para o povo do
nosso querido Estado do Pará. Aqui sempre comento
assuntos de relevância no meu Estado, seja mostrando
denúncias publicadas pela imprensa, que mostram o
descaso do governo hoje instalado em nosso Estado
com os paraenses, seja nas denúncias que recebo
nas viagens que faço pelo interior do meu Estado em
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todos os ﬁnais de semana – às sextas, aos sábados
e aos domingos.
Porém, todos nós aqui temos utilizado, de forma
intensa, a Internet como meio de comunicação. Entendo a Rede Mundial de Computadores como uma rede
mundial de pessoas. Ela permite um diálogo constante,
uma troca de ideias e de sugestões, com colaboração,
Senador Paim, para o nosso trabalho. Por isso, sugeri
uma ação na Internet pelo meu Twitter. E quero até sugerir, Senador Mão Santa – V. Exª quer disputar comigo qual é o pior e vai perder de capote no seu Estado,
o Piauí –, que V. Exª possa também sugerir isso na
Rede Mundial de Computadores. Como eu dizia, pelo
meu Twitter, sugeri algo que vai auxiliar nessa troca
de informação. Ele irá dar voz além do meio on-line e
virtual, como costuma ser dito. Aﬁnal, os problemas
que acontecem no meu Estado do Pará não são nada
virtuais. Infelizmente, são reais. Lançamos a ação “Tuiteiro Fiscal”. É isso que digo, Senador Mão Santa, que
V. Exª pode usar também no seu Estado. Cada internauta, cada paraense de qualquer um dos Municípios
do meu Estado envia seu relato, sua denúncia. E eu
me comprometo a ler esses relatos, essas denúncias
na tribuna do Senado. É a forma de que o tuiteiro seja
ﬁscal, ou seja, seja os olhos e os ouvidos do Senador
Flexa Ribeiro em todos os locais, por mais longínquos
que sejam, do meu Estado do Pará.
Foi pelo Twitter que tomei conhecimento do relato
do advogado Fernando Gurjão Sampaio Neto. E vou
lê-lo, não por inteiro, mas alguns trechos publicados
no blog Domisteco Fernandel. Diz ele no blog: “Chegou a minha vez fomos assaltados”. E aí o advogado
Fernando Gurjão Sampaio Neto relata: “Sábado (15)
fomos roubados, eu e Tainá, minha namorada, em
frente à casa dela. A comemoração que as crianças
ﬁzeram...”
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não mexemos no som. Eu não limitei o tempo.
Deve haver algum equívoco aí. Vou ver aqui. Veja se
voltou.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Obrigado, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim. Continuo a
leitura:
“A comemoração que as crianças ﬁzeram
ao nos avistar chegar, da sacada, não tardou a
se transformar em completo desespero quando
três homens armados nos abordaram. (...)
(...) O bandido que estava ao meu lado,
como quem pede o açúcar na mesa, se dirigiu
ao que estava armado e disse – “me passa
o ferro que eu vou matar ela”. Tive que fazer
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alguma coisa e eu mesmo a peguei e tirei da
porta e a coloquei na calçada [ele se refere
à namorada, Tainá] e disse: “deixe eu ir” [ou
seja, ele se dispôs a acompanhar os assaltantes.]. (...)
(...) Queria deixá-los em algum canto e
seguir com minha vida, e o que menos queria
era encontrar com um carro de polícia que me
transformasse no refém com a arma na cabeça, a imagem estampada na capa do jornal de
segunda-feira [em Belém].
(...) No local combinado, tudo feito de
acordo com o que tínhamos acertado, desceram do carro e ainda me agradeceram: “Geralmente a gente leva a chave do carro, mas como
tu foi bacana, não vamos levar a tua. Obrigado
e desculpa qualquer coisa” [foi o disseram os
assaltantes ao assaltado].
(...) Dei meia volta e saí para procurar
uma viatura de polícia que pudesse me dar
apoio! Encontrei um carro da PM que, já tendo
presenciado um crime, se dirigia para a delegacia com um carro roubado que acabaram
de achar, a cidade que não pára.
(...) Bem perto de onde estava, há a Seccional de São Brás, e resolvi me dirigir para
lá. Só para me revoltar – um único policial civil
que dormitava me disse que nada poderia fazer
pois estava só e que nem mesmo ocorrência
poderia registrar pois não havia escrivão [continua o relato o advogado Fernando].
(...)No caminho de casa encontro outra
viatura. Paro ao lado e peço ajuda – cordiais,
diante das informações que lhes passava,
questionaram se me chamava Fernando Sampaio, advogado. Alívio. Ouvir meu nome da boca
de um policial signiﬁcava, naquele momento,
que alguém estava fazendo seu serviço. ‘Estávamos lhe procurando mas não podemos ir
ao local em que você os deixou. Temos outros
sete carros na mesma situação, a cidade está
um inferno’ [foi o que disseram os policiais ao
advogado]. Sete carros!? SETE!!? Sete carros
ainda em sequestro, em uma noite de sábado,
e eu livre já.
(...) De tudo isso, eu digo: não quero
mais, pira paz! Não quero mais Belém, os quarenta minutos de sempre para ir de um ponto
ao outro, qualquer ponto que seja; não quero
mais o medo de qualquer esquina, o medo de
qualquer escuro, a atenção de sempre que,
um dia, sempre falha; não quero mais minha
namorada que, ao me ver, chora, o medo de
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ter me perdido, ou a ﬁlha que nem consegue
falar comigo ao telefone, nervosa, o medo de
ter perdido o pai.
(...) Dessa terra não sei mais o que esperar, a notícia triste de que alguém que conheço
foi baleado, a loucura diária de se morrer por
nada, sem nem saber a razão.
(...) Tive sorte de, dentro do possível, ter
encontrado ladrões [olha o relato do advogado, Senador Paulo Paim, que preside a sessão] minimamente proﬁssionais e centrados,
não uns nervosos drogados, o dedo leve no
gatilho que poderia colocar ﬁm na minha vida
por um ‘ai’ qualquer. Sim! Tive sorte. Mas até
quando?”
Esse é o relato do advogado Fernando Gurjão
Sampaio. Eu queria ainda ler o e-mail que ele me encaminhou. Pedi autorização a todos os que enviaram
mensagens, para que eu pudesse lê-las da tribuna, e
essa autorização nos foi concedida. E, mais do que
isso, o próprio advogado Fernando Gurjão Sampaio,
por e-mail, encaminhou-nos o e-mail de sua própria
ﬁlha, de apenas nove anos. Prestem atenção, Srs. Senadores, ao e-mail da ﬁlha do assaltado:
“Papai. Estou traumatizada com o assalto
de anteontem, morrendo de medo disso. Agora,
eu faço tudo em lugares ‘desestranhos’. Ontem,
quando vim para casa com o tio Rodrigo da
mamãe, pedi para entrar na garagem por causa
do medinho de assalto-relâmpago, sequestro
[vejam que uma menina de nove anos fala em
assalto-relâmpago e em sequestro]. Desculpe
por falar isso, sei que ainda está com medo de
sair à noite ou algo assim. Mas quero desabafar meu medo de ontem. Eu chorei até ﬁcar
rouca de chorar [diz a menina]. Quando você
chegou, eu corri o mais rápido que eu podia.
Te amo. Beijos.”
Uma criança de apenas nove anos conhece termos como sequestro-relâmpago, conhece, de perto,
a violência. A inocência de criança foi roubada para
sempre.
O relato, como vemos, é tocante, ainda mais
quando percebemos que, de fato, é pura questão de
sorte o fato de eu estar lendo, neste momento, o relato do Fernando. Infelizmente – é cruel saber disso
–, o relato poderia simplesmente não existir. Poderia
não ter sobrado alguém para contar a história. Graças
a Deus, esse caso teve um ﬁnal bem melhor do que
aquele que poderia ter ocorrido. Mas aí refaço a indagação do Fernando: até quando?
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Preocupado, pedi aos internautas do Twitter, os
“tuiteiros ﬁscais”, que mandassem seus relatos. Eu deveria ler todos aqui, mas foram centenas de mensagens
enviadas. E olhe que foram muitas mensagens, mesmo
num mundo restrito, como é o da Internet, e num outro
ainda mais fechado, que é o do Twitter.
Infelizmente, todo paraense tem uma história de
sua relação com a violência para contar. Recebi da
Andréa e do Pedro Lemos o seguinte relato:
“Sou paraense casada com um português, ambos amamos o Pará, mas optamos por
vir morar em Portugal. Em 2008 nosso ﬁlho com
12 anos quase foi assaltado, indo pra escola
às 7:30 da manhã. Duas vezes pelo mesmo
bandido. Meu marido sempre disse que não
foi criado com insegurança e não queria que
nosso ﬁlho tivesse sua adolescência tolhida
pela violência. Desta forma estamos em Portugal, reconstruindo e batalhando pela nossa
vida, cheios de saudade da nossa terra, mas
certos de que aqui nossos ﬁlhos podem simplesmente ser crianças.”
Infelizmente, é verdade. Os paraenses de bem
estão sendo expulsos de sua terra. A bandidagem está
solta. Os cidadãos de bem estão cada vez mais presos
dentro de suas casas ou exilados por uma violência
que beira a guerra civil.
Este ano, ﬁz um levantamento. E constatamos que
o número de mortes no Pará, em 2009, por assassinato
é bem próximo ao do Iraque, um país em guerra. Em
2009, ocorreram 1.169 homicídios em Belém, só na
capital. No mesmo período, ocorreram 1.545 mortes em
Bagdá, capital do Iraque. O número é semelhante. Mas
há um detalhe: a população de Belém é quatro vezes
menor que a de Bagdá – são 1,5 milhão de habitantes contra 6,5 milhões em Bagdá. Proporcionalmente,
em Belém, mata-se e morre mais do que em Bagdá,
capital do Iraque, repito, um país em guerra.
Infelizmente, o Pará também está em guerra. E
quem esta perdendo essa guerra é a população. A Polícia faz seu papel. Quero aqui registrar que os policiais
militares e civis e o Corpo de Bombeiros têm honrado
a farda que vestem, têm arriscado suas vidas, e vários
deles já encontraram a morte nas suas missões. Mas
faltam equipamentos, faltam salários dignos, e sobra
promessa e politicagem.
Para ﬁnalizar, queria ler algumas mensagens que
chegaram, das muitas que recebi, e agradeço a todos
pela participação. É nossa primeira experiência e vamos levar adiante essa ação do “Tuiteiro Fiscal”.
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Roberta Cunha, de Belém, diz: “Fui assaltada
umas cinco vezes. Entre elas, uma com arma na cabeça pra levar o carro”.
Diz Aline Neves Mota, de Belém: “Fui assaltada por dois bandidos na Domingos Marreiros, às 7
da noite, e eles queriam me levar. Não morri porque
Deus não quis”.
Zedequias Lima, de Santa Maria do Pará, relata:
“Senador, a violência está fora do controle. Fui assaltado duas vezes”.
Breno Peck, de Belém, aﬁrma: “Só a minha avó já
foi roubada duas vezes no último semestre. Os ladrões
foram embora de bicicleta, passeando”.
Diz Samir Abussaf, de Marabá: “Hoje, presenciei
um assalto às 4 da tarde. Violência não está restrita à
capital. O Estado todo sofre”.
Nathália Fernandes, de Belém, diz: “A população
não aguenta mais um Governo que só assiste e nada
faz. Quase todos que conheço têm uma história de
violência para me contar”.
De Patrícia Sales, de Mãe do Rio: “Aqui em Mãe
do Rio”, um Município do nordeste do nosso Estado,
“a violência é tamanha que há bairros completamente
isolados por bandidos, onde a polícia teme estar lá”.
De Rodolfo Coutinho, de Belém: “Minha esposa
e eu fomos assaltados assim que fechei o portão de
casa, por três pessoas, dia de domingo, por volta das
16:30”.
E, por ﬁm, também por e-mail, de Thalys Ferreira,
de Belém: “Desde que a Governadora assumiu, o bairro
de Val-de-cães, no qual resido, virou campo de batalha.
Bandidos assaltam em plena luz do dia e abordam-nos
quando chegamos mais tarde. Nós, do conjunto Bela
Vista e Marex, queremos maior policiamento”.
Resolvi, Senador Mão Santa, Senador Paulo
Paim, ter essa atitude de ler aqui as mensagens que
recebo, pois somos aqui instrumentos do povo. E trazemos sempre dados, estatísticas e números que
comprovam a violência crescente no meu querido
Estado do Pará. Porém, ler relatos como o do advogado Fernando e sua ﬁlha de apenas nove anos, do
casal Pedro e Andréa e de tantos outros internautas
que mandaram suas mensagens mostra o drama que
vive todo paraense.
Encaminharei, por meio de ofício, as notas taquigráﬁcas deste discurso à Governadora Ana Júlia Carepa
e ao Ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto.
Se com números eles não se sensibilizam para
fazer algo e mudar esse quadro vermelho do Pará,
talvez, com os relatos e mensagens dos paraenses,
eles o façam.
Eu espero que a Governadora Ana Júlia Carepa
pelo menos possa governar a partir de agora, faltando
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seis meses para o término do seu Governo, e que o
Ministro da Justiça, Dr. Luiz Paulo Barreto, possa ajudar
o Pará e ajudar os paraenses, minimizando a insegurança e a violência que grassam no meu Estado.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pela ordem,
Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – De imediato, passo a palavra ao Senador Mão
Santa, para o seu pronunciamento.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Senador Paulo Paim, V. Exª está
encerrando e presidindo esta sessão do dia 19 de
maio, histórica para o Parlamento, para o Congresso,
para a democracia.
V. Exª foi o agente causador da vitória que a democracia do Brasil conseguiu hoje. E eu quero dar este
testemunho, porque V. Exª me convidou, e só isto justiﬁca a minha presença nesta legislatura no Senado: ser
o Relator da lei do Paulo Paim que enterrava, de vez,
o fator previdenciário, que reduzia os salários dos que
trabalharam, dos aposentados que sofriam.
Foi muita luta. Nós saímos defendendo a lei de
Paim em todas as Comissões – Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Constituição e Justiça,
de Assuntos Sociais, de Direitos Humanos – e no plenário, onde conquistamos a unanimidade. Isso para a
Câmara Federal. As vigílias, as lutas, que não se restringiram a esta Casa. V. Exª e nós, em várias cidades
brasileiras, ﬁzemos debates com os aposentados. E
a nossa presença na Câmara Federal, com diálogos,
com apelos, com pronunciamentos duros, até que o
Presidente Michel Temer deixasse que se votasse. E,
hoje, conseguimos essa vitória. Justiça. Nada mais
bonito do que justiça.
Não vou dizer, Paulo Paim, mas um dos maiores
ﬁlósofos, Montaigne, disse que a justiça é o pão de que
mais necessita a humanidade. E V. Exª deu esse pão,
hoje, para essa humanidade, para os nossos aposentados, resgatando-os, enterrando, aqui, o ignominioso
fator redutor da aposentadoria, como também aquele
que nasceu da sua experiência, que é o reajuste salarial das perdas.
Nunca antes sofreram tanto os trabalhadores e
os aposentados.
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Como disse o Padre Antônio Vieira, um bem nunca
vem só. Nesse mesmo dia, veio outro bem: aprova-se,
aqui, mostrando-se que esta é uma Casa de trabalho...
Não vou falar que sempre cheguei e participei de Comissões que funcionam pela manhã, mas, às 14 horas,
atendendo a determinação do Presidente Sarney, que
me telefonou na segunda-feira, Paulo Paim... Sempre
estamos presentes, aqui, às segundas-feiras, abrindo
essa sessão, presidindo essa sessão de segunda e
participando, ainda, da reunião de Infraestrutura, do
Presidente Collor. Então, o Presidente José Sarney
me telefonou e perguntou onde eu estava. Eu disse que estava no Piauí, na minha cidade. “Eu quero
viajar para os Estados Unidos, mas quero você aqui,
presente, representando a minha pessoa e a Mesa
Diretora.” Eu disse: “Não, amanhã, comemoraremos
o centenário do meu pai”.
Realmente, participei de uma festa bonita. É o
valor da família.
Paul Paim, a sociedade da minha cidade, Parnaíba, o homenageou, à tarde, visitando o cemitério,
com aquelas coisas, cânticos, com banda, com ﬂores
e com uma missa na catedral de Nossa Senhora da
Graça, em nossa cidade, onde a sociedade fez ação
de graças pelos anos que meu pai viveu na cidade de
Parnaíba. Ele, maranhense, apaixonou-se pela minha
mãe, Jeanete, e viveu lá por 52 anos, sendo exemplo
de pai, exemplo de homem e de professor. Foi inspetor
federal de ensino secundário e empresário, passando
suas empresas ao ﬁlho mais velho, Antônio José de
Moraes Souza, que hoje preside a Federação das Indústrias do nosso Estado.
Mas eu quero dizer, então, que o Presidente Sarney, hoje, mostrando a grandeza do Senado... Estou
aqui, desde as 14 horas, ou presidindo, ou secretariando esta sessão, e já são 21 horas e 55 minutos... Só
saí por instantes para dar uma presença na Câmara
Federal. Liderados pelo presidente da Associação de
Prefeitos do Piauí, Dr. Francisco Macedo, que reuniu
os parlamentares, a bancada do Piauí com os prefeitos
piauienses... Fui lá rapidamente, justiﬁcando a minha
ausência e pedindo que o Dr. Francisco Macedo nos
representasse, porque estávamos aqui acompanhando,
apoiando, presidindo, secretariando ou fazendo pronunciamento em defesa dos aposentados e em defesa
dessa medida que leva ética à política brasileira, que
o povo chama de Projeto Ficha Limpa.
Mas estivemos aqui e queremos dizer que as
nossas palavras ﬁnais, Senador Paulo Paim, são as
seguintes: hoje foi um dia grandioso. Sabemos que o
Regimento não permite, mas aplausos houve, cânticos
houve, alegria houve, esperança e tudo.
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Sou daqueles que, como V. Exª... Comungamos
da mesma coisa: não acredito que o Presidente Luiz
Inácio, o nosso Presidente do Brasil, o querido Presidente do Brasil, vá vetar. Pelo contrário, ele vai receber
esse projeto que foi sancionado. Eu secretariei o documento, a elaboração, e vi a assinatura do Presidente,
que já mandou para a sanção presidencial.
Não, eu acho que o Presidente Luiz Inácio vai receber como o maior prêmio, ele, a quem Deus permitiu
e o povo do Brasil permitiu ser Presidente da nossa
República por oito anos.
Então, é a oportunidade de ele resgatar aquilo
que esse fator previdenciário fez. Como V. Exª disse: já
tinha feito todas as maldades possíveis, não era mais,
não existe em lugar nenhum, é imoral, é indecente.
Então, eu acho que, pelo contrário, o Presidente Luiz
Inácio vai ﬁcar agradecido a nós, agradecido a V. Exª,
que é do Partido dele, que tem uma origem política
como a dele: sindicalista.
Eu quero dizer, então, as minhas palavras ﬁnais.
Eu represento, aqui, o Partido Social Cristão e lá no
Livro de Deus, nas Sagradas Escrituras, tem: “Pedi e
dar-se-vos-á”.
Rio Grande do Sul, orgulho da nossa História,
da nossa grandeza política, dos heróis da Revolução
Farroupilha, que antecedeu a libertação dos escravos
pelos heróis negros. Como se chamavam os heróis?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Lanceiros Negros.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Os Lanceiros
Negros foram os precursores da liberdade dos escravos no Brasil e da própria formação da República, que
era o anseio de Bento Gonçalves.
Então, esses gaúchos de bravura, com quem todos nós vibramos, de quem somos orgulhosos, com
os maiores políticos trabalhistas, líderes e Presidentes
deste País... Então, eu abro o Livro de Deus, como Líder do Partido, que diz: “Pedi e dar-se-vos-á”.
O Brasil todo pede que Paim volte como Senador da República. Esse Rio Grande do Sul, que imitou os baianos que deram 32 anos de Senado para
Rui Barbosa, deu 32 anos para Pedro Simon. Como
não vai dar, agora, a oportunidade de 16 anos para
Paulo Paim?
Então, temos a convicção de que o Rio Grande
do Sul jamais decepcionará o Brasil. O Brasil quer! O
Brasil exige! Os aposentados agradecidos, os indefesos. E é uma motivação até para que voltemos aqui,
tendo a certeza de que teremos a companhia e a luz
de Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.
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Com certeza, V. Exª cumpriu um papel fundamental como relator dessa matéria, que interessa – eu sempre digo – a 190 milhões de brasileiros, porque quem
não é aposentado sonha em, um dia, aposentar-se e
ter, pelo menos, a garantia de receber o que pagou.
Quando alguém me pergunta: “Mas quem vai
pagar a conta?”. Eu sempre digo que quem vai pagar a conta é o trabalhador, porque se desconta um
percentual religiosamente do seu salário. Ele faz um
depósito na Previdência e, quando se aposenta, ele
tem que ter o retorno na proporção do cálculo atuarial que ele se dispôs a pagar. Então, a retribuição da
aposentadoria integral para o assalariado brasileiro é
dele; esse é um direito dele.
Quando dizem: “Mas vai ser tanto por cento do
PIB”. Sim, mas quem é que constrói o PIB? É quem
contribui para o País. O percentual é descontado do
salário dele e tem que voltar para ele no momento em
que se aposenta.
Continuo aﬁrmando, com muita convicção, que
não é justo que os altos salários não tivessem fator
previdenciário. Quem ganhava R$10 mil, R$15 mil,
R$20 mil, R$30 mil, R$40 mil, R$50 mil, não tinha fator. O fator era só para o mais baixo, para aquele que
se aposentava, no máximo, com R$3.200,00.
Senador Mão Santa, eu vou concluir, mas permitame ainda uma pergunta que me ﬁzeram se a emenda
de redação feita pelo Senador Romero Jucá estava
correta. Estava correta, sim. Eu propus as emendas
de redação como propus que não houvesse nenhuma
alteração na questão da forma como veio da Câmara
o fator previdenciário.
Eu vou deixar registrado nos Anais da Casa para
que ninguém tenha dúvida, para que a matéria não sofra nenhum tipo de obstrução, sob alegação de falta
de correção nas emendas de redação. Então, eu vou
deixar aqui e vou ler:
É necessário corrigir os valores presentes no art. 2º e no Anexo da proposição, [...])
uma vez que são mera decorrência do índice
ﬁxado no art. 1º do PLV.
Com relação ao limite máximo para o
valor dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, trata-se [por isso, a emenda
de redação] tão-somente de dar cumprimento
ao que determina o art. 5º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, verbis:
Art. 5º. O limite máximo para o valor dos
benefícios do Regime Geral de Previdência
Social de que trata o art. 201 da Constituição
Federal é ﬁxado em R$ 2.400,00 (dois mil
e quatrocentos reais), devendo, a partir da
data de publicação desta Emenda [ou seja,
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da Constituição], ser reajustado de forma a
preservar, em caráter permanente, seu valor
real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Ou seja, o comando do art. 5º da Constituição
obriga a aplicar no teto os mesmos 7,72%.
Ou seja, esse limite é, por determinação
constitucional, a partir de 1º de janeiro de 2010,
igual ao valor em vigor até 31 de dezembro de
2009 – de R$3.416,54 –, corrigido pelo índice estabelecido no art. 1º da proposição – de
7,72%. O PLV não cria direito no caso, apenas
declara o valor, cujos critérios de ﬁxação já
estão no dispositivo constitucional transitório
acima transcrito.
No tocante ao Anexo da proposição, aqui,
igualmente, não se cria direito. Trata-se também de dar cumprimento a dispositivo constitucional, no caso, o §4º, do art. 201 do corpo
permanente da Lei Maior, que determina que
é assegurado o reajustamento dos benefícios
para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, conforme critério deﬁnido em lei.
Por ﬁm, para que não ﬁque nenhuma dúvida da
certeza, da justeza e da constitucionalidade do que
votamos hoje, digo, ainda:
Ou seja, o que a tabela constante do Anexo do PLV nº 2, de 2010, faz é, exclusivamente,
explicitar os índices que devem ser aplicados
aos benefícios previdenciários emitidos depois
do reajuste aprovado [ que são os 7,72%.]
Inicialmente, eles devem ser corrigidos de
forma a preservar o valor real pela variação da
inﬂação – medida, no caso, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apurado
pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), como determina, o
art. 41-A, da Lei nº 8.213, de 1991 – da data
da concessão até 1º de janeiro de 2010. Aos
índices de correção da perda do poder aquisitivo dos benefícios é acrescido o aumento
real deferido a todos os segurados.
Trata-se, também nesse caso, apenas de
declarar, na lei, a aplicação, a partir do comando constitucional, de um princípio econômico,
sem criação de direitos.
Na verdade, ambos os dispositivos [das
emendas de redação por nós aqui aprovados
que se corrigem poderiam até mesmo nem
constar da lei, mas das normas administrati-
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vas que serão editadas para a sua aplicação,
uma vez que o único comando necessário para
elaboração é o índice [do teto] ﬁxado no art.
1º[ do projeto que hoje aprovamos.]
Então, que não ﬁque nenhuma dúvida. Fiz a leitura
para que ninguém diga que a emenda de redação mexeu no mérito. Não mexeu no mérito, apenas cumpriu
o que manda o art. 5º da nossa Constituição.
Por ﬁm, quero deixar registrado aqui por que falei da Emenda nº 10 com a devida justiﬁcativa. Que
ninguém diga que alguém vai se aposentar com 40
41, 42, 43 anos. Não sei por que estão inventando,
porque a própria Constituição brasileira já diz que, se
você começa a trabalhar com 16, você tem de cumprir 35 anos de contribuição, o que dá 51 anos. Então,
ninguém pode se aposentar neste País, no caso do
homem – a mulher são cinco anos a menos –, com
menos que 51 anos de idade.
Deixo aqui registrado nesta sessão histórica,
22h07min, 19 de maio de 2010, que é com muita honra,
Senador Mão Santa, que encerro esta sessão baseado na boa vontade de V. Exª de ﬁcar aqui me ouvindo e me dar ainda o prazer de fazer o encerramento,
porque hoje estou me sentindo como aqueles que, no
dia 13 de maio de 1888, aprovaram nesta Casa o ﬁm
da escravidão.
Aqui, hoje, nós libertamos, principalmente os mais
pobres, do famigerado fator previdenciário e asseguramos para eles aumento real de salários, retroativo
a 1º de janeiro.
Que Deus abençoe a todos!
Viva o povo brasileiro!
Muito obrigado aos senhores e às senhoras que
eu sei que ﬁcaram fazendo vigília durante dias e dias,
quando nós assim os convocamos nessa verdadeira
cruzada da cidadania em defesa do nosso povo e de
toda nossa gente.
Obrigado a todos.
Que Deus abençoe o povo brasileiro!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há sobre a mesa requerimentos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 539, DE 2010
Requeiro que o Projeto de Lei da Câmara 57,
de 2010, que “Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, para disciplinar o rateio entre empregados da cobrança adicional sobre as despesas em
bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos
similares” seja apreciado pela Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE), de acordo com o art. 99, inciso I
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do Regimento Interno do Senado Federal, além da
comissão constante do despacho inicial.
Justiﬁcação
O Projeto de Lei da Câmara 57, de 2010, que
“altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para disciplinar o rateio entre empregados da cobrança
adicional sobre as despesas em bares, restaurantes,
hotéis, motéis e estabelecimentos similares” tem como
principal objetivo incorporar a gorjeta nos salários dos
trabalhadores que exercem atividades em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares,
inclusive, servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e
repouso semanal remunerado.
O projeto se transformando em Lei terá impacto
sobre a folha de salários dos empregados, sobretudo
em função do aumento dos encargos trabalhistas, e
poderá ter conseqüências indesejáveis como o aumento do desemprego e da informalidade. Nesse sentido,
é importante a apreciação da Comissão de Assuntos
Econômicos.
Sala das Sessões, em 19 de maio de 2010. –
Senador César Borges.
REQUERIMENTO Nº 540, DE 2010
Requeiro que o Projeto de Lei da Câmara nº 57,
de 2010, que “Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para disciplinar o rateio entre empregados da
cobrança adicional sobre as despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares”
seja apreciado pela Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo, de acordo com o art. 104-A, inciso
VI do Regimento Interno do Senado Federal, além da
Comissão constante do despacho inicial.
Justiﬁcação
O Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2010, que
“Altera a Consolidação das leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para disciplinar o rateio entre empregados da cobrança
adicional sobre as despesas em bares, restaurantes,
hotéis, motéis e estabelecimentos similares” tem como
principal objetivo incorporar a gorjeta nos salários dos
trabalhadores que exercem atividades em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares,
inclusive, servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e
repouso semanal remunerado.
A medida pode afetar os empreendimentos vinculados à atividade turística, por meio do aumento dos
encargos trabalhistas, podendo gerar efeitos indesejá-
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veis tais como desemprego, aumento da informalidade
e afetar a qualidade dos serviços turísticos. Esses efeitos também poderiam comprometer a atração de novos
investimentos e a qualidade do receptivo destinados
para os eventos da Copa do Mundo em 2014 e das
Olimpíadas em 2016. Portanto, é importante também
levar em consideração a apreciação da Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR).
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senador César Borges.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão publicados e, posteriormente, incluídos em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 541, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 279/2009, que
“Acrescenta e altera dispositivos na Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, para incluir no ensino fundamental e médio, e nos cursos de formação de professores da educação básica, componente curricular
dedicado ao desenvolvimento de valores éticos e de
cidadania”; do Projeto de Lei do Senado nº 103/2009,
que “Altera a redação do inciso IV do art. 36 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para inserir a disciplina ética social e política nos currículos do ensino
médio” do Projeto de Lei do Senado nº 155/2008, que
“Dá nova redação ao § 4º do art. 26 da lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, de modo a incluir a obrigação
de se desenvolver o conteúdo relativo aos aspectos
históricos regionais e locais no ensino da História do
Brasil”; com o Projeto de Lei da Câmara nº 171/2009,
que “Altera a redação do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996. Cria a disciplina na Educação
Financeira nos currículos de 5ª a 8ª séries do ensino
fundamental e do ensino médio)”, por versarem sobre
o mesmo assunto.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senador Valter Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– 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:
REQEURIMENTO Nº 542, DE 2010
Requeiro, nos termos do artigo 256, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do
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Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 38, de 2006, de
minha autoria.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. _ Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência defere o requerimento, nos termos do
art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 544, DE 2010 – PLEN
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o artigo 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja
o presente requerimento encaminhado ao Ministro de
Estado da Saúde para que este encaminhe, dentro do
prazo constitucional, o que abaixo é solicitado:
s #PIA INTEGRAL DOS ESTUDOS CIENT¤lCOS QUE EMbasaram as notas técnicas publicadas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, no processo
de reavaliação toxicológica dos seguintes ingredientes
ativos: endossulfan, acefato; methamidofos; cihexatina;
fosmete e triclorfon.
s #PIA INTEGRAL DA !TA DA REUNIâO DA #OMISSâO
Interministerial, constituída pelos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Saúde e do Meio
Ambiente, conforme disposto no Decreto nº 4.074/02,
caput do artigo 2º, onde foi aprovada decisão resultante
do processo de reavaliação toxicológica de qualquer dos
ingredientes ativos mencionados no item anterior.
Justiﬁcação
Estão em processo de reavaliação, no âmbito da
Anvisa, ingrediente ativos de importância fundamental
para a agricultura do País, cuja retirada do mercado
signiﬁcaria um aumento de custo para o agricultor de
70% a 200%, dependendo do produto e da cultura.
Cabe lembrar, ainda, que o uso de todos os ingredientes ativos em reavaliação continua permitido nos
maiores mercados agrícolas mundiais, como Estados
Unidos e Austrália, mundialmente conhecidos pelo
rigor de suas exigências toxicológicas e ambientais,
além de Índia e Argentina.
A correta condução do processo de reavaliação
de ingredientes ativos utilizados na agricultura garantirá aos produtores rurais, indústrias e consumidores
brasileiros a estabilidade da oferta de agrotóxicos no
mercado, condição fundamental para o controle do
custo de produção dos alimentos. Por esse motivo,
consideramos indispensável que qualquer decisão do
processo de reavaliação seja embasada em sólidos
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conhecimentos cientíﬁcos, agronômicos, ambientais,
toxicológicos e econômicos.
Com o objetivo de conhecer os fundamentos dos
processos iniciados pela Anvisa, requeiro as informações acima elencadas.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Kátia
Abreu.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– 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 545, DE 2010
Requeiro nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado nos
anais desta Casa, Voto de Aplauso à Universidade do
Estado de Santa Catarina – UDESC.
Requeiro ainda que o Voto de Aplauso seja levado
ao conhecimento do Magníﬁco Reitor da UDESC.
Justiﬁcação
A Universidade do Estado de Santa Catarina –
UDESC celebra, este ano, quarenta e cinco anos de
sua fundação. Originalmente denominada de Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina, a UDESC tem o propósito de dar suporte
para o desenvolvimento do estado. Foi criada em 20
de maio de 1965, pelo Decreto nº 2.802 e em 1985 foi
reconhecida junto ao Conselho Federal de Educação,
por meio da Portaria Ministerial nº 893, de 11 de novembro de 1985.
A UDESC está presente em diversos municípios
catarinenses atuando de forma direcionada ao perﬁl
socioeconômico com o objetivo de aprimorar as vocações regionais.
A presença da UDESC, em várias regiões do
estado de Santa Catarina, se dá por meio de sua estrutura multi-campi: o Campus I, em Florianópolis; o
Campus II, em Joinville; o Campus III, em Lages; o
Campus IV, no Oeste Catarinense; o Campus V, em
Ibirama; e o Campus VI, em Laguna, além dos municípios interligados pelo Programa de educação a Distância da Universidade.
Em seus diversos campi, a UDESC oferece variados cursos de graduação (como os cursos de administração, agronomia, engenharia ambiental, engenharia ﬂorestal, medicina veterinária, zootecnia, entre
outros) e de pós-graduação (como os mestrados em
manejo do solo e de produção vegetal, e o doutorado
em manejo do solo).
Com aproximadamente dez mil alunos matriculados nos cursos presenciais de graduação e mais de

MAIO 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

600 nos cursos de pós-graduação, a UDESC é reconhecida pela qualidade de seus cursos e pela sua interação com a comunidade catarinense.
Em razão dos relevantes serviços prestados nestes quarenta e cinco anos de existência, é que requeremos este Voto de Aplauso.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senador Raimundo Colombo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 546, DE 2010
Requeiro nos termos do art. 40, do RISF, e do art.
55, inciso III, da CF, seja autorizado meu afastamento
dos trabalhos desta Casa no período de 25 a 27 de
maio de 2010, para participar, em missão oﬁcial, de
solenidade em Londres, no Reino Unido, por designação da Presidência desta Casa.
Nos termos do art. 39, inciso I e parágrafo único do RISF, comunico que estarei ausente do país no
período de 24 a 28 de maio de 2010.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2010. – Senador Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
OFÍCIO Nº 38/2010 - GLPSDB
Brasília, 19 de maio de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª, o Senador Papaléo Paes, para integrar, como titular, a Comissão de Assuntos Sociais, em substituição ao Senador
Álvaro Dias.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, - Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB
OFÍCIO Nº 63/2010/GLPTB
Brasília, 19 de maio de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que indico, pelo Partido Trabalhista Brasileiro
– PTB, o Senador Sérgio Zambiasi, para substituir-me,
como Membro Suplente, na Comissão de Constituição
e Justiça – CCJ.
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Senador Gim Argello, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido s seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 144, DE 2010
Altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965 (Código Florestal), nos termos da Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto
de 2001, para redeﬁnir as dimensões da área
de reserva legal e concede anistia em relação
a sanções administrativas ou penais referentes
a áreas de reserva legal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 16 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, nos termos da Medida Provisória nº
2.166-67, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 16. As ﬂorestas e outras formas de
vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como
aquelas não sujeitas ao regime de utilização
limitada ou objeto de legislação especíﬁca, são
suscetíveis de supressão, desde que sejam
mantidas, a título de reserva legal:
I – na propriedade rural situada em área
de ﬂoresta localizada na Amazônia Legal, no
mínimo:
a) oitenta por cento, quando sua posse
ocorreu pela primeira vez a partir de 24 de
agosto de 2001;
b) cinquenta por cento, quando sua posse
ocorreu pela primeira vez de 15 de setembro
de 1965 a 23 de agosto de 2001;
c) vinte e cinco por cento, quando sua
posse ocorreu pela primeira vez até 14 de
setembro de 1965;
II – na propriedade rural situada em área
de cerrado localizada na Amazônia Legal, no
mínimo:
a) trinta e cinco por cento, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze
por cento na forma de compensação em outra
área, desde que esteja localizada na mesma
microbacia e seja averbada nos termos do §
8º deste artigo, quando sua posse ocorreu,
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pela primeira vez, a partir de 24 de agosto
de 2001;
b) vinte e cinco por cento, quando sua
posse ocorreu pela primeira vez até 23 de
agosto de 2001.
III – na propriedade rural situada em área
de ﬂoresta ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País, no
mínimo vinte por cento;
IV – na propriedade rural em área de
campos gerais localizada em qualquer região
do País, no mínimo vinte por cento.
. ................................................... ” (NR)
Art. 2º Ficam anistiados, em relação às sanções
administrativas ou penais referentes à área de reserva legal, todos os proprietários rurais que estejam em
conformidade com as determinações estabelecidas no
art. 16 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965,
com a redação dada pelo art. 1º desta Lei.
Parágrafo único. Os beneﬁciários da anistia de que
trata o caput não serão ressarcidos de valores que já tenham pago nem farão jus a ressarcimento por possíveis
danos relativos a sanções administrativas ou penais já
aplicadas até a publicação desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
As alterações pretendidas por este projeto de lei
têm o propósito de corrigir um erro histórico cometido
em relação aos proprietários rurais da Amazônia Legal,
penalizados por mudanças na legislação ﬂorestal.
É importante entender a questão do ponto de
vista histórico. Quando, na década de 1970, o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
iniciou a política de assentamentos naquela região, os
proprietários rurais estavam submetidos às determinações contidas na Lei nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965, que instituiu o novo Código Florestal, e que
estabelecia:
Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste enquanto não for estabelecido o
decreto de que trata o artigo 15, a exploração a corte
raso só é permissível desde que permaneçam com
cobertura arbórea, pelo menos 50% da área de cada
propriedade.
Esses proprietários, que, na época, eram incentivados a desmatarem suas terras para não perderem
direitos sobre elas, tornaram-se infratores quando, pela
Medida Provisória nº 1.958-50, de 26 de maio de 2000,
ﬁcaram obrigados a manter reserva legal correspondente a, no mínimo, 80% da área da propriedade.
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Ressalte-se que a Medida Provisória supracitada,
após sucessivas reedições, continua em vigor, na forma da Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. Esse norma, que nunca foi convertida em
lei, continua sendo tão somente instrumento para punir
proprietários rurais idôneos, que cumpriram o que a lei
ditava no passado.
Contudo, essa não foi a primeira vez que uma
lei relativa a ﬂorestas penaliza os proprietários rurais.
Quando da promulgação do “novo” Código Florestal
de 1965, em substituição ao Código de 1934 (Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934), os pioneiros
da Amazônia já se depararam com uma mudança nas
determinações referentes à proteção da ﬂoresta, uma
vez que a reserva legal passou de um mínimo de 25%
para 50% da área da propriedade.
O presente projeto de lei não tem por escopo
contrapor-se à proteção do meio ambiente que todos
nós, decerto, apoiamos, mas visa apenas fazer justiça
aos proprietários rurais que, em sua maioria, detêm pequenas propriedades, e têm sido vítimas de mudanças
nos marcos legais referentes a essa proteção.
Assim, propomos uma nova deﬁnição da área
mínima de reserva legal que leva em consideração o
período em que se tomou posse do imóvel rural. Dessa
forma, para os pioneiros da Amazônia, a reserva legal
volta ao valor mínimo de 25%, conforme os ditames
do Código de 1934.
Para aqueles que tomaram posse de imóvel rural entre 15 de setembro de 1965, data da publicação
do Código Florestal, e 24 de agosto de 2001, data da
publicação da Medida Provisória nº 2.166-67, a reserva legal volta a ser de no mínimo 50% da área da
propriedade, conforme era determinado na época em
que ocorreu a posse do imóvel.
Por ﬁm, a reserva legal correspondente ao mínimo de 80% da área do imóvel rural passa a valer para
todos os que, depois da publicação da Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001, tomaram posse de imóveis
rurais na Amazônia Legal.
Dentro da solução proposta, cabe anistiar os
proprietários rurais com respeito a sanções administrativas ou penais que ainda não tenham sido aplicadas até a publicação da Lei que resultar da presente
proposição.
Não caberá, no entanto, o ressarcimento, pelo
poder público, de valores referentes a multas ou possíveis danos relacionados a sanções também aplicadas até a publicação da Lei que resultar do projeto
ora apresentado.
Pelo exposto, acreditamos no apoio dos nobres
Parlamentares a esse projeto de lei. – Senador Acir
Gurgacz.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965.
Institui o novo Código Florestal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 16. As ﬂorestas e outras formas de vegetação
nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao
regime de utilização limitada ou objeto de legislação
especíﬁca, são suscetíveis de supressão, desde que
sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67,
de 2001) (Regulamento)
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada
em área de ﬂoresta localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural
situada em área de cerrado localizada na Amazônia
Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na forma de compensação em
outra área, desde que esteja localizada na mesma
microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste
artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67,
de 2001)
III - vinte por cento, na propriedade rural situada
em área de ﬂoresta ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área
de campos gerais localizada em qualquer região do
País. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67,
de 2001)
§ 1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de ﬂoresta e cerrado será deﬁnido
considerando separadamente os índices contidos nos
incisos I e II deste artigo. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.166-67, de 2001)
§ 2o A vegetação da reserva legal não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime
de manejo ﬂorestal sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e cientíﬁcos estabelecidos no
regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no §
3o deste artigo, sem prejuízo das demais legislações
especíﬁcas. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.166-67, de 2001)
§ 3o Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou
industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas
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em sistema intercalar ou em consórcio com espécies
nativas. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.166-67, de 2001)
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou,
mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal
ou outra instituição devidamente habilitada, devendo
ser considerados, no processo de aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e
instrumentos, quando houver: (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.166-67, de 2001)
I - o plano de bacia hidrográﬁca; (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
II - o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
III - o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67,
de 2001)
V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área
de Preservação Permanente, unidade de conservação
ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
§ 5o O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do
Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida Provisória nº
2.166-67, de 2001)
I - reduzir, para ﬁns de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até cinqüenta por
cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso,
as Áreas de Preservação Permanente, os ecótonos,
os sítios e ecossistemas especialmente protegidos,
os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e (Incluído pela Medida Provisória nº
2.166-67, de 2001)
II - ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos neste Código,
em todo o território nacional. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.166-67, de 2001)
§ 6o Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à vegetação nativa
existente em área de preservação permanente no cálculo
do percentual de reserva legal, desde que não implique
em conversão de novas áreas para o uso alternativo do
solo, e quando a soma da vegetação nativa em área de
preservação permanente e reserva legal exceder a: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
I - oitenta por cento da propriedade rural localizada
na Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.166-67, de 2001)
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II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade deﬁnida pelas alíneas “b” e “c” do inciso I do § 2o
do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.16667, de 2001)
§ 7o O regime de uso da área de preservação
permanente não se altera na hipótese prevista no §
6o. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de
2001)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro
de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer
título, de desmembramento ou de retiﬁcação da área,
com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
§ 9o A averbação da reserva legal da pequena
propriedade ou posse rural familiar é gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico,
quando necessário. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.166-67, de 2001)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada
por Termo de Ajustamento de Conduta, ﬁrmado pelo
possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal
competente, com força de título executivo e contendo,
no mínimo, a localização da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que couber,
as mesmas disposições previstas neste Código para
a propriedade rural. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.166-67, de 2001)
§ 11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma propriedade,
respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante a aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes
a todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.166-67, de 2001)
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA
No 2.166-67, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
Altera os arts. 1o, 4o, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Código Florestal,
bem como altera o art. 10 da Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62, e tendo em vista o dispos-
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to no art. 225, § 4o, da Constituição, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1o Os arts. 1o, 4o, 14, 16 e 44, da Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965, passam a vigorar com as
seguintes redações:
“Art. 1o ..................................................
§ 1o As ações ou omissões contrárias
às disposições deste Código na utilização e
exploração das ﬂorestas e demais formas de
vegetação são consideradas uso nocivo da
propriedade, aplicando-se, para o caso, o procedimento sumário previsto no art. 275, inciso
II, do Código de Processo Civil.
§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por: (Vide Decreto nº 5.975, de 2006)
I - pequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua
família, admitida a ajuda eventual de terceiro e
cuja renda bruta seja proveniente, no mínimo, em
oitenta por cento, de atividade agroﬂorestal ou do
extrativismo, cuja área não supere:
a) cento e cinqüenta hectares se localizada nos Estados do Acre, Pará, Amazonas,
Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e
nas regiões situadas ao norte do paralelo 13o
S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao
oeste do meridiano de 44o W, do Estado do
Maranhão ou no Pantanal mato-grossense ou
sul-mato-grossense;
b) cinqüenta hectares, se localizada no
polígono das secas ou a leste do Meridiano
de 44º W, do Estado do Maranhão; e
c) trinta hectares, se localizada em qualquer outra região do País;
II - área de preservação permanente: área
protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta
Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com
a função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o ﬂuxo gênico de fauna e
ﬂora, proteger o solo e assegurar o bem-estar
das populações humanas;
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao
abrigo e proteção de fauna e ﬂora nativas;
IV - utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional
e proteção sanitária;
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b) as obras essenciais de infra-estrutura
destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia; e
c) demais obras, planos, atividades ou
projetos previstos em resolução do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA;
V - interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais
como: prevenção, combate e controle do fogo,
controle da erosão, erradicação de invasoras
e proteção de plantios com espécies nativas,
conforme resolução do CONAMA;
b) as atividades de manejo agroﬂorestal
sustentável praticadas na pequena propriedade
ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a
função ambiental da área; e
c) demais obras, planos, atividades ou
projetos deﬁnidos em resolução do CONAMA;
VI - Amazônia Legal: os Estados do Acre,
Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá
e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte
do paralelo 13o S, dos Estados de Tocantins e
Goiás, e ao oeste do meridiano de 44o W, do
Estado do Maranhão.” (NR)
“Art. 4o A supressão de vegetação em
área de preservação permanente somente
poderá ser autorizada em caso de utilidade
pública ou de interesse social, devidamente
caracterizados e motivados em procedimento
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento
proposto.
§ 1o A supressão de que trata o caput
deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal
ou municipal de meio ambiente, ressalvado o
disposto no § 2o deste artigo.
§ 2o A supressão de vegetação em área
de preservação permanente situada em área
urbana, dependerá de autorização do órgão
ambiental competente, desde que o município
possua conselho de meio ambiente com caráter
deliberativo e plano diretor, mediante anuência
prévia do órgão ambiental estadual competente
fundamentada em parecer técnico.
§ 3o O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo
impacto ambiental, assim deﬁnido em regula-
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mento, da vegetação em área de preservação
permanente.
§ 4o O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da autorização
para a supressão de vegetação em área de
preservação permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser
adotadas pelo empreendedor.
§ 5o A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e mangues,
de que tratam, respectivamente, as alíneas “c”
e “f” do art. 2o deste Código, somente poderá
ser autorizada em caso de utilidade pública.
§ 6o Na implantação de reservatório artiﬁcial é obrigatória a desapropriação ou aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no seu entorno,
cujos parâmetros e regime de uso serão deﬁnidos por resolução do CONAMA.
§ 7o É permitido o acesso de pessoas e
animais às áreas de preservação permanente,
para obtenção de água, desde que não exija a
supressão e não comprometa a regeneração
e a manutenção a longo prazo da vegetação
nativa.” (NR)
“Art. 14. ................................................
..............................................................
b) proibir ou limitar o corte das espécies
vegetais raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção, bem como as espécies
necessárias à subsistência das populações
extrativistas, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender de licença prévia,
nessas áreas, o corte de outras espécies;
.....................................................” (NR)
“Art. 16. As ﬂorestas e outras formas de
vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim
como aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação especíﬁca, são suscetíveis de supressão, desde
que sejam mantidas, a título de reserva legal,
no mínimo:
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de ﬂoresta localizada na
Amazônia Legal;
II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo
vinte por cento na propriedade e quinze por
cento na forma de compensação em outra
área, desde que esteja localizada na mesma
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microbacia, e seja averbada nos termos do §
7o deste artigo;
III - vinte por cento, na propriedade rural
situada em área de ﬂoresta ou outras formas
de vegetação nativa localizada nas demais
regiões do País; e
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País.
§ 1o O percentual de reserva legal na
propriedade situada em área de ﬂoresta e
cerrado será deﬁnido considerando separadamente os índices contidos nos incisos I e
II deste artigo.
§ 2o A vegetação da reserva legal não
pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo ﬂorestal sustentável, de acordo com princípios e critérios
técnicos e cientíﬁcos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas
no § 3o deste artigo, sem prejuízo das demais
legislações especíﬁcas.
§ 3o Para cumprimento da manutenção
ou compensação da área de reserva legal
em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os plantios de
árvores frutíferas ornamentais ou industriais,
compostos por espécies exóticas, cultivadas
em sistema intercalar ou em consórcio com
espécies nativas.
§ 4o A localização da reserva legal deve
ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
social da propriedade, e os seguintes critérios
e instrumentos, quando houver:
I - o plano de bacia hidrográﬁca;
II - o plano diretor municipal;
III - o zoneamento ecológico-econômico;
IV - outras categorias de zoneamento
ambiental; e
V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou outra área legalmente
protegida.
§ 5o O Poder Executivo, se for indicado
pelo Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE
e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o

MAIO 2010

Maio de 2010

Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
poderá:
I - reduzir, para ﬁns de recomposição,
a reserva legal, na Amazônia Legal, para até
cinqüenta por cento da propriedade, excluídas,
em qualquer caso, as Áreas de Preservação
Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente protegidos, os locais
de expressiva biodiversidade e os corredores
ecológicos; e
II - ampliar as áreas de reserva legal, em
até cinqüenta por cento dos índices previstos
neste Código, em todo o território nacional.
§ 6o Será admitido, pelo órgão ambiental
competente, o cômputo das áreas relativas à
vegetação nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual
de reserva legal, desde que não implique em
conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, e quando a soma da vegetação
nativa em área de preservação permanente e
reserva legal exceder a:
I - oitenta por cento da propriedade rural
localizada na Amazônia Legal;
II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e
III - vinte e cinco por cento da pequena
propriedade deﬁnida pelas alíneas “b” e “c” do
inciso I do § 2o do art. 1o.
§ 7o O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese
prevista no § 6o.
§ 8o A área de reserva legal deve ser
averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente,
sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retiﬁcação da área,
com as exceções previstas neste Código.
§ 9o A averbação da reserva legal da
pequena propriedade ou posse rural familiar é
gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio
técnico e jurídico, quando necessário.
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
ﬁrmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com força
de título executivo e contendo, no mínimo, a
localização da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de
supressão de sua vegetação, aplicando-se, no
que couber, as mesmas disposições previstas
neste Código para a propriedade rural.
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§ 11. Poderá ser instituída reserva legal
em regime de condomínio entre mais de uma
propriedade, respeitado o percentual legal em
relação a cada imóvel, mediante a aprovação
do órgão ambiental estadual competente e
as devidas averbações referentes a todos os
imóveis envolvidos.” (NR)
“Art. 44. O proprietário ou possuidor de
imóvel rural com área de ﬂoresta nativa, natural, primitiva ou regenerada ou outra forma
de vegetação nativa em extensão inferior ao
estabelecido nos incisos I, II, III e IV do art.
16, ressalvado o disposto nos seus §§ 5o e 6o,
deve adotar as seguintes alternativas, isoladas
ou conjuntamente:
I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada três anos,
de no mínimo 1/10 da área total necessária à
sua complementação, com espécies nativas,
de acordo com critérios estabelecidos pelo
órgão ambiental estadual competente;
II - conduzir a regeneração natural da
reserva legal; e
III - compensar a reserva legal por outra
área equivalente em importância ecológica
e extensão, desde que pertença ao mesmo
ecossistema e esteja localizada na mesma
microbacia, conforme critérios estabelecidos
em regulamento.
§ 1o Na recomposição de que trata o inciso I, o órgão ambiental estadual competente
deve apoiar tecnicamente a pequena propriedade ou posse rural familiar.
§ 2o A recomposição de que trata o inciso
I pode ser realizada mediante o plantio temporário de espécies exóticas como pioneiras,
visando a restauração do ecossistema original, de acordo com critérios técnicos gerais
estabelecidos pelo CONAMA.
§ 3o A regeneração de que trata o inciso
II será autorizada, pelo órgão ambiental estadual competente, quando sua viabilidade for
comprovada por laudo técnico, podendo ser
exigido o isolamento da área.
§ 4o Na impossibilidade de compensação
da reserva legal dentro da mesma micro-bacia
hidrográﬁca, deve o órgão ambiental estadual
competente aplicar o critério de maior proximidade possível entre a propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida para
compensação, desde que na mesma bacia
hidrográﬁca e no mesmo Estado, atendido,
quando houver, o respectivo Plano de Bacia
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Hidrográﬁca, e respeitadas as demais condicionantes estabelecidas no inciso III.
§ 5o A compensação de que trata o inciso III deste artigo, deverá ser submetida à
aprovação pelo órgão ambiental estadual competente, e pode ser implementada mediante o
arrendamento de área sob regime de servidão
ﬂorestal ou reserva legal, ou aquisição de cotas de que trata o art. 44-B.
§ 6o O proprietário rural poderá ser desonerado, pelo período de trinta anos, das
obrigações previstas neste artigo, mediante a
doação, ao órgão ambiental competente, de
área localizada no interior de Parque Nacional
ou Estadual, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva Biológica ou Estação Ecológica pendente de regularização fundiária,
respeitados os critérios previstos no inciso III
deste artigo.” (NR)
Art. 2o Ficam acrescidos os seguintes dispositivos
à Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965:
“Art. 3o-A. A exploração dos recursos ﬂorestais em terras indígenas somente poderá
ser realizada pelas comunidades indígenas
em regime de manejo ﬂorestal sustentável,
para atender a sua subsistência, respeitados
os arts. 2o e 3o deste Código.” (NR)
“Art. 37-A. Não é permitida a conversão
de ﬂorestas ou outra forma de vegetação nativa para uso alternativo do solo na propriedade rural que possui área desmatada, quando
for veriﬁcado que a referida área encontra-se
abandonada, subutilizada ou utilizada de forma
inadequada, segundo a vocação e capacidade
de suporte do solo.
§ 1o Entende-se por área abandonada,
subutilizada ou utilizada de forma inadequada, aquela não efetivamente utilizada, nos
termos do § 3o, do art. 6o da Lei no 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, ou que não atenda
aos índices previstos no art. 6o da referida Lei,
ressalvadas as áreas de pousio na pequena
propriedade ou posse rural familiar ou de população tradicional.
§ 2o As normas e mecanismos para a
comprovação da necessidade de conversão
serão estabelecidos em regulamento, considerando, dentre outros dados relevantes,
o desempenho da propriedade nos últimos
três anos, apurado nas declarações anuais
do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR.
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§ 3o A regulamentação de que trata o §
2o estabelecerá procedimentos simpliﬁcados:
I - para a pequena propriedade rural; e
II - para as demais propriedades que
venham atingindo os parâmetros de produtividade da região e que não tenham restrições
perante os órgãos ambientais.
§ 4o Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão da vegetação que
abrigue espécie ameaçada de extinção, dependerá da adoção de medidas compensatórias
e mitigadoras que assegurem a conservação
da espécie.
§ 5o Se as medidas necessárias para a conservação da espécie impossibilitarem a adequada
exploração econômica da propriedade, observarse-á o disposto na alínea “b” do art. 14.
§ 6o É proibida, em área com cobertura ﬂorestal primária ou secundária em estágio avançado de regeneração, a implantação
de projetos de assentamento humano ou de
colonização para ﬁm de reforma agrária, ressalvados os projetos de assentamento agroextrativista, respeitadas as legislações especíﬁcas.” (NR)
“Art. 44-A. O proprietário rural poderá
instituir servidão ﬂorestal, mediante a qual
voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, a direitos de supressão
ou exploração da vegetação nativa, localizada
fora da reserva legal e da área com vegetação
de preservação permanente.
§ 1o A limitação ao uso da vegetação da
área sob regime de servidão ﬂorestal deve
ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a
Reserva Legal.
§ 2o A servidão ﬂorestal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente,
após anuência do órgão ambiental estadual
competente, sendo vedada, durante o prazo
de sua vigência, a alteração da destinação da
área, nos casos de transmissão a qualquer
título, de desmembramento ou de retiﬁcação
dos limites da propriedade.” (NR)
“Art. 44-B. Fica instituída a Cota de Reserva Florestal - CRF, título representativo de
vegetação nativa sob regime de servidão ﬂorestal, de Reserva Particular do Patrimônio Natural ou reserva legal instituída voluntariamente
sobre a vegetação que exceder os percentuais
estabelecidos no art. 16 deste Código.
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Parágrafo único. A regulamentação deste Código disporá sobre as características,
natureza e prazo de validade do título de que
trata este artigo, assim como os mecanismos
que assegurem ao seu adquirente a existência e a conservação da vegetação objeto do
título.” (NR)
“Art. 44-C. O proprietário ou possuidor
que, a partir da vigência da Medida Provisória no 1.736-31, de 14 de dezembro de 1998,
suprimiu, total ou parcialmente ﬂorestas ou
demais formas de vegetação nativa, situadas
no interior de sua propriedade ou posse, sem
as devidas autorizações exigidas por Lei, não
pode fazer uso dos benefícios previstos no inciso III do art. 44.” (NR)
Art. 3o O art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. ................................................
§ 1o .......................................................
I - ..........................................................
II - .........................................................
a) ..........................................................
b) ..........................................................
c) ..........................................................
d) as áreas sob regime de servidão ﬂorestal. .............................................................
§ 7o A declaração para ﬁm de isenção do
ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas “a” e “d” do inciso II, § 1o, deste artigo, não
está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ﬁcando o mesmo responsável
pelo pagamento do imposto correspondente,
com juros e multa previstos nesta Lei, caso
ﬁque comprovado que a sua declaração não
é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções
aplicáveis.” (NR)
Art. 4o Fica autorizada a transferência de recursos, inclusive os oriundos de doações de organismos
internacionais ou de agências governamentais estrangeiras e a respectiva contrapartida nacional, aos
governos estaduais e municipais, às organizações
não-governamentais, associações, cooperativas, organizações da sociedade civil de interesse público,
dentre outras selecionadas para a execução de projetos relativos ao Programa Piloto para a Proteção das
Florestas Tropicais do Brasil.
Art. 5o A transferência dos recursos de que trata
o art. 4o será efetivada após análise da Comissão de
Coordenação do Programa Piloto.
Art. 6o Os executores dos projetos referidos no
o
art. 4 apresentarão prestação de contas do total dos
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recursos recebidos, observadas a legislação e as normas vigentes.
Art. 7o Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória no 2.166-66, de 26 de
julho de 2001.
Art. 8o Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180o da Independência e 113o da República. – Fernando Henrique Cardoso – Marcus Vinicius Pratini De Moraes
– José Sarney Filho.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.8.2001 (Edição extra)

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão
terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Sérgio Guerra,
Flexa Ribeiro, Inácio Arruda, Marconi Perillo e Renan
Calheiros enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na forma do disposto no art. 203, combinado com
o inciso I e o §2º do art. 210 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e Srs Senadores, hoje, dia 18 de maio, tem início aqui em Brasília
a XIII Marcha em Defesa dos Municípios, promovida
pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e
apoiada por diversas e representativas entidades de
âmbito nacional.
Quero, neste momento, manifestar meu integral
apoio a essa Marcha que, já por 13 anos, vem simbolizando a luta das prefeitas e dos prefeitos de todo
o Brasil pelo fortalecimento dos Municípios. Aproveito
também esta ocasião para cumprimentar a CNM, incansável batalhadora em prol dessa causa tão nobre
e tão necessária ao nosso País.
Uma das principais discussões que deverão acontecer durante a Marcha será sobre a necessidade de se
criar um novo Apoio Financeiro aos Municípios (AFM).
Isso porque a Receita Federal prevê um repasse total,
este ano, de R$ 56,5 bilhões de FPM, valor que está,
inclusive, no Orçamento da União, mas que foi revisto
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
e reduzido para R$ 53 bilhões.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,
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A realização da XIII Marcha dos Prefeitos em
Brasília me motiva a retomar um assunto que já abordei nesta tribuna, em outras ocasiões: a defesa dos
Municípios brasileiros que, ano após ano, vêem declinar suas ﬁnanças. Contudo, desta vez, gostaria de
enfocar a origem desse problema enfrentado pelos
Municípios, e também trazer algumas idéias propositivas a esse amplo debate que estamos travando em
seu benefício.
O grande desaﬁo do federalismo é promover o
desenvolvimento equilibrado e harmônico de entes
(União, Estados e Municípios) que, por natureza, são
assimétricos, mantendo-se a coesão do Estado nacional.
Os Constituintes de 1988, cientes desse desaﬁo
e da debilidade ﬁnanceira dos Municípios, pensaram
um modelo de distribuição dos recursos federativos,
pelo qual 21,5% do bolo tributário caberia aos Estados e ao Distrito Federal; 22,5% seria destinado aos
Municípios, pelo FPM; 3% iria para os fundos constitucionais e 53% para a União.
Foi um avanço enorme para os Municípios!
Antes da nova Constituição, os Municípios arrecadavam o equivalente a 2,9% de todos os tributos do
País e recebiam transferências federais e estaduais
equivalentes a 7,9%, totalizando 10,7%. Então, a nova
Constituição mais do que dobrou os recursos disponíveis aos Municípios.
Entretanto, Senhoras e Senhores Senadores, várias distorções aconteceram no decorrer dos últimos
20 anos, distorções provocadas pelas sucessivas alterações na Constituição, fazendo com que o modelo
de federalismo pensado em 1988 não corresponda ao
que se apresenta na Carta atual.
Nesses 20 anos de vigência da Constituição Cidadã, na verdade, a autonomia municipal, especialmente
a ﬁnanceira e tributária, foi cada vez mais tolhida pelas
sucessivas emendas que foram feitas.
Agreguem-se a isso dois outros fatos sumamente importantes: primeiro, os Municípios vêm assumindo, desde 1988, despesas que deveriam ser arcadas
pela União e pelos próprios Estados; segundo, houve
um aumento expressivo no número de Municípios ao
longo desse período, o que levou a uma redução do
quantum tributário destinado a cada Município até então existente. De acordo com o IBGE, em 1985, eram
4.116 Municípios; hoje são 5.564! Um aumento, portanto, de 35%!
Então, Senhoras e Senhores Senadores, os Municípios continuam sendo o elo mais fraco da Federação, e arrecadam apenas 4,20% do total dos três níveis
de governo1. Mesmo dispondo hoje de mais recursos
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do que há duas décadas, os Municípios ainda ﬁcam
com a menor parte da receita ﬁscal total, menos do
que os Estados e muito menos ainda do que a União.
Em vários países da América Latina, como Colômbia,
Bolívia e Chile, por exemplo, os Municípios chegam a
participar com até 30% do bolo tributário.
Daí a importância do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), cuja origem remonta à Carta Política
de 1946. Como já tive a oportunidade de mencionar em
pronunciamento anterior sobre este assunto, o FPM
é a principal fonte de receita de 81% dos Municípios
brasileiros, sendo que, para 28% deles, chega a representar mais da metade dos recursos de que dispõem.
Além disso, convém não esquecer que 65% dos recursos municipais provêm de transferências da União,
como é o caso do FPM e do Fundeb. É, portanto, um
percentual elevadíssimo de dependência!
Apesar disso, o Governo Federal tem assumido
uma posição pouco solidária com os prefeitos, e procura sempre subestimar o tamanho das diﬁculdades
que estão enfrentando.
Um insuspeito estudo do IPEA2, por exemplo,
mostra que, entre 1985 e 2000, houve uma progressiva
redução relativa na arrecadação do IPI e do Imposto de
Renda, impostos que compõem o FPM, ocasionando
redução dos recursos destinados aos Municípios. Esse
decréscimo relativo é atribuído, pelo estudo do IPEA,
a um maior empenho por parte do governo federal na
coleta de outros tributos e contribuições, que não alimentam o FPM e o FPE (Fundo de Participação dos
Estados). Por isso o estudo conclui que, se for tomado o ano de 1990 como base, a taxa de crescimento
nominal das contribuições é de aproximadamente 6%,
enquanto no mesmo período, os impostos cresceram
a uma taxa nominal de apenas 2%. Ou seja, Senhor
Presidente, o Governo Federal tem lançado mão dessas contribuições para reforçar sua arrecadação, em
detrimento dos Municípios brasileiros.
A tudo isso, Senhoras e Senhores Senadores,
some-se a crise ﬁnanceira internacional que nos atingiu no ﬁnal de 2008 e durante todo o ano de 2009 e
que, segundo estimativas, provocou um prejuízo de 9
bilhões de reais aos cofres das Prefeituras.
Somem-se também os programas de renúncia
ﬁscal promovidos pelo Governo Federal, destinados
a beneﬁciar os segmentos de automóveis, produtos
da construção civil, linha branca de eletrodomésticos
e móveis, a título de incentivo aos setores em função
da crise econômica global.
Trata-se de uma verdadeira caridade com chapéu alheio!
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Por que, pergunto eu, o Governo não reduziu os
percentuais das contribuições que são exclusivamente
apropriadas pela União? Por que preferiu reduzir ou
isentar a cobrança do IPI, justamente ele que compõe
as receitas do FPM?
Em ano eleitoral, não haveria aí uma artimanha do
Governo? Deixar os prefeitos de pires na mão, subservientes, devendo favores ao Presidente da República,
enquanto ele aparece como salvador da Pátria?
Acho que nós, aqui no Senado, temos o dever
de questionar isso e cobrar uma resposta para essas
perguntas!
A União Brasileira dos Municípios (UBAM) estima que, em decorrência dessas medidas adotadas
pelo Governo, os Municípios recebam 12% a menos
de recursos do FPM em 2010. Vale lembrar, Senhor
Presidente, que a renúncia ﬁscal em 2009 foi da ordem
de 25,99 bilhões de reais, de acordo com os cálculos
da própria União Brasileira dos Municípios!
Senhor Presidente, entendo que esse tema é
muito importante e requer uma análise mais profunda,
mais acurada, para que a sociedade brasileira saiba,
efetivamente, o que vem ocorrendo com nossos Municípios.
Precisamos promover, urgentemente, uma repactuação federativa, que valorize os Municípios e
promova o equilíbrio e a redução das desigualdades
entre os entes federados. Só no mês de março deste
ano, o Governo Federal arrecadou 59,4 bilhões de reais, 6,08% a mais do que em março do ano passado.
No ano, a arrecadação chegou a espantosos 185 bilhões e 984 milhões de reais, recorde para o primeiro
trimestre! Ora, não é possível que o Governo esteja tão
bem e os Municípios tão mal, sobretudo porque são
os prefeitos que acabam sendo culpados pela população, que não entende essa matemática absurda do
Governo Federal.
Nós precisamos dar uma resposta à sociedade
e votar uma Reforma Tributária, para que ela possa
surtir efeitos benéﬁcos nos Municípios, que já não suportam mais a falta de recursos para garantir saúde,
educação e bem estar social, com saneamento básico
e moradia digna.
Mais do que isso! Precisamos criar medidas que
fomentem o desenvolvimento municipal para maior geração de renda de modo a reduzir a dependência dos
Municípios de transferências da União e Estados.
Que nesta XIII Marcha dos Municípios em Brasília
haja seriedade do Governo. Que ela não se transforme em mais um palanque, mais um ato de campanha
eleitoral, do qual o Presidente Lula e sua candidata se
apropriem para fazer uma média com o povo brasileiro,
com as habituais bravatas que lhes são típicas.
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Sucesso aos Prefeitos do Brasil em sua caminhada!
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para
registrar a matéria intitulada “Pivô dos ‘aloprados’ vira
fazendeiro no sul da Bahia”, publicada pelo jornal Folha
de S. Paulo, em sua edição de 04 de abril 2010.
A reportagem destaca que apontado pela Polícia Federal como o homem da mala de dinheiro que
seria usado na compra de um dossiê contra tucanos,
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o empresário petista Hamilton Lacerda virou fazendeiro no sul da Bahia. O ex-assessor do senador Aloísio
Mercadante, ganhava R$5 mil e agora e agora é sócio
em negócio de R$1,5 milhão.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada “Radical, nunca;
racional, sempre”, publicada pela Veja, de 07 de abril
de 2010.
A matéria destaca uma cole Tânia de artigos e
entrevistas reunidos no livro “Relembrando o que Escrevi – Da Reconquista da democracia aos desaﬁos
Globais” do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que mostra o pensamento político do líder Tucano.
Segundo a crítica da revista, a leitura nos faz concluir
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que FHC foi o primeiro esquerdista a assumir o poder
no país depois de João Goulart.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a juventude de todas as épocas históricas
caracterizou-se por sua participação signiﬁcativa na
construção do mundo em que vivemos hoje.
É fato evidente e indiscutível que em todos os
grandes acontecimentos políticos no Brasil a juventude teve presença marcante.
Em inúmeras ocasiões, seu papel foi tão decisivo
que inﬂuiu de modo crucial no rumo adotado pelo País
como, por exemplo, na resistência à ditadura militar,
que trouxe o Brasil aos trilhos da democracia.
É inestimável e inesquecível a participação da
juventude nas conquistas da independência e nos
avanços que hoje asseguram uma posição vantajosa
do Brasil em seu desenvolvimento — a exemplo da
Campanha do “Petróleo é Nosso” e das diversiﬁcadas
batalhas pela soberania nacional.
Os jovens que realizaram o movimento tenentista
de 1922, ao lado de outros jovens inﬂuenciados pela
semana de arte moderna, marcaram época no século
XX, nas numerosas conquistas da nacionalidade, inclusive nas contendas pela universalização do ensino
público e gratuito.
Foi a juventude organizada em seus grêmios e
diretórios estudantis que em nossa História, marca
presença na poesia, na literatura, na música, no cinema e artes plásticas, nos movimentos e manifestações
libertárias, nos formidáveis momentos decisivos das
encruzilhadas do povo brasileiro e na ação cotidiana,
a juventude está, enﬁm, presente em cada um de nós
que nos recusamos a envelhecer nas nossas perspectivas e ideais.
Em sua expressão mais estruturada, o movimento estudantil brasileiro consolidou-se como caixa de ressonância dos sentimentos e aspirações da
sociedade — e enquanto ﬁo condutor do trânsito das
idéias, aspirações e sentimentos emanados das ruas,
das familias e das escolas. Ao cumprir esse papel de
encadeamento e fermentação, de veículo da inquietação social, suas veias pulsantes e sua disposição para
as grandes lutas convertem-se em força propulsora no
processo de transformação social.
Esta energia adquiriu uma especial dimensão
organizada no século XX, com a estruturação das primeiras entidades estudantis até o advento da União
Nacional dos Estudantes (UNE — fundada em 1937,
no I Congresso Nacional dos Estudantes, organizado
na Casa do Estudante do Brasil no Rio de Janeiro)
e da União Brasileira de Estudantes Secundaristas
(UBES — fundada em 25 de julho 1948, na praia do
Flamengo, no Rio de Janeiro).
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Esta última é, até hoje, a entidade que congrega
e representa todos os estudantes de escolas do ensino
fundamental, médio, técnico, proﬁssionalizante e prévestibular do Brasil. Na extensa base social da UBES,
estiveram e estão os grêmios estudantis — enquanto
escola original da formação de lideranças que posteriormente se destacariam nas liças universitárias e
também no Parlamento brasileiro.
É signiﬁcativo o fato republicano a reunir, entre as
personalidades que atualmente se destacam no País,
ex-presidentes da entidade, a exemplo do ministro da
Cultura, Juca Ferreira (eleito em Salvador, em 1968),
e Manoel Rangel, presidente da Agência Nacional do
Cinema (ANCINE), eleito em 1988 e reconduzido em
1989 e 1990.
Em 1968, com o AI-5 (Ato Institucional nº 5), foi
posta na ilegalidade a UBES, suas entidades estaduais
e seus grêmios, do mesmo modo que a UNE e toda a
sua estrutura organizativa, com seus diretórios e centros
acadêmicos. Apenas em 1985, com o ﬁm da ditadura e
aprovação da Lei do Grêmio Livre, de autoria do então
deputado federal Aldo Arantes (ex-presidente da UNE
no início dos anos 1960, na época dos seus CPCs —
centros populares de cultura), foi admitida novamente
a livre organização das entidades estudantis.
No curso da minha participação no movimento
popular, inclusive como vereador em Fortaleza e deputado estadual no Ceará, tive o privilégio de conviver na atividade cotidiana com os nossos estudantes,
secundaristas e universitários.
Nesta atividade, aprovamos, com a reivindicação e o apoio desse movimento estudantil, e depois
de muita luta, leis importantes — a exemplo da que
instituiu o pagamento da meia passagem no transporte urbano de Fortaleza; e a lei da meia cultural, que
estabeleceu a cobrança da meia-entrada em estabelecimentos culturais e de lazer. Esse arcabouço legal
contribuiu para o acesso de nossos jovens a um novo
ambiente de lazer e cultura, propiciando assim uma
maior cidadania.
Atualmente, no Senado Federal, persistimos nesta atividade e tratamos de defender a aprovação do
projeto de lei que estabelece a reserva de vagas nas
universidades brasileiras para alunos oriundos de escolas públicas (as cotas sociais), bem como, continuamos na luta pela meia-entrada, que já tramitou no
Senado e encontra-se em tramitação nas comissões
da Câmara dos Deputados. Ainda mais recente tem
sido nossa luta pela aprovação do Projeto do Executivo que reconhece a responsabilidade do Estado pela
destruição do prédio da UNE, que resgatará uma das
passagens mais importantes da história desta Nação.
Conservamos a plena atenção a todas as matérias le-
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gislativas que possam contribuir para o fortalecimento
do movimento estudantil e da qualidade de vida material e espiritual dos jovens brasileiros.
Na perspectiva de preservação e desenvolvimento das conquistas históricas da juventude, e com esse
sentimento articulado aos seus direitos, resolvemos
incorporar mais uma contribuição: uma cartilha que
contém algumas das leis mais importantes já aprovadas e que dizem respeito aos estudantes, em especial
quanto à Lei do Grêmio Livre — que, em 2010, completa 25 anos de sua aprovação.
Esta cartilha sistematiza ainda informações sobre
como organizar o grêmio livre na sua escola. Por este
motivo, Sr. Presidente, como forma de marcar esses
25 anos, de imensa importância para toda a juventude
brasileira, peço a inserção nos Anais do Senado do
conjunto desse trabalho.
Esperamos, assim, contribuir para elevar a consciência política e cidadã de nossa juventude, mediante
o acesso às leis que eles mesmos, com sua reconhecida capacidade de atuação na sociedade, ajudaram
a construir.
Muito obrigado. Um forte abraço.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, esta sessão do Senado Federal será
histórica, porque, nos termos da decisão tomada pela
Mesa Diretora em relação à questão de ordem formulada pelo nobre Senador Arthur Virgílio, a Casa de Rui
Barbosa aprecia a proposição que ﬁcou popularmente
conhecida como “Projeto Ficha Limpa”.
Trata-se, sem qualquer sombra de dúvida, de uma
resposta à altura dos anseios da sociedade que, assim
como nós neste Plenário, deseja ver aperfeiçoada a
democracia, deseja ver resgatada a ética na política.
Nosso país lutou bravamente em favor da livre expressão do pensamento e da liberdade de imprensa;
Nosso povo foi às ruas pelas eleições livres e a
alternância no poder.
Não se fez esmorecer até ver ﬁncadas e enraizadas em nossa terra as bases da República e do
Estado de Direito.
Incorporamos os princípios republicanos em nossas vidas, de tal sorte que muitos cidadãos já perderam
a conta de quantas vezes foram às urnas para escolher os representantes políticos do Poder Legislativo
e do Poder Executivo.
Das grandes cidades aos pequenos vilarejos do
interior, experimentamos diferentes propostas de governo das mais diversas colorações partidárias.
Por meio do sagrado direito de votar e ser votado,
assentado no texto da Carta Cidadã de 1998, reelegemos os bons governantes e parlamentares ao tempo
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que afastamos quem não nos pareceu probo para o
exercício do mandato.
Hoje o inalienável e sublime direito de votar está
consolidado no seio da sociedade brasileira.
Todavia, não é de agora que a sociedade bate
à porta do Parlamento para exigir medidas mais severas e duras no sentido de afastar da ceara política
os indivíduos que não são dignos de representar os
cidadãos pelo exercício do mandato eletivo.
Exatamente por isso, esta Casa responde ao povo
e vota agora o Projeto Ficha Limpa, para que passe a
vigorar ainda no pleito de 2010.
É evidente que não se trata de uma obra acabada
e perfeita, até porque a busca pelo aperfeiçoamento dos
mecanismos legais deve ser uma meta permanente.
Mas, ao aprovarmos o Ficha Limpa, daremos
passo decisivo para resgatar a ética na política.
Ao aprovarmos o Ficha Limpa, fortaleceremos
entre nós os princípios da República, da Democracia
e do Estado de Direito.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores,Vale lembrar que cerca de quinze milhões
de brasileiras e brasileiros são diabéticos. Isso equivale
a mais de 10% da população brasileira.
O diabete está associado, senhor Presidente, a
problemas os mais diversos, como os distúrbios da visão, a hipertensão arterial, a insuﬁciência coronariana,
o infarto agudo do miocárdio, a insuﬁciência renal, a
polineurite, o acidente vascular cerebral dentre outras
complicações.
Além disso, o diabetes é doença considerada
pela Organização Mundial de Saúde como epidemia
mundial.
Ao lado da hipertensão, é a doença que mais
mata no Brasil.É também a principal causa de internações, por complicações como doença cardiovascular,
diálise por insuﬁciência renal crônica e amputações
de membros inferiores.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê
que, para 2025, o planeta terá 350 milhões de diabéticos.
Pois bem, Senhoras e Senhores,
Diante desse quadro, apresentei no Senado Federal um conjunto sistêmico de projetos de lei, todos
relacionados a políticas especíﬁcas para os portadores de diabetes.
Assim, em 16 de novembro de 2008, trouxe a
esta Casa projeto de lei de minha para incluir o diabetes melito entre as doenças sujeitas à isenção do
imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria
ou reforma. Essa matéria avançou muito bem aqui no
Senado. Aliás, os relatórios favoráveis dos Senadores
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Papaléo Paes e Marcelo Crivella, bem evidenciam a
importância da iniciativa.
Este projeto da isenção do Imposto de Renda para
os aposentados diabéticos está tramitando na Câmara
dos Deputados, já tendo sido aprovada na comissão
de seguridade social. Agora, está na Comissão de Finanças e Tributação daquela Casa.
Em setembro do ano passado, estive pessoalmente com o Presidente da Câmara dos Deputados,
Michel Temer, pedindo apoio para que essa matéria
tivesse também tramitação célere naquela Casa.
Após esse encontro, já agora em 2010, estive
também pessoalmente com os líderes da Câmara
dos Deputados para, mais uma vez, pedir a rápida
aprovação do projeto que isenta, do imposto de renda, os proventos de aposentadoria das pessoas com
diabetes.
Venho, portanto, a este Plenário, solicitar que a
Câmara dos Deputados avance na aprovação do nosso
projeto dos diabéticos, a exemplo do que ocorreu aqui
no Senado Federal.
Senhor Presidente.
Outros importantes projetos, de nossa autoria,
voltados para os diabéticos, estão em tramitação aqui
no Senado da República e dizem respeito aos seguintes temas:
O que permite a movimentação de recursos do
FGTS e do PIS/PASEP, por pessoa com diabetes;
O que garante a utilização de documento emitido
por médico da rede privada para ﬁns do recebimento
de medicação fornecida pela rede pública, desafogando as ﬁlas do sistema público de saúde. Não é raro
acontecer de alguma pessoa deixar de receber o tratamento adequado por falta de horário dos médicos
credenciados para os exames oﬁciais. Os pacientes de
diabetes, verdadeiramente, não podem ser penalizados
por questões burocráticas dos órgãos públicos.
E ﬁnalmente, senhor Presidente, o projeto que
determina a ampla divulgação dos programas de educação para diabéticos, sem o que os pacientes não
poderão obter a medicação gratuita.
Com efeito, não basta a entrega da medicação. É
necessário um acompanhamento e a certeza de que o
portador do diabetes saberá como administrar os remédios e isso depende de um programa educacional
a cargo do Poder Público.
Sr. Presidente,
Ressalto, com muita satisfação, que a Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado, a CAE, aprovou
hoje um desses projetos, aquele que permite o saque
de recursos do FGTS e do PIS/PASEP para as pessoas com diabetes.
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Considerando os enormes gastos com medicamentos e internações, nada mais justo, nada mais correto, que seja facultado, aos diabéticos, utilizar parte
dos recursos do FGTS e do PIS/PASEP, para amenizar
essa carga de despesas.
A aprovação de mais esse projeto que atende
aos anseios dos diabéticos, é uma demonstração que
O Senado e os senadores, senhor Presidente, estão
efetivamente trazendo soluções equilibradas para as
pessoas que enfrentam essa doença, que hoje já pode
ser considerada uma verdadeira epidemia mundial.
Nesse sentido, nada melhor, para milhões de brasileiros, do que a notícia do avanço desses projetos e
do reconhecimento legal da condição de hipossuﬁciência, decorrente do seu estado de saúde.
Quanto ao projeto que isenta do imposto de renda os aposentados diabéticos, renovo, em nome do
meu partido, o PMDB, o meu apelo ao Presidente da
Câmara e aos líderes daquela Casa.
Precisamos, portanto, aprovar este ano ainda essa
isenção na Câmara dos Deputados, para fazer justiça
aos milhares de brasileiras e brasileiros que, todo dia,
no Brasil afora, despendem mais e mais parcela de
suas rendas com elevados gastos de medicamentos
e consultas médicas, no tratamento da diabetes.
Muito Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – 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 20, às 14
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
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. – PetroSal e dá outras providências.
Relator: Senador Tasso Jereissati (art.
140 do Regimento Interno)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
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– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
(Sobrestando a pauta a partir de 19-42010)
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010
(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 7, de 2010
(nº 5.940/2009, na Casa de origem), de iniciativa 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.
Relator: Senador Renan Calheiros (art.
140 do Regimento Interno)
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.
(Sobrestando a pauta a partir de 7-52010)
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010
(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 8, de 2010
(nº 5.941/2009, na Casa de origem), de iniciativa 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.
Relator: Senador Delcídio Amaral (art.
140 do Regimento Interno)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
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– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
(Sobrestando a pauta a partir de 7-52010)
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010
(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 16, de 2010
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de iniciativa 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.)
Relator: Senador Edison Lobão (art. 140
do Regimento Interno)
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 7-52010)
5
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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6
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.
7
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.
8
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.
9
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.
10
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.
11
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.
12
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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13
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.
14
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.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 17, de 2008, tendo como primeiro signatário
o Senador Arthur Virgílio, que acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (prorrogação dos benefícios para
a Zona Franca de Manaus).
Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Neuto de Conto, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
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16
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.
17
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.
18
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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19
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.
20
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.
21
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.
22
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
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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.
23
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.
24
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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25
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.
26
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 sócioeducativa” 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.
27
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.
28
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.
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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.
29
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.
30
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.
31
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.
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32
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.
33
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.
34
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.
35
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.
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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.
36
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.
37
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).
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
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que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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).
40
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.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que institui o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
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42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 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.
43
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.
44
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.
45
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
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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.
46
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.
47
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.
48
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art.
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
– Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos
adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
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Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
49
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.
50
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.
51
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.
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52
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.
53
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.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Marco Maciel, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
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55
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.
56
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.
57
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
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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.
58
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, 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 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.
59
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,
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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.
60
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.
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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 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 2007Complementares; 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.
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62
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.
63
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
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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
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
64
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
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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 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 2007Complementares; 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.
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 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 2007Complementares; 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
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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.
67
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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68
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 2007Complementares; 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.
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 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.
70
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 ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
71
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.
72
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
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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
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 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 2007Complementares; 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.
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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.
74
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 ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
75
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 2007Complementares; 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 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.
76
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,
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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.
77
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 2007Complementares; 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.
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.
78
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.
79
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
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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.
80
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.
81
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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82
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.
83
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.
84
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 (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 8
minutos.)
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Ata da 79ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 20 de maio de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa e Mozarildo Cavalcanti
(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encerra-se às 20 horas e 1 minuto)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, Capital da República do Brasil. Hoje, 20 de
maio de 2010, 14 horas.
Estamos no Senado da República Federal. Representamos a Mesa Diretora do Senado da República. Vivemos
a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura.
Esta é a 79ª sessão deliberativa ordinária.
Todas as deliberações legislativas estão sobrestadas.
O painel acusa a presença de 78 Senadores na
Casa.
Há número regimental para iniciar uma sessão.
Declaro aberta esta sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores que
será realizada sessão especial, no dia 24 do corrente,
segunda-feira, às 11 horas, destinada a comemorar o
Dia do Comerciário, nos termos dos Requerimentos
nºs 20 e 72, de 2010.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 547, DE 2010 – SF
Requeiro, nos termos do artigo 40, do Regimento
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos desta
Casa, no período de 23 a 26 de maio deste, para participar da VIII Conferência das Partes de Revisão do
Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares
(TNP), que acontecerá na Sede das Nações Unidas
em Nova York – Estados Unidos da América uma vez
que fui designado representante do Senado Federal
junto a esta Conferência.
Por oportuno, em atenção aos termos do artigo
39, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
com a redação dada pela Resolução nº 37, de 1995,
cumpre comunicar a esta Presidência que estarei ausente do País no supracitado período, participando do
referido evento.
Sala das Sessões, 20 de maio de 2010. – Servidor Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação e
será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 548, DE 2010
Requeiro, nos termos do inciso II, art. 218 do
Regimento Interno, inserção em ata de voto de pesar
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pelo falecimento, aos 80 anos, de Therezinha Martins
Perácio de Paula, ocorrido no dia 5 de abril de 2010,
em Curvelo, Minas Gerais.
Justiﬁcação
Therezinha Martins Perácio de Paula, poetisa
curvelana, eu assinava como T. M. Perácio, nasceu a
4 de novembro de 1929, ﬁlha de Antônio Perácio Filho
e de Conceição Martins Perácio. Seu falecimento causou enorme consternação em Curvelo e região, onde
a atividade literária é bastante valorizada.
Estudou as primeiras letras na Escola Normal
Liceu Mineiro e Colégio Sacre Coeur de Marie, em
Belo Horizonte.
Atuou como voluntária na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, no Hospital Imaculada Conceição em Curvelo, apoiando as iniciativas da APAE e
do Asilo da Sociedade de São Vicente de Paula.
Exímia poetisa colaborou em diversos seminários, sempre incentivando novos valores. Publicou seus
versos e crônicas no livro “Colcha de Retalhos”, em
dois volumes, lançado com renda revertida para entidades ﬁlantrópicas.
Foi casada com Vicente Soares de Paula, falecido
em 1975, fazendeiro e criador reconhecido em diversas
propriedades, um dos fundadores da Sociedade Rural
de Curvelo, hoje Associação Mineira de Criadores de
gado Zebu – AMCZ. Therezinha faleceu aos 80 anos
e sobrevieram-lhe a irmã Mary, os ﬁlhos e ﬁlhas Martha, Adriano, Cássio, Rachel e Myrian, noras, genros,
netos e bisneta.
Sala das Sessões, 20 de maio de 2010. – Senador Eduardo Azeredo.
REQUERIMENTO Nº 549, DE 2010
O Senador que este subscreve, com base no Art.
222 do Regimento Interno do Senado Federal, requer
seja oﬁciado, voto de congratulações à família de Paulo Salvo, nascido na cidade de Curvelo, Minas Gerais,
pelo transcurso do centenário de seu nascimento.
Justiﬁcação
Paulo Salvo nasceu em Curvelo em 8 de março
de 1910, ﬁlho do major Antônio Salvo, um dos pais
da imprensa curvelana, e de dona Maria Bella Pena
de Salvo.
Depois de concluir os estudos médios no Colégio Anglo Brasileiro, ingressou na Escola Superior de
Agricultura e Veterinária do Estado de Minas Gerais
(ESAV), hoje Universidade Federal de Viçosa (UFV),
formando-se em 1931 na primeira turma de Agronomia. Fluente em inglês, francês e espanhol, concluiu
o mestrado em Crédito Rural pela Universidade de
Purdue, EUA.
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De volta a Curvelo, impulsionou o agronegócio
da região, principalmente a cotonicultura, o que valeu
para a cidade a denominação carinhosa de “terra do
ouro branco” e que veio a clamar pela instalação de
fábrica de tecidos na cidade, em articulação de sucesso iniciada em 1933.
Líder atuante, Paulo Salvo foi um dos fundadores
da Sociedade Rural de Curvelo (atual AMCZ) tendo
sido prefeito de Curvelo por dois mandatos, de 1947 a
1959, pela União Democrática Nacional (UDN). Deixou
obras de base, como o Plano Diretor da cidade (ainda
em uso), os sistemas de abastecimento de água e de
coleta de esgotos. Combateu com notável eﬁcácia a
malária e outras endemias regionais, tendo merecido
destaque pelas autoridades sanitárias da época.
Fiel à sua vocação, exerceu cargos públicos ligados ao agronegócio como presidente da ACAR
(atual EMATER), conselheiro da CASEMG, FRIMISA
e CAMIG, empresas de promoção da atividade rural
do Governo de Minas Gerais, e diretor do Banco de
Crédito Real de Minas Gerais – CREDIREAL. Também
cumpriu mandato de Deputado Estadual à Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.
Como Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, no Governo Magalhães Pinto, de
1961 a 1966, organizou o Programa de Colonização
do Estado de Minas Gerais, conhecido como projeto
Jaíba, aprovado pelo BID – Banco Interamericano de
Desenvolvimento. Por esta e outras tantas realizações,
a maioria fora das atividades políticas, recebeu o reconhecimento de vários municípios mineiros que o homenagearam com o título de cidadão honorário.
Faleceu aos 94 anos, em 7 de janeiro de 2004,
sobrevivendo-lhe a esposa, dona Wanda Pinto Salvo,
e os ﬁlhos Antônio, Péricles, Sônia e Vanda.
Homem de bem, do verdadeiro espírito público,
devotado aos seus conterrâneos, merece nossa homenagem, o que rogo aos nobres pares.
Sala das Sessões, 20 de maio de 2010 – Eduardo Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2007
(nº 3.029/2004, na Casa de origem, do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame), que altera dispositivos
da Lei nº 9.660, de 16 de junho de 1998 (a renovação
da frota oﬁcial deverá ser feita por veículos movidos a
combustíveis renováveis, ou da mistura desses com
combustíveis de outras fontes).
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Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 243, de 2009 – Complementar, de autoria do Senador Tasso Jereissati, que altera dispositivos da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece
normas de ﬁnanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras
providências; e
– Projeto de Lei do Senado nº 431, de 2009 – Consolidação, de autoria do Senador Adelmir Santana, que consolida e atualiza a legislação federal sobre a inscrição e a extinção do registro de
empresário e de sociedade empresária.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 348, de 2007, de
autoria do Senador Valdir Raupp, que inclui a
carne suína na pauta de produtos amparados
pela Política de Garantia de Preços Mínimos
(PGPM), nos termos do Decreto-Lei nº 79, de
19 de dezembro de 1966, e da Lei nº 8.427, de
27 de maio de 1992;
– Projeto de Lei do Senado nº 14, de 2008, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que
altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, na aquisição de
automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas
portadoras de deﬁciência física, e dá outras providências, para incluir os portadores de deﬁciência auditiva;
– Projeto de Lei do Senado nº 154, de 2009, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que autoriza
o Poder Executivo a criar o Fundo Nacional de
Reutilização de Água (Funreágua); e
– Projeto de Lei do Senado nº 360, de 2009, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal
de São Miguel do Guamá, no Estado do Pará.
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Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os projetos vão à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF nº 233/PT
Brasília, 19 de maio de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para solicitar que seja a Deputada Iriny Lopes (PT –
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ES) indicada como membro suplente em substituição
ao Deputado Antonio Palocci (PT – SP), e indicar o
Deputado Magela (PT – SP) como membro titulara
em substituição à Deputada Iriny Lopes (PT – ES ma
composição da Comissão Mista Permanente sobre
mudanças climáticas.
Atenciosamente, – Deputado Paulo Rocha, ViceLíder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Serão feitas as substituições solicitadas.
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.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
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dução dos veículos não devem, logicamente, ensejar
a suspensão do direito de dirigir.
Assim, é com vistas a aperfeiçoar o texto do
Código de Trânsito Brasileiro que apresentamos essa
proposição, esperando contar com a aprovação dos
nobres colegas do Congresso Nacional. – Senador
Marconi Perillo.
LEGISLAÇÃO CITADA

São lidos os seguintes:
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 145, DE 2010
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para retirar da contagem de pontos as infrações não diretamente relacionadas à condução de veículos automotores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 259 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 259. ..............................................
..............................................................
§ 3º Não será atribuída pontuação para
as infrações previstas nos arts. 233, 240, 241,
242, 243, 245, 246, 247, 254 e 255.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A proposição que ora apresentamos decorre de
sugestão que nos foi encaminhada pela Associação
Nacional de Departamentos de Trânsito (AND).
O art. 259 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
estabelece uma escala de pontuação, de acordo com
a gravidade das infrações cometidas. Tal escala é a
base para a contagem de vinte pontos estabelecida no
art. 261, que enseja a suspensão do direito de dirigir.
Evidentemente, essa suspensão só atinge os condutores que necessitem de habilitação para dirigir seus
veículos. Segundo o art. 143, a habilitação é necessária
apenas para a condução de veículos motorizados, o
que exclui da exigência os condutores de veículos de
propulsão humana ou animal.
Assim, é razoável que a contagem de que trata
o art. 259 reﬁra-se tão somente a infrações cometidas
na condução dos veículos para as quais o condutor
encontra-se habilitado. Infrações cometidas em veículos
não motorizados ou devidas a questões burocráticolegais e que não estejam diretamente ligadas à con-

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:
I – gravíssima – sete pontos;
II – grave – cinco pontos;
III – média – quatro pontos;
IV – leve – três pontos.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 146, DE 2010
Altera o art. 40 da Lei nº 11.196, de 21
de novembro de 2005, para permitir a atualização monetária de bens imóveis de pessoa
física na apuração da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda incidente sobre o
ganho de capital por ocasião da respectiva
alienação, a qualquer título.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput e o § 2º do art. 40 da Lei nº 11.196,
de 21 de novembro de 2005, passam a vigorar com a
seguinte redação, ﬁcando revogado o § 1º do artigo:
“Art. 40. Para ﬁns de apuração do ganho
de capital, as pessoas físicas poderão corrigir
monetariamente o custo da aquisição de bens
imóveis com base na variação acumulada, entre o mês da aquisição e o mês da alienação,
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), da Fundação Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística, ou, na sua ausência,
pelo índice oﬁcialmente adotado para medição da inﬂação.
..............................................................
§ 2º No caso de imóveis adquiridos até
31 de dezembro de 1995, a atualização monetária de que trata o caput deste artigo será
aplicada a partir de 1º de janeiro de 1996, sem
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prejuízo do disposto no art. 18 da Lei nº 7.713,
de 22 de dezembro de 1988.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Desde 1995, a legislação do imposto de renda
proíbe a atualização do valor dos imóveis, para ﬁns de
cálculo do ganho de capital – ou seja, sobre o lucro
auferido no momento da sua venda.
Com efeito, o art. 17 da Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, no contexto da implantação do
Plano Real, vedou a atribuição de qualquer correção
monetária sobre o valor de bens e direitos. Embora o
Plano Real tenha sido exitoso no estancamento da
inﬂação galopante que até então se veriﬁcava, nunca
deixou de ocorrer um natural e pequeno índice anual de depreciação da moeda. Ao longo de dez anos,
acumulou-se uma grande defasagem de valor. Conforme o índice que se tome como base, a distorção no
valor monetário dos bens e direitos chegou ao redor
de cem por cento.
A conseqüência perversa foi a de que, em suas
operações patrimoniais ativas, os contribuintes passaram a calcular o imposto de renda não somente sobre a
valorização econômica do imóvel mas, principalmente,
sobre a parcela inﬂacionária nela contida. Dessa forma,
o imposto passou a incidir não apenas sobre o lucro
imobiliário, mas também sobre parcela do patrimônio,
em ﬂagrante inconstitucionalidade, visto que o imposto
de renda, nos termos do Código Tributário Nacional (Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), deve incidir sobre
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos e sobre os acréscimos patrimoniais – estando,
contudo, induvidoso que a mudança de valor do imóvel
por simples efeito da desvalorização da moeda não
representa acréscimo patrimonial.
Por intermédio do art. 40 da Lei nº 11.196, de 21
de novembro de 2005, a União reconheceu a iniqüidade da situação caracterizada pelo congelamento do
valor dos bens. Contudo, em lugar de simplesmente
permitir a atualização do valor dos imóveis, introduziu
uma complexa forma de reduzir a base de cálculo,
mediante a aplicação de uma fórmula matemática que
pressupõe um índice inﬂacionário constante, de pouco
mais de quatro por cento.
Embora isso já tenha representado um grande
alívio para os contribuintes e diminuição da injuridicidade decorrente da incidência do imposto sobre parcela
de simples valorização inﬂacionária, inegavelmente a
solução não foi a mais correta.
Fora de qualquer dúvida, o ideal é simplesmente permitir a aplicação de um índice de correção de
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preços que reﬂita a variação efetivamente ocorrida. A
adoção de um índice arbitrário, como se fez na edição
da Lei nº 11.196, de 2005, tanto pode vir a prejudicar
o contribuinte, se a inﬂação for maior, como a prejudicar o Erário, se ela for menor – como, aliás, todos
desejam.
Por isso, propomos, simplesmente, a adoção do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE) e oﬁcialmente adotado pelo Governo como indicador da inﬂação. – Senador Eduardo Azeredo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.196 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005
Institui o Regime Especial de Tributação
para a Plataforma de Exportação de Serviços
de Tecnologia da Informação – REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP e
o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre
incentivos ﬁscais para a inovação tecnológica;
altera o Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro
de 1967, o Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, o Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho
de 1986, as Leis nos 4.502, de 30 de novembro
de 1964, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.245,
de 18 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, 8.666, de 21 de junho de
1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995, 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995, 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.317, de
5 de dezembro de 1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.718, de 27 de novembro
de 1998, 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
10.438, de 26 de abril de 2002, 10.485, de 3
de julho de 2002, 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003,
10.833, de 29 de dezembro de 2003, 10.865,
de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004,
11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.051,
de 29 de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de
dezembro de 2004, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005,
e a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001; revoga a Lei no 8.661, de 2
de junho de 1993, e dispositivos das Leis nos
8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981, de 20
de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003,
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10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2
de agosto de 2004, e da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no País na
venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da
celebração do contrato, aplique o produto da venda
na aquisição de imóveis residenciais localizados no
País. (Vigência)
§ 1o No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel,
o prazo referido neste artigo será contado a partir da
data de celebração do contrato relativo à 1a (primeira)
operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda
implicará tributação do ganho proporcionalmente ao
valor da parcela não aplicada.
§ 3o No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este artigo aplicar-se-á ao
ganho de capital correspondente apenas à parcela
empregada na aquisição de imóveis residenciais.
§ 4o A inobservância das condições estabelecidas neste artigo importará em exigência do imposto
com base no ganho de capital, acrescido de:
I – juros de mora, calculados a partir do 2o (segundo) mês subseqüente ao do recebimento do valor
ou de parcela do valor do imóvel vendido; e
II – multa, de mora ou de ofício, calculada a partir
do 2o (segundo) mês seguinte ao do recebimento do
valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o
imposto não for pago até 30 (trinta) dias após o prazo
de que trata o caput deste artigo.
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do
benefício de que trata este artigo 1 (uma) vez a cada
5 (cinco) anos.
Art. 40. Para a apuração da base de cálculo do
imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de
capital por ocasião da alienação, a qualquer título, de

Ano de Aquisição
ou Incorporação
Até 1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

MAIO 2010

Maio de 2010

bens imóveis realizada por pessoa física residente no
País, serão aplicados fatores de redução (FR1 e FR2)
do ganho de capital apurado. (Vigência)
§ 1o A base de cálculo do imposto corresponderá à multiplicação do ganho de capital pelos fatores
de redução, que serão determinados pelas seguintes
fórmulas:
I – FR1 = 1/1,0060m1, onde “m1” corresponde
ao número de meses-calendário ou fração decorridos
entre a data de aquisição do imóvel e o mês da publicação desta Lei, inclusive na hipótese de a alienação
ocorrer no referido mês;
II – FR2 = 1/1,0035m2, onde “m2” corresponde
ao número de meses-calendário ou fração decorridos
entre o mês seguinte ao da publicação desta Lei ou o
mês da aquisição do imóvel, se posterior, e o de sua
alienação.
§ 2o Na hipótese de imóveis adquiridos até 31
de dezembro de 1995, o fator de redução de que trata
o inciso I do § 1o deste artigo será aplicado a partir de
1o de janeiro de 1996, sem prejuízo do disposto no art.
18 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
CAPÍTULO IX
Da Contribuição Para o PIS/PASEP e da Coﬁns
LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Art. 18. Para apuração do valor a ser tributado, no
caso de alienação de bens imóveis, poderá ser aplicado um percentual de redução sobre o ganho de capital
apurado, segundo o ano de aquisição ou incorporação
do bem, de acordo com a seguinte tabela: (Vide Lei
8.023, de 1990)

Percentual de Ano de Aquisição
Redução
ou Incorporação
100
1979
95%
1980
90%
1981
85%
1982
80%
1983
75%
1984
70%
1985
65%
1986
60%
1987
55%
1988

Percentual de
Redução
50
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
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Parágrafo único. Não haverá redução, relativamente aos imóveis cuja aquisição venha ocorrer a partir de
1º de janeiro de 1989.
Art. 19. Valor da transmissão é o preço efetivo
de operação de venda ou da cessão de direitos, ressalvado o disposto no art. 20 desta Lei.
Parágrafo único. Nas operações em que o valor
não se expressar em dinheiro, o valor da transmissão
será arbitrado segundo o valor de mercado.
Art. 20. A autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará o valor ou preço, sempre que não
mereça fé, por notoriamente diferente do de mercado,
o valor ou preço informado pelo contribuinte, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de
capital será tributado na proporção das parcelas re-
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cebidas em cada mês, considerando-se a respectiva
atualização monetária, se houver.
Art. 22. Na determinação do ganho de capital
serão excluídos: (Vide Lei 8.023, de 1990)
I – o ganho de capital decorrente da alienação do
único imóvel que o titular possua, desde que não tenha
realizado operação idêntica nos últimos cinco anos;
I – o ganho de capital decorrente da alienação do único imóvel que o titular possua, desde que
não tenha realizado outra operação nos últimos cinco anos e o valor da alienação não seja superior ao
equivalente a trezentos mil BTN no mês da operação.
(Redação dada pela Lei 8.134, de 1990) (Vide Lei nº
8.218, de 1991)
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e de Assuntos Econômicos, cabendo à última decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
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Maio de 2010

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do inciso III do art 91 do Regimento Interno, com a
redação dada pela Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal, os Projetos que acabam de ser lidos
serão apreciados terminativamente pela Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão receber emendas pelo prazo
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, do
Regimento Interno.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Flávio Arns, do PSDB do Paraná.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente, peço que V. Exª
me inscreva para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está inscrito. E tem um documento o Senador José
Agripino outorgando-lhe a liderança nesta sessão. Não,
este é do Marco Maciel. Foi um lapso. As duas maiores
virtudes da política democrática. Daí, não foi um engano, foi um acerto. São dois homens de Deus.
Há oradores inscritos.
A primeira oradora, por cessão do Senador Flávio
Arns, é a Senadora Marisa Serrano. Ela representa o
Mato Grosso do Sul, é do PSDB e é grande professora de nosso Brasil.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Presidente. Eu tenho muito orgulho quando V. Exª me chama de professora, porque tenho um
orgulho danado da minha proﬁssão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Gosto de professora.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Eu
sei que o senhor tem toda uma linhagem de professores.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Toda. Eu me agarro com Adalgisa, que é professora.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Fico feliz, eu e a população, de saber que, aqui nesta Casa, os professores estão atentos, lutando pela
educação brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no último domingo, o jornal de maior circulação em Mato Grosso do
Sul, o Correio do Estado, publicou extensa e detalhada reportagem sobre o desenvolvimento do setor de
reﬂorestamento em Mato Grosso do Sul.
O material jornalístico, feito com base em levantamentos da Secretaria de Meio Ambiente, Planejamento, da Ciência e Tecnologia mostra que Mato Grosso
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do Sul, meu Estado, hoje ocupa a quarta posição no
ranking nacional de ﬂorestas e está potencializando
a plantação de eucalipto e pinus de maneira intensiﬁcada, criando um novo ambiente na diversiﬁcação do
agronegócio do meu Estado.
Graças a uma política de incentivos ﬁscais promovida pelo Governo do Estado, nos últimos anos o
chamado PIB ﬂorestal sul-mato-grossense cresceu
120%, aumentando a circulação de riquezas de R$18,7
milhões para R$41 milhões nesse período.
De 2003 a 2009, a área plantada em Mato Grosso do Sul aumentou em torno de 241%. Hoje ocupa
307 mil hectares em várias regiões do Estado. É muito:
241% de aumento em 6 anos mostra como o Estado
está crescendo nesse setor.
Com isso, Mato Grosso do Sul vem diversiﬁcando
sua economia, atraindo mais de 1,3 mil empresas que
têm como matéria-prima o eucalipto e o pinus, gerando
mais de 30 mil empregos diretos e indiretos.
É importante observar que as áreas ﬂorestais em
todo o Brasil atingem 544 milhões de hectares, sendo a
segunda maior do mundo, atrás somente da Rússia.
Noutro aspecto, julgo importante lembrar que o
eucalipto desponta como um produto sem substitutos
ecologicamente sustentáveis, visto que sua plantação
extensiva vem impedindo a destruição de matas nativas em outras regiões do País, como a Amazônia,
por exemplo, garantindo a preservação do nosso meio
ambiente de maneira indireta.
Acredito que essas compensações são válidas
porque possibilitam um ajuste na manutenção da política ambiental brasileira de modo racional, equilibrando
perdas e danos, de maneira a garantir nosso desenvolvimento sustentável.
Com base em estudos recentes, superando desconﬁanças do passado, o setor de reﬂorestamento em
regiões apropriadas tem se mostrado perfeitamente
ajustado aos conceitos modernos de preservação.
Em Mato Grosso do Sul, este processo vem ocorrendo preferencialmente na chamada região do bolsão
sul-mato-grossense, que é a nossa região leste, principalmente desde o ﬁnal da década de 70.
Na última década, em razão de políticas de incentivo dos governos tanto Estadual como Municipal
– como a isenção de IPTU, na área urbana, ISS, ICMS
–, o setor de reﬂorestamento começa a impulsionar
a nossa indústria, estimulando os setores não só de
papel e celulose, metalurgia, pequenas indústrias de
móveis, e assim por diante.
Todo este processo está gerando um ambiente
de grande prosperidade para o Estado, com perspectivas excelentes para os próximos 30 anos.
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De acordo com estudos governamentais, o setor de reﬂorestamento do Mato Grosso do Sul poderá
abranger uma área de 1 milhão de hectares, gerar mais
de 170 mil empregos e incrementar nosso setor ﬁnanceiro de giro de cerca de R$2 bilhões até 2030.
Vejam, Srs. Senadores, como é importante que
o setor público, de maneira racional, equilibrada e planejada, possa atuar de maneira a estimular o desenvolvimento sem intervencionismo, sem interferência
direta, apenas agindo como indutor e estimulador dos
empreendimentos. Todos ganham com isso.
Em Mato Grosso do Sul estamos no caminho certo. Nas regiões onde há vocação ﬂorestal, o Governo
está fazendo a sua parte e o setor privado também.
Os resultados estão sendo colhidos de maneira correta, mudando inclusive a imagem do Estado, que antes
era visto só como o Estado do boi e da soja e, hoje,
da cana-de-açúcar, mudando esse perﬁl e incluindo
aí a ﬂoresta plantada ,que hoje é uma realidade no
meu Estado.
Daqui a alguns anos, tenho certeza, vamos ser
conhecidos também, Senador Marco Maciel, como o
Estado da diversiﬁcação do agronegócio, não só o boi
e da soja, que durante centenas de anos palmilharam
naqueles campos gerais do Mato Grosso do Sul, mas
principalmente a cana-de-açúcar, que chegou mais
recentemente, e agora a ﬂoresta plantada, o reﬂorestamento que toma conta principalmente da região leste
do meu Estado.
Com a palavra o Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do
aparteante.) – Nobre Senadora Marisa Serrano, folgo
em ouvir as palavras de V. Exª, como excelente Parlamentar que é, a respeito do seu Estado, Mato Grosso
do Sul. Acompanhei, à época em que era Presidente
da Câmara dos Deputados, o processo de divisão dos
Estados, que envolveu muita interlocução política e
suscitou muitas tensões. Mas o que muito me alegra é
veriﬁcar que foi uma decisão extremamente acertada,
porque tanto o Estado de Mato Grosso quanto Mato
Grosso do Sul estão se desenvolvendo, ambos realizando a sua vocação, não somente no agronegócio mas
também no campo industrial. Isso está fazendo com
que o Centro-Oeste seja hoje uma das regiões mais
dinâmicas do nosso País. Eu diria até que o CentroOeste está crescendo, em termos relativos, mais do
que o Sudeste, o que demonstra o acerto da divisão
feita e as consequências positivas que advieram dessas mudanças. Quero felicitá-la pelas palavras de V.
Exª que, de maneira muito cabal, mostram o dinamismo do Estado que representa – e o faz de forma muito
diligente – no Senado da República. Portanto, meus
cumprimentos ao Estado de Mato Grosso do Sul e a
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V. Exª pelo desempenho de funções tão elevadas de
sua representante no Senado Federal.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Senador Marco Maciel. E V. Exª, que vem
do Nordeste, de Pernambuco, conhece o desenvolvimento vindo da terra, porque foi assim nos primórdios,
após a descoberta do Brasil.
Pernambuco sempre deu um exemplo para o País
nessa área do agronegócio, mas, principalmente, no
campo com as usinas que sempre vicejaram por lá.
Imaginar essa parte toda do Brasil, a nossa orla litorânea, de que Pernambuco faz parte, e só agora nós
estamos começando a ver, no Centro-Oeste e principalmente em toda a região fronteiriça da nossa América
do Sul, na fronteira do nosso País, o desenvolvimento
realmente chegar, não só um desenvolvimento como
eu disse, saindo do binômio boi/soja, mas principalmente agregando outros componentes importantes
para o desenvolvimento do Estado.
É claro inclusive, Senador Marco Maciel, que
nós precisamos de muito mais. Um Estado como Mato
Grosso do Sul – como Mato Grosso, como V. Exª lembrou aqui – tem potencial suﬁciente, tem preparo. Mato
Grosso do Sul está numa região excelente com limite
com o Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, com o próprio
Mato Grosso. Faz fronteira com dois países, como a
Bolívia e o Paraguai, mas é uma região que precisa
extremamente da infraestrutura, Senador Marco Maciel. A infraestrutura não chegou ainda ao Brasil dito
profundo. É essa infraestrutura que nos faz falta. É a
energia que nós não temos. São as estradas que nós
não temos. É a ferrovia que nós precisamos incrementar no nosso Estado. As nossas hidrovias não são
utilizadas de maneira a dar o aporte suﬁciente para o
escoamento da nossa produção.
Quer dizer, esses gargalos é que seguram ainda
o desenvolvimento de um Estado. E a gente espera
que isso se dê o mais breve possível, com a força dos
brasileiros, o trabalho dos brasileiros e principalmente com uma visão mais otimista e mais planejada do
Governo Federal.
Que o planejamento seja feito de tal modo que
todas as unidades da Federação tenham desenvolvimento contínuo. Que não seja apenas alguns Estados
brasileiros que possam crescer. Eu quero que o meu
Mato Grosso do Sul cresça, mas quero que o Acre
cresça, Rondônia cresça e assim por diante.
Nós precisamos fazer com que os Estados brasileiros possam ter aquela infraestrutura necessária,
o aporte necessário para o seu desenvolvimento. Nós
fazemos o possível, o Estado faz o possível, os Municípios fazem o possível, mas não vale só isso, Senador Marco Maciel. O aporte é muito maior, um aporte
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ﬁnanceiro de vulto para compatibilizar todas essas
questões de infraestrutura que os nossos Estados
precisam, principalmente visando escoar a produção
de uma Região que é extremamente produtiva. Como
V. Exª disse, não só Mato Grosso do Sul, mas Mato
Grosso, Rondônia, Tocantins encontram-se em regiões
que estão diversiﬁcando a sua economia e oferecendo
ao País realmente a região que mais produz grãos e
carne no País.
Mas eu quis expor essas questões para dizer
que muito ainda falta fazer. É claro e evidente que nós
acreditamos que nos próximos anos poderemos, com
a parte do reﬂorestamento, superar Estados como
São Paulo, Minas Gerais e Bahia, que hoje estão na
nossa frente.
São Paulo, Bahia e Minas Gerais são os Estados
que mais trabalham com reﬂorestamento no País, o
nosso, como eu disse, é o quarto Estado. Nós queremos
trabalhar mais suplantando-os, principalmente, como
eu disse, plantando ﬂorestas nas regiões próprias, e a
região que mais plantamos ﬂorestas é a Região Leste,
de terra mais pobre, mas que, necessariamente, se
desenvolverá tendo em vista as empresas que estão
criando sedes lá, principalmente na área da celulose
e da indústria moveleira.
Mas eu quero também, Srs. Senadores, parabenizar todos aqueles que hoje, em Mato Grosso do
Sul, se dedicam à atividade do reﬂorestamento, tanto
nos setores públicos como nos privados. Parabenizo
também os Prefeitos Municipais da região do Bolsão
por estarem em sintonia com as perspectivas de crescimento daquela região.
Aqui eu quero falar um pouquinho dos Municípios
que compõem o Bolsão. Falar em Ribas do Rio Pardo
é falar num Município cujo desenvolvimento depende
muito que nós tenhamos ali a abertura e o asfaltamento
da MS-040. Vai ser a integração de uma vasta área do
Estado não só para o reﬂorestamento mas para outras
culturas, Eu tenho certeza de que Ribas do Rio Pardo
vai trabalhar muito e trabalhar muito bem... Santa Rita
do Pardo vai trabalhar muito bem para que isso se dê.
Então, Santa Rita do Pardo é um Município extremamente importante da região. Três Lagoas nem dizer;
é a nossa capital do Bolsão. É a terra do saudoso Senador Ramez Tebet. Ele vinha sempre na tribuna falar
de Três Lagoas. Eu lembro disso muito bem.
Três Lagoas, hoje, é um grande polo de desenvolvimento nacional na área de celulose, de papel e
celulose. As grandes empresas nacionais e multinacionais estão sediando em Três Lagoas. Para nós, é uma
beleza. Estive lá na semana passada e vi a pujança da
cidade. Como a cidade cresce, como se desenvolve
tendo o aporte de ajuda não só por meio do Municí-
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pio, do Estado, que tem ajudado muito, mas também
da União naquilo que é possível ajudar para que Três
Lagoas se desenvolva.
Água Clara e Santa Rita do Pardo são outros
dois Municípios importantes na região. Portanto, quero
aqui dar os parabéns aos Prefeitos desses Municípios,
porque estão vislumbrando o desenvolvimento, estão
apostando no desenvolvimento, estão trabalhando para
isso em sintonia. São Prefeitos que não olham só o seu
trabalho naquele momento, naqueles quatro anos, pois
estão jogando os Municípios para frente, estão olhando para o futuro, estão vendo as oportunidades aparecerem e agarrando-as. Por isso, quero parabenizá-los
pelo trabalho que todos eles estão executando, independentemente do Partido a que pertencem.
Aproveito ainda esta oportunidade para registrar
que, entre os dias 12 e 16 de julho, ocorrerá a 1ª Semana da Madeira e da Floresta de Ribas do Rio Pardo. O evento vai receber especialistas e participantes
de todo o País com o intuito de atender à demanda
de informação de produtores rurais, investidores e
proﬁssionais que atuam no setor. Portanto, vamos ter
a primeira festa e a 1ª Semana da Madeira e da Floresta de Ribas do Rio Pardo. Acredito que vai ser um
marco na evolução do trabalho de reﬂorestamento que
estamos fazendo em toda essa região.
Srs. Senadores, quero aproveitar para comentar
outro aspecto da realidade brasileira que tem surgido
como contraface desse processo de desenvolvimento regional. Nesta semana também, o nosso querido
companheiro Xico Graziano publicou no jornal O Estado de S. Paulo um artigo emblemático sobre o descaso do Governo brasileiro com as questões logísticas,
principalmente no tocante ao escoamento das nossas
riquezas, um pouco daquilo que acabei de falar.
Xico Graziano lembra:
Os produtores rurais que se aventuraram
pelo Centro-Oeste brasileiro, abrindo as fronteiras de Mato Grosso e Goiás, incluindo agora Mato Grosso do Sul e o Tocantins, passam
agruras maiores, advindas da sua distância.
Eles dependem de esburacadas rodovias para
descarregar sua safra de grãos, que viaja de
caminhão por cerca de dois mil quilômetros
até o Porto de Santos, ou Paranaguá. Demora
demais, causa perdas e encarece o frete.
Eu quero dizer que produzir os nossos Estados
produzem – não só Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, mas também Goiás e Tocantins –, mas o homem
do campo não conta com a logística necessária para
escoar sua produção. Não tem a garantia de que toda
sua produção vai chegar aos centros consumidores
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ou aos portos para exportação. Isso, como todos nós
sabemos, virou um pesadelo para os produtores nacionais, especialmente para aqueles que estão longe do
litoral – todo mundo tem falado sobre esse problema
aqui desta tribuna. O litoral brasileiro, como eu disse,
tem as benesses, também pelo tempo de colonização,
porque as pessoas estão mais próximas, mas o interior
do Brasil ainda se ressente da falta de uma logística
compatível e moderna.
Xico Graziano também comenta:
Na roça, o produtor rural domina a tecnologia, sabe cultivar, obtém resultado, dorme
em paz, rezando apenas pela chuva no tempo
certo. Na hora de vender o fruto de seu trabalho todavia, ele se amargura.
Aí, sim, está a problemática dos produtores rurais
do interior do nosso país.
Essa logística brasileira deve ser lamentada por
todos aqueles que estão percebendo que o Brasil pode
mais e está ﬁcando emperrado.
A infraestrutura é muito precária. Tanto que a qualquer sinal de crescimento econômico mais acelerado,
a locomotiva começa a dar sinais de pane, que tem de
ser refreada com medidas macroeconômicas que atingem diretamente o bolso de todos os brasileiros.
Estamos vivendo um dilema terrível: queremos
crescer e não podemos. E sabem por que não podemos? Porque o Governo não fez a sua parte. Lançaram dois PACs, ﬁzeram uma imensa propaganda – já
falamos sobre isso daqui desta tribuna –, mas tardiamente estamos descobrindo que as tão faladas obras
são, como disse o Senador Tasso Jereissati, “invisíveis”.
Elas só existem no mundo virtual. Mato Grosso do Sul
sabe disso e é testemunha do que estou dizendo.
Portanto, eu quero aqui terminar a minha fala,
dizendo que nós estamos sentindo a ausência de um
projeto de governo que contemple todas as regiões
brasileiras, de acordo com as suas necessidades e
as suas peculiaridades.
Como eu disse, não há planejamento, não há
ações consistentes, não há um olhar gerencial sobre
a nossa realidade. Há excesso de improviso. Há um
voluntarismo desorganizado querendo transformar
questões de base em luta pelo poder. Lamento pelo
Brasil e por todos os brasileiros a falta de foco deste Governo. Estamos perdendo uma chance de ouro
para crescer com sustentabilidade. Mais uma vez, vamos voltar à velha teoria de que o Brasil está fadado
a viver o eterno voo da galinha, nunca conseguindo
se afastar do solo.
Espero que isso mude nos próximos anos e comecemos a pensar mais no Brasil, mais desenvolvido, mais
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aguerrido, mas, principalmente, que possa oferecer a
todos aqueles que trabalham no campo condições de
usufruir do fruto do seu trabalho e que todos os brasileiros também ganhem com essa riqueza.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, são essas as minhas palavras, dando aqui um testemunho de crença
e de fé em meu Estado, Mato Grosso do Sul, e no seu
desenvolvimento.
Muito obrigada.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE Com revisão
do aparteante.) – Srª Senadora, eu apenas gostaria
de ...
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – ... em função
das palavras ﬁnais de V. Exª, observar que, de fato, o
Brasil ainda é um país extremamente assimétrico, desigual. Ainda não somos uma verdadeira federação e
V. Exª aponta isso como um fato limitante do processo de desenvolvimento. Enﬁm, somos uma república
federativa desde a Constituição de 1891, mas o fato
é que ainda somos uma federação assimétrica, muito
desigual e precisamos corrigir essas distâncias entre as diferentes regiões para que o Brasil tenha um
processo de desenvolvimento mais equânime e mais
justo. Portanto, mais uma vez cumprimento V. Exª pela
sua manifestação.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Eu
é que agradeço as suas palavras, que farão parte do
meu pronunciamento. Agradeço muito a V. Exª, dizendo que é justamente disto que precisamos, Senador
Marco Maciel: um planejamento mais acurado do nosso País, com foco nas questões de desenvolvimento,
garantindo que cada Estado possa dar, segundo o seu
potencial, o melhor para o País.
Eu acredito que cada Estado tem um potencial
muito grande de crescimento e desenvolvimento. Precisamos apenas descobrir isso, apoiando-os e induzindoos para que eles possam crescer, de maneira contínua
e, principalmente, mais equânime, como V. Exª disse.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os nossos cumprimentos à Senadora.
Chamamos agora um Líder, o Senador Marco
Maciel. V. Exª tem um documento...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – ...
em que o Senador José Agripino transfere a S. Exª a
liderança do Democratas.
Ontem este Senado viveu aqueles momentos importantes, e o Brasil todo ﬁcou entusiasmado. Atentai
bem, a sessão, que eu iniciei às 14 horas, foi quase
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até às 23 horas. Nove horas de duração. E nesses 184
anos... Daí eu sempre dizer que este é um dos melhores Senados da história da República. Nós fazemos
isso. Nós podemos falar como Cícero, que dizia: “O
Senado e o povo de Roma”, e nós podemos dizer: o
Senado e o povo do Brasil.
Mário Couto, nós oferecemos ao povo do Brasil
justiça, que Montaigne disse que é o pão de que mais
a humanidade precisa. Justiça aos que trabalham, aos
que trabalharam e aos que pretendem trabalhar.
E nós somos para ensinar. Mário Couto pergunta: “Quem vai pagar?” Quem paga é quem trabalha. É
o trabalhador que vai pagar a aposentadoria. Sempre
foi assim. Será assim.
Agora, imoral era ele ter pago para usufruir dez
salários e receber cinco; cinco, e receber dois.
Quem paga a aposentadoria é o trabalhador. Nós
somos responsáveis, nós somos os pais da Pátria. Não
tem diﬁculdade o País. Não tinha razão. Quem paga a
aposentadoria são os trabalhadores. Eles descontam,
tem cálculo, tem matemática, serviços atuariais.
E, além da Justiça, nós demos, neste País, um
avanço na ética. Ética é complicado, Mário Couto, para
o povo entender. Max Weber tem uns três livros. Max
Weber, escritor alemão, sobre ética.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Fora do
microfone.) – ...de ética...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Olha aí, o Marco Maciel sabe tudo ou quase tudo.
Eu aprendi, Professora Marisa, com a Heloísa
Helena,que aqui dizia: “Ética é vergonha na cara e
bondade no coração”.
Então, nós avançamos com o que foi aprovado
ontem, que o povo batizou de Ficha Limpa. Então, foi
um dia grandioso.
Peço permissão só para ler um e-mail, Mário
Couto, que traduz o sentimento de todos. Todos nós
recebemos. O povo é sintonizado, o povo acredita no
Senado da República.
Assunto: Urgentíssimo!!! De um velho
admirador e conhecido.
Excelentíssimo Senador da República
do Brasil
Comitê Regional do Norte de Combate
à Corrupção Eleitoral
Prezado Senador,
Eu, Aroldo Pinto de Azeredo, brasileiro,
pai de três ﬁlhos, residente no Município de
Itiúba, Bahia [Bahia do nosso Rui Barbosa],
venho através deste pedir que V. Exª leia na
tribuna do Senado o que se segue.
Veriﬁcando que homens como Vossa Excelência de caráter ilibado e reconhecida vida
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pública trilhada no caminho da honestidade
tem-se manifestado com sentimento de revolta
em relação à impunidade e frouxidão das leis
imputadas aos corruptos no Brasil; percebendo
que ainda há dúvidas com relação à aprovação do Projeto denominado Ficha Limpa que
ora tramita nessa Egrégia Casa, Catedral da
democracia.
Em defesa da moralização do processo eleitoral, para que os brasileiros não se
sintam humilhados, traídos ao ver eleito um
homicida, um traﬁcante ou um corrupto notório, venho comunicar que estou fazendo uma
GREVE DE FOME a partir das 8 horas desta
terça-feira, dia 18 de maio de 2010 e somente
suspenderei o meu ato após a aprovação do
Projeto Ficha Limpa.
Então, este era o sentimento desses brasileiros:
de vergonha e de ética. E o Mário Couto bradava aqui,
dando essa esperança. Mário Couto, aliás, queria que
ﬁzéssemos uma greve de fome aqui. Aí eu fraquejei,
porque ele disse que, além da greve de fome, ele disse
que não ia tomar banho. Mas, de qualquer jeito, valeu
a ameaça do bravo Senador Mário Couto.
Apelo para o sentimento cristão de Vossa Excelência, que tem uma mulher com o
mesmo nome de minha irmã, a Santa Adalgisa, na divulgação do meu ato de greve de
fome, bem como na sensibilização dos outros
Senadores.
Aroldo Pinto de Azeredo
Coordenador do Comitê do Norte de
Combate à Corrupção Eleitoral
José Nery, eu já tinha anunciado...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (PSC – PI) – Pela ordem,
Mário Couto. Eu já tinha chamado o nosso Líder.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – O meu
pedido pela ordem é apenas para uma consulta rápida. Só queria uma informação de V. Exª: a minha inscrição é a segunda?
O SR. PRESIDENTE (PSC – PI) – Quero dizer
que, primeiro no meu coração, está a Adalgisa e, logo
depois, você.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – A recíproca é verdadeira.
O SR. PRESIDENTE (PSC – PI) – Então, é o seguinte: V. Exª está inscrito em segundo lugar. Estamos
alternando. É o segundo.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito
obrigado.
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O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente, peço minha inscrição para falar pela Liderança do
PSOL.
O SR. PRESIDENTE (PSC – PI) – Como Líder
do PSOL. Ontem, V. Exª me deu muita satisfação com
sua coragem, sua luta, sua bravura. E citei há pouco
Heloisa Helena. Eu aprendi com ela e tenho aprendido com V. Exª.
Mas eu ﬁquei assim porque V. Exª decidiu ser
Deputado Estadual, ﬁcar mais junto do povo e liderar.
Quero dizer que a minha experiência como Deputado Estadual é de que a gente ﬁca mais próximo do
povo.
Então, quero crer que, sem dúvida nenhuma, V.
Exª vai ser o mais votado do Estado do Pará. Convideme para a sua posse.
Marco Maciel.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Queira o povo
do Pará, e que Deus me ajude nessa grande tarefa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com ajuda de Deus e o voto do povo do Pará, V. Exª
será Deputado.
Marco Maciel traduz, traduz... Ô Mário Couto, no
entusiasmo da luta, em que eu presidia, secretariava
e também debatia sobre as sessões de ontem, sobre
as conquistas, V. Exª, num momento de emoção, indicou que eu deveria ser o Vice-Presidente do José
Serra. Mas quero dizer que está aí o melhor homem
do Nordeste. O meu candidato é Marco Maciel. Ele tem
o direito e o discernimento. O Marco Maciel e o José
Serra formam a melhor chapa. Ninguém os supera.
Sou eleitor dele.
Agora, se porventura ele não quiser ser, porque
já foi, aí eu entro na disputa, e quero seu apoio, Mário Couto.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pela Liderança. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Senador Mão Santa, Senadora Marisa Serrano,
Senador Mário Couto, Senador Alvaro Dias, Senador
Flávio Arns, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje à tarde
dar ciência de projeto, aprovado ontem na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, 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”.
O Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2010, tem
por objetivo reconhecer a responsabilidade do Estado
brasileiro, pela destruição, no ano de 1964, como tive
ocasião de aﬁrmar, da sede da União Nacional dos
Estudantes (UNE), localizada no Município do Rio de
Janeiro, e, por consequência, indenizá-la.
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A proposição é de autoria do Poder Executivo,
tendo sido enviada ao Congresso Nacional, por intermédio da Mensagem nº 601, de 12 de agosto de 2008,
e tramitado na Câmara dos Deputados como o Projeto
de Lei (PL) nº 3.931, de 2008.
O PLC contém onze artigos.
Os arts. 1º e 2º reconhecem a responsabilidade
do Estado brasileiro pela destruição, no ano de 1964,
da sede da UNE, localizada na Praia do Flamengo nº
132, no Município do Rio de Janeiro, e decide pela
sua indenização.
O art. 3º cria, no âmbito do Poder Executivo, uma
comissão destinada a estabelecer o valor e a forma
de indenização. Tal comissão é formada por representantes do Ministério da Justiça, Secretária-Geral da
Presidência da República, Ministério da Educação, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência
da República, Ministério da Fazenda e Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
Nos termos do § 3º do art. 3º, um representante da Câmara dos Deputados e um representante do
Senado Federal, designados pelas respectivas Casas,
participarão dos trabalhos da comissão.
Os arts. 4º, 5º, 6º e 7º tratam dos prazos e procedimentos internos da comissão.
O art. 8º determina que o valor da indenização
não poderá ultrapassar o limite de seis vezes o valor
de mercado do terreno de que trata o art 2º, ou seja, o
terreno onde se localizava a antiga sede da UNE.
Os arts. 9º, 10 e 11 tratam das dotações orçamentárias, das normas administrativas e das normas
de vigência respectivamente.
Inicialmente despachada pelo Presidente da Casa,
Senador José Sarney, à Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, a matéria foi ali aprovada, em 20 de abril
de 2010, nos termos em que foi enviada pela Câmara
dos Deputados. (Aliás, é bom lembrar que a Câmara
dos Deputados aprovou à unanimidade de membros
o projeto a que estou me referindo). Conforme o despacho, a proposição foi à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para decisão terminativa.
Em 5 de maio, foi apresentado o Requerimento nº
470, de 2010, de autoria do Senador Flávio Arns, solicitando audiência da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, para que se pronunciasse sobre a matéria.
Em 12 de maio, foi apresentado o Requerimento
nº 504, de 2010, também de autoria do Senador Flávio Arns, solicitando a retirada do Requerimento nº
470, de 2010, retornando o processado à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania para emissão de
parecer.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição.
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Na análise, ﬁz as seguintes considerações:
Nos termos do art. 101, Inciso I e II, do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania opinar sobre a
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da
proposição, assim como sobre seu mérito.
O PLC nº 19, de 2010, atende aos requisitos de
tramitação estabelecidos pela Constituição Federal.
De iniciativa do Poder Executivo – como já tive oportunidade de salientar – nos termos do art. 61, a matéria se enquadra nas competências legislativas da
União, particularmente no Inciso I do art. 22, cuja deliberação cabe ao Congresso Nacional, com sanção
do Presidente da República, nos termos do art. 48 da
Carta de 1988.
Também não há óbices quanto à juridicidade,
regimentalidade e técnica legislativa, uma vez que o
texto não ofende qualquer princípio de nosso ordenamento jurídico e está em conformidade com a Lei
Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a
elaboração das leis.
Com respeito ao mérito, o PLC nº 19, de 2010, é
justo e vem reparar a violência sofrida pela UNE, quando da invasão e incêndio de sua sede, em março de
1964, e da posterior demolição do prédio em 1980.
Minha relação com o movimento estudantil remonta ao período em que fui eleito e reeleito Presidente
do Diretório Central dos Estudantes da Universidade
Federal de Pernambuco (1960/1962), e Presidente da
União dos Estudantes de Pernambuco no período de
1962/1963.
Posteriormente, com o advento da Nova República, após a Aliança Democrática que permitiu a redemocratização de nosso País, ocupei o Ministério da
Educação, nomeado pelo Presidente Tancredo Neves,
e, posteriormente, referendado pelo Presidente José
Sarney, e tive a oportunidade de propor ao então Presidente da República o restabelecimento da UNE e da
UBES, então na clandestinidade, o que ocorreu através
da Lei nº 7.395 de 1985.
Conforme consta de memorial anexo ao processado, o terreno da antiga sede da UNE, ainda no ano
de 1993, foi devolvido e escriturado em nome daquela
entidade, que dele tomou posse em fevereiro de 2007,
após longa demanda judicial contra um estacionamento
que ocupava irregularmente o imóvel. Assim, a reparação em tela visa à reconstrução, no mesmo local, de
novo prédio para sediar a UNE.
O art. 8º do PLC estabelece que a indenização
a ser concedida pode ser de até seis vezes o valor do
referido terreno. Ocorre, porém, que, no processado,
página 20 do avulso do PL 3.931-D, de 2008, da Câmara dos Deputados, consta laudo da Caixa Econômica
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Federal informando que R$15 milhões seriam suﬁcientes para atender à construção do prédio-sede da UNE,
considerando-se um valor 30% acima do valor-base
da PINI (referência utilizada para atualizar custos de
construção civil), o que signiﬁca um padrão ainda acima do “padrão ﬁno” da PINI. No mesmo laudo, consta
que o valor de avaliação do terreno sito na Praia do
Flamengo nº 132 é de R$5 milhões.
Conforme consta do parecer aprovado pela CAE
– Comissão de Assuntos Econômicos, “o Poder Executivo enviou mensagem, que se transformou na Lei
nº 12.169, de 29 de dezembro de 2009, abrindo, no
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
da Justiça, crédito especial no valor de R$30 milhões
destinados ao pagamento de indenização à UNE pela
destruição de sua sede”.
Assim, continua o Parecer: “o valor do crédito
orçamentário está no limite superior do montante que
pode ser concedido pela Comissão, nos termos do
art. 8º da proposição em análise, ou seja, seis vezes
o valor do terreno”.
Apesar de a indenização se referir à destruição
do antigo prédio da UNE, não há, no texto do PLC nº
19, de 2010, qualquer vinculação entre o recebimento
dos recursos públicos e a construção de nova sede.
Tal vinculação é necessária e moralizadora, devendo
a liberação das verbas orçamentárias ser feita com
base em um cronograma de obra, de forma a preservar
o dinheiro público de eventuais desvios de ﬁnalidade.
Entendo, porém, que o ajuste do valor e das
condições de indenização deva ser feito em âmbito da
comissão de que trata o art. 3º da proposição. Nesse
sentido, sugiro que o representante a ser designado
pelo Senado Federal, conforme o § 3º do art. 3º do PLC
nº 19, de 2010, apresente perante a referida Comissão
as preocupações aqui levantadas sobre o efetivo valor
da indenização, sua integral utilização na obra da nova
sede e a necessidade de que a liberação dos recursos
seja, como é de praxe, vinculada ao cumprimento de
um cronograma de obra.
São essas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as considerações que gostaria de fazer sobre o
projeto aprovado e que representa, a meu ver, um reconhecimento do papel da UNE e de sua história na
vida nacional. Portanto, resolvi trazer para o conhecimento do Plenário a decisão tomada pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ouço, com prazer, o nobre Senador Flávio
Arns.
O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Eu quero, Senador Marco Maciel, felicitar V. Exª pela elaboração
do relatório, pelo voto. O projeto foi aprovado, como
dito, no dia de ontem, na Comissão de Constituição,
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Justiça e Cidadania. É bom que, no relatório, conste
o papel importante do Governo brasileiro, na década
de 80 – e tendo V. Exª como Ministro da Educação –
no sentido de retirar da clandestinidade o movimento
estudantil no Brasil, e também na década de 90, com
a recuperação do imóvel que vinha sendo utilizado
como estacionamento. De fato, eu havia requerido
para que este projeto fosse também enviado à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, antes da sua
apreciação pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, para que realmente déssemos, como foi
dado no relatório, valor para essa grande representação estudantil que, sem dúvida alguma, tem toda a sua
história ligada naturalmente à educação. E a Comissão
de Educação teria o máximo prazer e orgulho em fazer
esse debate, essa discussão e esse reconhecimento
da história e da aplicação do recurso para reconstrução do patrimônio. Contudo, discutindo, conversando,
dialogando com o próprio presidente da UNE, chegamos à conclusão de que isso seria importante. E ele
o reconheceu também, dizendo que nada seria mais
importante para a Comissão de Educação do que dar
o valor devido à própria UNE – União Nacional dos
Estudantes. Porém, chegamos à conclusão de que
isso diﬁcultaria em termos de tempo a apreciação do
projeto. Concordei com ele, expliquei isso na Comissão
de Educação, inclusive, e chegamos à conclusão de
que o melhor caminho seria retirar a solicitação para
o envio do projeto àquela comissão. Isso foi feito, conversei inclusive com ele anteontem, terça-feira, aliás,
ontem que foi o dia...
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – O presidente a UNE esteve presente com membros da diretoria
à reunião da qual V. Exª também participou.
O Sr. Flávio Arns (PSDB – PR) – Exatamente.
Os membros estavam presentes e ﬁquei feliz com a
aprovação. Faz-se justiça nesse sentido, como se fez
justiça também – e isso tem que ser ressaltado – na
década de 80, na década de 90 e agora já no novo
milênio, no novo século, para que as coisas sejam repostas, com justiça, aos seus devidos lugares. Parabéns a V. Exª.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não.
Agradeço a V. Exª e friso a contribuição de V. Exª para
que o projeto tramitasse com a devida agilidade. Devo
dizer, também, que o Presidente da UNE, Augusto
Canivella Chagas, e a Secretária-Geral da entidade,
Marcela Cardoso Rodrigues, estiveram comigo mais
de uma vez, por entender que essa interlocução tornou
possível, rapidamente, resolver uma questão que há
muitos e muitos anos estava tomando a atenção dos
estudantes universitários brasileiros.
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Muito obrigado a V. Exª pelo aparte e pelas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi Marco Maciel mostrando o apoio que o Senado da República deu à história da UNE. É uma bela
história.
Nós temos que recordar Juscelino Kubitschek,
Mário Couto, quando ainda presidia o Brasil, lá do
Rio de Janeiro.
Uma vez houve uma greve, e ele chamou o líder
da UNE e o colocou na cadeira de Presidente. “Imagine-se Presidente, para ver as diﬁculdades que estão
tumultuando”.
Mas a história da UNE é a bela história de liberdade. Em todos os Estados, Flávio Arns, tínhamos
DCEs – Diretórios Centrais estaduais, que eram capitaneados pela UNE. E na história do Brasil o próprio
Líder José Serra, com perspectiva invejável na política
do nosso País, foi Presidente da UNE.
O Piauí também não pode ser esquecido, quando
Tibério Nunes, que foi médico e Governador do Piauí,
também foi Presidente. E Petrônio Portella fez uma forte
política estudantil no Rio de Janeiro, na UNE.
E agora convidamos para usar da palavra, como
orador inscrito, Mário Couto, pelo Pará, mas ele não
pára. Ele foi um dos generais...
V. Exª, Flávio Arns, está inscrito para uma comunicação inadiável. Estamos alternando. Agora é orador
inscrito. V. Exª é o seguinte. Estamos alternando.
Foi um orador. Ele usou da palavra como Líder.
Então, volta-se para a lista. Assim, foi o pacto?
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Está bem.
Eu agradeço a V. Exª. Entendi.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
bom porque eu anuncio para o Paraná e para o País:
depois, Flávio Arns.
Mário Couto, ontem eram quase onze horas e
seu companheiro Flexa Ribeiro mexeu com esse negócio de twitter, de e-mail. Ele disponibilizou cada email acusando a violência! O Flexa Ribeiro, ontem, foi
o último orador inscrito. Então, ontem foi dissecado o
seu Estado. Mas eu não acredito que ganha aquela
disputa com o Piauí, não. O PT do Piauí foi pior do
que um terremoto, porque um terremoto é rápido, oito
segundos, dez segundos. O estrago feito pelo Governo do PT no Piauí. foi um tripé, Mário Couto: mentira,
corrupção e incompetência.
Com a palavra, o Senador Mário Couto, um dos
generais da vitória ontem da democracia do Brasil.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a vitória foi do Senado brasileiro, a vitória foi
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da persistência, a vitória foi do aposentado sofredor
deste País.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero,
primeiro, saudar aqui o meu suplente, meu amigo particular, que tenho a honra de poder ter hoje aqui neste
Senado, meu amigo Demétrius, da cidade progressista
de Marabá. Marabá ﬁca a uns quinhentos quilômetros
da capital e é a cidade que mais cresce no Pará.
Quero saudar também um companheiro da política paraense, lá de Marapanim, a mais ou menos a
uns setenta quilômetros da capital, o meu amigo César Barroso.
Mas, Presidente, eu acho que, perto da nossa
Governadora do Estado, o seu Governador é um santo.
Eu vou lhe mostrar por que. Antes falar o que trouxe
ao povo do Pará, meu querido Estado, que passa por
momentos difíceis, quero já mostrar a V. Exª as providências que tomei a estes fatos que vou mostrar à
Nação e ao meu Estado especialmente.
Estou pedindo a V. Exª, à Mesa, por meio dos
arts. 74, II, e 75 do Regimento Interno, com o art. 58
da Constituição Federal, que V. Exª crie uma Comissão
Parlamentar para acompanhar, no Estado do Pará, o
que mostrou a Auditoria Geral do Estado.
Ora, Srs. Senadores, a auditora geral do Estado
foi contratada pela Governadora Ana Júlia Carepa.
Olhe, paraense! Depois de algum tempo de trabalho
e de auditagem, que era atribuição dela, entregou os
relatórios à Assembléia Legislativa e pediu demissão
do cargo. Eu vim a esta tribuna e alertei o povo paraense de que ali, naquelas caixas, nas quais estava a
auditagem, estaria a corrupção no Estado do Pará.
Então, meu nobre Presidente, estou protocolizando na Mesa Diretora o pedido de uma comissão
de Senadores e quero aqui dizer a V. Exª que dê prioridade aos três Senadores do Estado do Pará para que
nós e mais outros Senadores possamos ter acesso
imediato ao que diz a auditagem geral feita no Estado
do Pará, ao que diz a Auditoria Geral, que procedeu a
uma auditagem no Estado do Pará. Nós precisamos ter
acesso, e nada melhor do que os Senadores do Pará...
Aliás, essa é a nossa obrigação, porque, na maioria
das denúncias, constam verbas federais; a maioria
das denúncias é de contratos federais, e precisamos
zelar pela verba do povo brasileiro e por aquelas que
seriam empregadas em benefício da sociedade paraense, que foi lesada.
Estou encaminhando correspondência também,
Sr. Presidente, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual e à OAB, que hoje é presidida
por um paraense que teve um papel fundamental no
afastamento e na prisão do Arruda. Espero que esse
nobre e competente Presidente da OAB, um paraense
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que dá orgulho a todos nós, possa também, com muita rigidez, como fez no caso Arruda, proceder a uma
auditagem ou ter, pelo menos, conhecimento do que
dizem os relatórios da auditagem feita pela Auditoria
Geral do Estado do Pará.
Vejamos, então, se estou aqui exagerando nos
meus pedidos de providências. Ora, Senadores, poderia eu aqui, nesta tarde, apenas citar os casos de
corrupção no meu Estado. Poderia vir eu aqui esta
tarde apenas dizer que as verbas que foram encaminhadas, federais e estaduais, que eram direcionadas
ao povo do meu Estado foram desviadas pelo Governo do Estado. Poderia eu até estar exagerando. Que
era politicagem não iriam dizer, porque eu não sou
candidato a nada. E já disse várias vezes aqui, nesta
tribuna, meu nobre Presidente, que nem sei se serei
ainda candidato a alguma coisa na minha vida pública. Então, não podem me acusar de eu estar fazendo
politicagem barata aqui. Eu estou aqui defendendo o
meu Estado. Eu estou aqui procurando o direito do povo
paraense. Eu estou aqui lutando para que as verbas
destinadas ao povo paraense não sejam desviadas
para outras ﬁnalidades, como consta no relatório da
Auditoria Geral do Estado.
Ora, Brasil, é uma vergonha! Senador Mão Santa, V. Exª fala que o Governador do Piauí deve muito à
população, mas eu duvido, Senador Mão Santa, que V.
Exª possa vir à tribuna mostrar tudo que eu vou mostrar
hoje. Sinceramente, em vinte anos como Parlamentar,
mas nunca vi, na minha vida, uma corrupção tão cínica!
Nunca vi, na minha vida, Senador Alvaro Dias, uma
quantidade de corrupção no mesmo governo!
Sr. Presidente, só para fazer uma comparação,
meu nobre Alvaro, no caso Arruda, foi apurado o desvio
de, mais ou menos, R$10 milhões; no caso do Pará, a
auditoria do Estado mostra, meu caro Senador, mostra um desvio de R$900 milhões. Desvio de R$900
milhões, meu caro suplente Demétrius! Em quase todas as secretarias foram detectadas corrupções. No
meu Estado, não é preciso fazer obra para receber o
dinheiro. A auditoria mostra isso! Pagamento antecipado! Pagamento antecipado, meu caro Mão Santa!
Sente na cadeira direito agora para V. Exª não cair
após escutar o que eu vou falar a V. Exª, que está me
olhando admirado.
Chegou na hora o Senador Tuma, que é um jurista de mão cheia.
Preste atenção, Senador Mão Santa: mais de
80% das obras e serviços feitos no Estado do Pará
foram feitos sem licitação, Senador. A Auditoria Geral
do Estado!
Eu estou pedindo uma comissão de Senadores
para irmos lá. Tem verba pública metida nesse meio de
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corrupção, nesse mar de corrupção. Quero que V. Exª
vá, Senador, porque V. Exª é um especialista nisso! O
Brasil não pode comungar com isso, as autoridades
deste País não podem cruzar os braços diante de tanta
denúncia, diante de tanta irregularidade.
Se não ﬁcar, Senador Mão Tuma, alguém penalizado; se não for, Senador Mão Tuma, alguém penalizado com esse mar de irregularidades aqui comprovadas, quem ainda neste País poderá ser penalizado,
Senador Mão Tuma?
Colocaram na cadeia o Arruda pelo desvio de
mais de dez milhões.
Aqui, é a Auditoria Geral do Estado. Estou repetindo sempre isso, porque não foi qualquer um que
chegou e disse: olhe, desviaram 900 milhões do Estado
do Pará. Não foi qualquer um. Foi a própria Auditoria
Geral do Estado que denunciou! A própria Auditoria
Geral do Estado! Pegou os relatórios, mandou para a
Assembléia Legislativa e disse: abram essas caixas!
Abriram as caixas e, só em uma Secretaria de que
estou falando, Senador, R$900 milhões. Só em uma
Secretaria.
Eu não sei por que, neste País... Eu ainda não
entendi, Senador Jayme, me faça entender, por favor:
do caso Arruda, com dez milhões, o Brasil inteiro tomou conhecimento. Os ministérios públicos federal e
estadual entraram em ação. A população foi para a
rua, a OAB correu em cima. Tomaram providências
imediatas, prenderam o Arruda.
No Pará é pior a corrupção, meu Deus do céu!
No Pará são 900 milhões só em uma Secretaria. Só
em uma Secretaria! E não se faz nada, Senador Flávio. Ninguém tomou nenhuma providência. Olhe para
onde mandaram, Senador! A auditora se demitiu com
vergonha, Senador. Isso é um fato. Isso é fato comprovado. Está aqui a imprensa, a imprensa paraense:
Dossiê da Auditoria Geral...
TV Senado, vamos mostrar para o Brasil e para
o Pará: “Dossiê da AGE [Auditoria Geral do Estado]
complica Governo”. A imprensa bateu, a imprensa
divulgou, a imprensa mostrou. Nós queremos providência do Ministério Público Federal, da OAB – a
OAB nacional, a OAB do Brasil –, dos Senadores! Nós
temos que ir lá imediatamente olhar esses relatórios.
Tem verbas federais!
“Documentos da AGE [Auditoria Geral do Estado]
revelam um mar de irregularidades.” Olhem a imprensa paraense: “AGE [Auditoria Geral do Estado] revela
irregularidades na Sedurb”. Começou secretaria por
secretaria. A de 900 milhões é só na Seduc (Secretaria de Educação). Não tenho tempo para ler, mas em
cada uma dá o valor. Isso passa de um bilhão, Sena-
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dor Tuma. O buraco passa de um bilhão! Roubaram
do povo paraense mais de R$1 bilhão.
Aqui começou a aparecer alguma providência:
“MPF [Ministério Público Federal] investiga denúncia
contra a Seduc [Secretaria de Educação]”. Começou
a aparecer alguma providência.
“Irregularidades também na saúde pública.” E o
povo paraense morrendo, morrendo de malária. Só
agora me avisaram que já são oito mil casos de malária em Curralinho, cidade próxima de Belém. E a saúde
sendo roubada, o dinheiro da saúde desviado. Tudo
isso nesta semana. Tudo isso nesta semana!
“AGE [Auditoria Geral do Estado] aponta mais
irregularidades.”
“AL [Assembleia Legislativa] quer enviar denúncia ao MP [Ministério Público].” E a Ana Júlia diz o
seguinte. Vamos ver agora o que a Governadora Ana
Júlia falou de tudo isso. Vamos ver o que a Governadora Ana Júlia falou de tudo isso. Silêncio, Senador;
silêncio para gente ver o que a Governadora falou de
tudo isso. A Governadora diz: Governo “não rouba”. É
muita cara de pau, Senador Tuma! Faltou ela colocar
uma palavra: Governo não rouba pouco. Mais de um
bilhão, Senador!
Senador, V. Exª já viu pagamento antecipado com
verba pública? Nunca. V. Exª já viu, em todas as obras
do Estado, só 20% serem licitadas? V. Exª já viu merenda escolar, Senador Flávio, merenda escolar sem
contrato? Se a merenda escolar – me dizia agora o
meu suplente –, se a merenda escolar não tem contrato, ninguém é obrigado a dar merenda a aluno nenhum. Não existe contrato! V. Exª já viu – eu até quero
pedir desculpas aos portugueses, porque, outro dia,
ﬁz uma brincadeira e recebi alguns e-mails metendo
pau. Quero pedir desculpas aos portugueses porque
contei uma piada de um português aqui em relação ao
que vou falar: Foram pagos R$9 milhões por uma obra
que não tinha acabado, meu nobre César Barrozo. O
que ﬁzeram, Senador? Senador Jayme, pagaram novamente, pagaram duas vezes 9 milhões! Isso é uma
estupidez. Não existe, Mão Santa. Não existe! No Piauí
podem acontecer coisas, mas não assim, Mão Santa.
Não existe no mundo inteiro isso, Mão Santa.
O povo do Pará está sofrido. A violência tomou
conta do meu Estado. Se V. Exª for ao Pará, V. Exª poderá perguntar, na rua, a um paraense: Paraense, tu
já foste assaltado? Noventa por cento dos paraenses
vão dizer a V. Exª que já. No interior, matam com a
maior banalidade. Não se toma providência alguma.
Nada! Os bandidos tomam conta do interior do Pará.
E a turma da Governadora, roubando.
Não sou eu que estou dizendo, é a Auditoria
Geral do Estado do Pará: assinadas, lacradas as cai-
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xas e mandadas para a Assembléia Legislativa! Não
é o Senador Mário Couto que está inventando! É o
relatório do próprio Estado que diz que o Estado está
roubando!
Minha Nossa Senhora de Nazaré! Minha santa
querida! Quanto sofrimento, ó, meu povo! E aqueles
que diziam que iam acabar com a violência, aqueles
que diziam que eram sérios, aqueles que diziam que
a seriedade era a meta do Governo...
Senador Jayme Campos, V. Exª ganha uma obra
sem licitação. Sem licitação! V. Exª, que Deus nos
conjure – como é o ditado? Que Deus nos esconjure.
É esse o ditado popular. Que Deus nos esconjure –
parece que é esse. Deus nos livre – mas lá na minha
terra é “Deus nos esconjure” –, Deus nos livre, bato
até na madeira, que V. Exª já amigo da Governadora
Ana Júlia – vou bater de novo na madeira – e deu a V.
Exª uma obra sem licitação. Está aqui: cem milhões e
depois faz. Certo? Aí, Senador, o senhor está no meio
da obra e já a recebeu.
Senador, podia estar o Pará dizendo assim: O
Mário Couto é do PSDB, e a Governadora é do PT!
Não é o Mário Couto que está falando aqui; só estou
dizendo o que foi dito pela Auditora-Geral do meu Estado. Eu só estou repetindo o que eu li nos relatórios
de auditagem feitos pela própria Auditoria do Estado
do Pará. Podiam dizer: Esse cara aí está inventando!
Esse cara está fazendo proselitismo na tribuna da
Assembléia!
Por quê? Pergunto a V. Exª, que lê muito, que
é um sábio, que é uma literatura, que é uma enciclopédia, me responda pelo amor de Nossa Senhora de
Nazaré!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI.) –
Nossa Senhora de Nazaré lhe atendeu, e eu lhe dou
mais um minuto para encerrar.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Responda-me por que o tratamento é de desigual? Por que
no Brasil a justiça não é para todos? Por que quando
chega ao conhecimento do povo brasileiro e do meu
Estado um mar de irregularidades, por que ninguém
vai para a cadeia? Por que ninguém é punido? Por que
ninguém do PT, neste Brasil, é punido? A governadora do Estado do meu Pará é do PT, será que ela pode
continuar cometendo corrupção? Pelo que tudo indica,
pode. Pelo que tudo indica não pega nada. Pelo que
tudo indica alguém que seja do PT...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nossa Senhora de Nazaré tinha lhe dado um minuto.
Agora é Santa Ana, padroeira da Governadora Ana
Júlia.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Por que o
tratamento é diferente? Por que por um terço do volume
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que foi desviado do Pará o Arruda foi para a cadeia?
Por que ela não vai? Por que quem roubou não vai?
O dinheiro é público, é do povo. Verba federal, verba
estadual. Perto disso aqui, o que o Arruda fez é ﬁchinha. Perto do relatório da auditoria geral do Estado, o
que Arruda fez é ﬁchinha.
Se o Arruda passou 30 dias na cadeia, paraense, quem cometeu isso contra nós, deveria passar 50
anos na cadeia! Para ser mais justo: a pão e água,
porque está roubando dinheiro da educação, porque
está roubando dinheiro da saúde...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mais um minuto. O melhor que V. Exª faz é rezar um
pai-nosso pelo Pará.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...porque
está deixando o povo paraense morrer no meio da
rua! A violência tomou conta do meu Estado. O povo
paraense está doente, sem hospital, sem remédio. O
interior sofrido e as autoridades metendo a mão no
bolso do povo paraense. As autoridades não pensam
no sofrimento do nosso povo. As autoridades lesam o
povo paraense sem nenhum sentimento. Sem nenhum
sentimento! Com a ganância do dinheiro, com a ganância do poder, enganaram o povo do meu Estado,
mentiram para o povo do meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Mário Couto, um minuto para concluir.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – V.Exª me
tira da tribuna porque sabe que seu Governador, perto de Ana Júlia, é um anjo... É por isso que V. Exª me
tira da tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não... É...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Porque
quando eu cheguei aqui, V. Exª caiu em um grande erro:
disse que seu Governador era pior que Ana Júlia.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Empate técnico.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não tem
empate técnico, não. Ele está perdendo de mil a zero.
O seu Governador, perto da Governadora Ana Júlia, é ﬁchinha. Nem pense no seu povo sofrer como
o meu. Não pense. Não deseje. Reze para isso não
acontecer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
caso é que no Piauí a fé foi maior. Nós rezamos e ele
deixou o Governo. Entrou um novo.
Agora falará o Senador Flávio Arns como orador
inscrito e, em seguida, Jayme Campos também como
orador inscrito.
Flávio Arns representa o Paraná, o PSDB. Virtudes: ele é de uma família de santos. Alguns já foram
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para o céu: Zilda Arns, Evaristo Arns e ele está no céu
que dizem ser o Senado. Flávio Arns representa o Paraná e o PSDB. Por si só um quadro vale por dez mil
palavras. Confunde. Isso traduz a grandeza dos que
fazem este Senado. É o senhor virtude.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Não é
bem assim, Sr. Presidente. Quero dizer que Dom Paulo
Evaristo ainda não foi para o céu. Ele é vivo, continua
trabalhando, mora em São Paulo e aproxima-se dos 90
anos de idade, ainda bem lúcido, atuando, trabalhando,
conversando. É realmente uma honra para nós...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas onde ele está é o céu. Ele é o representante maior
de Deus aqui no País.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – É verdade.
É uma honra, sim, ser sobrinho de fato de Zilda
Arns, que foi coordenadora e fundadora da Pastoral da
Criança, e de Dom Paulo Evaristo Arns também, que
são irmãos do meu pai, Osvaldo Arns, já falecido, que
foi professor também e atuou no Paraná, durante muitos
anos, na área da educação, sempre um educador.
Mas eu quero destacar, Sr. Presidente, uma conversa que tivemos, hoje de manhã, com um grupo de
pessoas, em que dialogávamos sobre o censo que
vai acontecer, está às vésperas de acontecer, que é
realizado pelo IBGE.
Neste censo, muitas informações têm que ser coletadas, naturalmente, para que todos nós tenhamos,
sobre vários pontos de vista, uma visão, uma perspectiva daquilo que a sociedade brasileira apresenta. Entre
esses dados, essas discussões está, naturalmente,
o retrato do que acontece em relação à pessoa com
deﬁciência no Brasil. Já sabemos que, no último censo, por exemplo, o IBGE chegou à conclusão de que,
no Brasil, 14,5% da população apresenta algum tipo
de deﬁciência. Então, colocando em números, 14,5%
signiﬁcariam, aproximadamente, 30 milhões de brasileiros; quer dizer, é bastante gente.
A Organização Mundial da Saúde, um órgão da
ONU, por outro lado, estabelece uma estimativa, que
é aceita no mundo inteiro, de que em torno de 10% da
população apresenta algum tipo de deﬁciência. A ONU,
10%; o IBGE, 14,5%. Dez por cento signiﬁcaria, em
termos de Brasil, uma quantidade, um número também
bastante expressivo e que chegaria a 20 milhões de
brasileiros, em todas as faixas etárias, desde o nascimento até a terceira idade e, ao mesmo tempo, em
todas as áreas de deﬁciências.
Conversávamos hoje cedo sobre como é realizada a pesquisa do IBGE. Que tipo de pergunta é feita? O que se considera uma pessoa com deﬁciência?
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Como as respostas são avaliadas? Será que o questionamento é feito no formulário geral, no formulário
padrão ou é utilizado algum outro mecanismo para
aferir o quadro, a circunstância, o contexto da pessoa
com deﬁciência no Brasil?
Várias situações foram trazidas e são importantes. Uma delas, por exemplo, quem são as pessoas
com deﬁciência no Brasil, porque nós não temos ainda
uma lei que diga quem são as pessoas com deﬁciência
em nosso País. Nós temos um decreto e muita discussão neste decreto para se chegar a uma conclusão.
Basta citar o fato, por exemplo, da visão monocular, a
pessoa que é cega de um olho e enxerga com o outro
olho, quer dizer, a visão por um dos olhos somente.
Aprovamos uma lei aqui dizendo que visão monocular deveria ser considerada uma deﬁciência, inclusive para os efeitos legais, mas, infelizmente, essa lei
foi vetada pelo Senhor Presidente da República, sob
vários argumentos. O Supremo Tribunal Federal – já
alertávamos sobre isso na lei – considera o portador
de visão monocular uma pessoa com deﬁciência. O
STJ e a Advocacia-Geral da União, na sequência, determinaram que a visão monocular fosse incluída no
decreto como uma deﬁciência.
Então não há, ainda, um consenso estabelecido
em relação a quem sejam as pessoas com deﬁciência. Ao mesmo tempo, existe um debate muito grande
sobre as variáveis que podem acontecer em relação à
pessoa com deﬁciência. Por exemplo, se pegarmos a
pessoa com deﬁciência intelectual, deﬁciência mental,
podemos dizer, apesar de se usar uma outra terminologia hoje em dia, que a deﬁciência mental, intelectual,
pode variar desde um grau leve até um grau profundo.
Um grau leve, moderado, severo, profundo, ou o rebaixamento intelectual signiﬁcativamente abaixo da média.
E, dependendo do desvio padrão em relação à média,
caracterizando-se como um, como outro, por intermédio dos comportamentos adaptativos e das respostas
que a pessoa possa oferecer.
Como a gente vai saber, chegando numa casa, se
a pessoa tem ou não uma deﬁciência mental leve? Uma
deﬁciência mental leve se caracteriza por diﬁculdades
que essa pessoa venha a apresentar, por exemplo, ao
começar o período escolar: diﬁculdades na aprendizagem, diﬁculdades em passar de ano, diﬁculdades em
se adaptar, diﬁculdades em fazer amigos, em contar
dinheiro e coisa semelhante.
Quer dizer, é muito difícil chegar a um número
para pensar neste caso de perguntar para a família
se alguém tem deﬁciência mental leve ou se alguém
responder ao entrevistador: não, aqui existe uma pessoa com deﬁciência. Culturalmente também é muito
difícil.

MAIO 2010

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Se você pegar, por exemplo, uma pessoa com
Síndrome de Down, que se caracteriza na área das
pessoas com deﬁciência, dependendo do contexto
cultural, você pode ter respostas variadas. Se você
perguntar: existe alguém com deﬁciência aqui na sua
casa? A pessoa vai dizer: não. E a pessoa com Síndrome de Down, por que não? Porque ela está trabalhando, está integrada, está participando. Que bom!
Isso é que deve acontecer. Está indo junto lá para a
agricultura, se for na zona rural. Então, existem essas
variáveis culturais também.
Na área da deﬁciência auditiva, como é que se
vai poder responder se a pessoa tem uma deﬁciência
auditiva leve? A deﬁciência auditiva também pode ser
leve, moderada, severa, profunda. Como é que se vai
captar essa possibilidade de alguém ter uma deﬁciência auditiva leve? E outras áreas também. A área, por
exemplo, de distúrbios, de disfunções de aprendizagem ainda precisa avançar muito no Brasil. Distúrbios
de condutas típicas também conhecidos. Como é que
você vai saber se essa pessoa está incluída ou não,
nas suas mais variadas expressões, dentro da área
da pessoa com deﬁciência?
Então, nós chegamos à conclusão nessa conversa – e a gente já vem pensando nisso há muito tempo
– de que é muito difícil se estabelecer o percentual,
o número de pessoas com deﬁciência, em função de
não se saber exatamente como esse trabalho é feito
por um órgão como o IBGE. E não consta informação
da pessoa com deﬁciência no formulário básico.
Se uma pessoa chegar em uma casa que tenha
alguém com deﬁciência, a família não vai dar informação alguma, porque é só no questionário suplementar à
pesquisa básica. Várias famílias já entraram em contato
com o Senado Federal dizendo: olha, aqui na minha
casa, ou em outras ocasiões, nunca se perguntou se
havia uma pessoa com deﬁciência. Num dos casos,
por exemplo, a pessoa diz: nós temos um ﬁlho com
deﬁciência intelectual, com necessidades bem agudas
de desenvolvimento, e ninguém perguntou. E consta
no formulário que a pessoa é analfabeta. Depois de
algum tempo que revoltou a família, esta família começou a receber certos recursos de jovens e adultos,
e isso ou aquilo, porque o ﬁlho foi considerado analfabeto, mas não se levou em conta que ele apresentava
uma deﬁciência.
Então, nesse sentido, há muitas dúvidas, muitos
questionamentos.
O que queremos no Brasil é uma análise adequada do quadro para que haja políticas públicas,
entrosamentos, abertura de caminhos, para que esse
contingente enorme de pessoas com deﬁciência possa,
na verdade, trilhar o caminho da cidadania.
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Sr. Presidente, diante deste debate, diante das
dúvidas que foram alcançadas na Subcomissão Permanente para Assuntos da Pessoa com Deﬁciência,
que é uma Subcomissão da Comissão de Assuntos
Sociais, para que uma universidade analise detalhadamente, dentro dos parâmetros estatísticos, dentro dos
parâmetros de deﬁnições, o trabalho que o IBGE vem
fazendo em relação à pessoa com deﬁciência, para ver
se esse trabalho, de fato, pode colaborar para termos
cada vez mais um levantamento adequado...
(Interrupção do som.)
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – ...e para
termos um levantamento adequado da realidade dessa população.
Penso que, com isso, o Senado também pode
contribuir para conhecermos melhor o número, as necessidades, o grau de desenvolvimento, os serviços
ofertados, enﬁm, um planejamento para o futuro.
Quero dizer que a área da pessoa com deﬁciência é uma área extremamente mobilizada no Brasil.
Devemos nos orgulhar de termos, em cerca de três
mil Municípios brasileiros, entidades que representam
essas áreas. Só para citar, as Apaes – Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais – constituem o maior
movimento do mundo nesta área, presentes em 2.100
Municípios, nas Sociedades Pestalozzi, associações
de deﬁcientes físicos, autistas, cegos, surdos, enﬁm,
doentes crônicos que levam a deﬁciências também.
E, com isso, mobilizando a sociedade e dizendo
para os pais, para as famílias, para os amigos dessa
área, para as próprias pessoas com deﬁciência, que
todos desejamos estar bem representados no censo
do IBGE, porque isso é bem importante, fundamental,
para o futuro de todos os brasileiros e, particularmente,
em razão dessa abordagem que estamos fazendo, da
pessoa com deﬁciência.
Senador Romeu Tuma
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador, cumprimento V. Exª, que sempre traz assuntos importantes
para a sociedade. Eu queria que V. Exª me ajudasse.
Fiz um requerimento na Comissão de Educação, porque vi uma apresentação do Instituto Ayrton Senna
feita pela irmã do Ayrton, Viviane Senna.
(Interrupção do som.)
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – O Instituto
tem programas voltados para a área de educação. As
lideranças empresariais, quando se reúnem com ela,
conseguem arrecadar alguns valores que a ajudam a
fazer programas em vários Estados, muitos deles em
contrato com os governantes que apoiam realmente
o desenvolvimento do ensino. Um dos pontos analisados nesta última reunião foi este tratamento de que
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V. Exª falou: a deﬁciência cultural para o aprendizado. Ela trouxe uma criança com 8 anos ou 10 anos e
que não conseguia aprender. O médico identiﬁcou o
problema como diﬁculdade natural da própria intelectualidade dela. E ﬁzeram um programa especial para
recuperar essas crianças que têm diﬁculdade. Então,
perguntei-lhe se ela poderia comparecer. E V. Exª, ao
falar agora, transmite-me um entusiasmo enorme para
que realmente isso se realize. V. Exª é um expert nesse
assunto das deﬁciências. Talvez os programas que ela
tenha feito, com bons resultados, possam nos ajudar
a fazer um caminho correto dentro das perspectivas
que V. Exª traça dessa tribuna e o fará na Comissão.
Obrigado e desculpe-me pelo tempo.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sem dúvida alguma! Agradeço a contribuição de V. Exª, sempre
presente, sensível, solidário a todas as causas que
envolvam o cidadão brasileiro.
Parabéns a V. Exª.
Senador Jayme Campos!
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador
Flávio Arns, acompanhamos o trabalho de V. Exª aqui
nesta Casa, a sua luta incessante na busca efetiva de
uma vida melhor para os nossos deﬁcientes. E aqui
confesso...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – ...que sou
seu seguidor, tendo em vista o aprendizado que nós
conseguimos aqui diante da sua participação, sobretudo na Comissão de Assuntos Sociais e em outras
Comissões. Confesso que o admiro muito. Entretanto,
Senador, eu acho que o IBGE é um dos órgãos mais
competentes do Brasil. Eu tinha algumas dúvidas em
relação ao senso que era realizado e a outras atividades que certamente são da competência dessa
instituição brasileira. Todavia, depois de acompanhar
bem de perto, vi que o IBGE é um órgão eﬁciente,
competente sobretudo, com servidores abnegados.
Lamentavelmente, até então não tinha uma estrutura,
haja vista que o corpo técnico era bem aquém da necessidade, uma vez que o Governo não tem aportado
recursos ﬁnanceiros suﬁcientes para dotar o IBGE de
mais tecnologia e, sobretudo, para contratar de forma
funcionários efetivos e não de realizar contratos temporários. Eu acho que o IBGE tem que ter contratos
permanentes por concursos públicos. Desta vez, Senador Flávio, eu estou propondo, e V. Exª vai corroborar
nesse sentido, que a família que eventualmente tenha
um ﬁlho portador de deﬁciência, diante, naturalmente,
de um atestado médico ou de uma autoridade competente, possa sacar o seu FGTS para fazer adequação
dentro da sua casa. Eu tenho acompanhado e visto
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pessoas com ﬁlho portador de deﬁciência especial que
não têm recursos para fazer as adaptações em casa,
seja construindo uma rampa, modiﬁcando o quarto de
dormir ou o banheiro, etc. Eu estou propondo, através
de um projeto de lei, que, neste caso particular, o seu
FGTS, quando ele é um trabalhador, seja liberado para
ele fazer essa adaptação dentro da sua residência,
dentro da sua casa. Porque, na verdade, ...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – ..., hoje,
só pode sacar o cidadão que, às vezes, a empresa
manda embora, ou por motivo de aquisição de imóvel,
mas, perdendo de vista que o cidadão que já tem um
imóvel mas que, infelizmente, tem um ﬁlho portador
de deﬁciência, não pode usar os recursos do FGTS
para melhorar as condições da sua habitação. Então,
eu quero contar com o apoio do senhor, dos demais
pares aqui, porque eu acho que esse é um projeto
meritório. Várias famílias já me procuraram, fazendo
esse pleito. Eu imagino que seria louvável e meritório
um projeto como esse, no qual todos nós, Senadores,
tenhamos realmente esse foco, essa luz para permitir
dar mais dignidade a essas pessoas que lamentavelmente, ou porque Deus quis, são portadoras de deﬁciências especiais. Mas parabéns a V. Exª por essa luta
sua. Cumprimento-o uma vez mais, dizendo que a sua
luta aqui, indiscutivelmente, todos nós reconhecemos.
Muito obrigado, Senador.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Quero dizer
a V. Exª, Senador Jayme Campos, que V. Exª tem todo o
apoio. É um projeto importante, necessário, a utilização
do FGTS para adequações na casa em função de um
ﬁlho, de uma pessoa com deﬁciência. A pessoa com
paralisia cerebral, por exemplo, precisa de banheiro
adaptado, de cadeira adaptada, de rampa; pessoas
com deﬁciência física. Tem todo o apoio.
Só quero reconhecer o trabalho do IBGE. Gosto
também. Proﬁssionais competentes. Agora, precisamos
fazer esse debate sobre como o levantamento da área
da pessoa com deﬁciência vem acontecendo no Brasil.
Então, essa é a proposta.
Por último, quero dizer que sou solidário com a
área até por ter um ﬁlho também com deﬁciência.
(Interrupção do som.)
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Até por
motivos familiares, pessoais, minha esposa e eu nos
dedicamos a essa área há muitos anos – meu ﬁlho
já tem 35 anos de idade. Mas quero dizer que existe
solidariedade por parte de todos os Senadores e Senadoras. Nunca faltou apoio desta Casa para as boas
iniciativas e para os bons projetos. Isso eu posso assegurar a toda a sociedade. E todo o debate que vá ser
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feito, desde que bem conduzido, com tranquilidade, a
favor da área, sem dúvida alguma contará com apoio
de toda a Casa, porque a Casa vem sendo solidária
com esta área.
O Senador Augusto Botelho só pede mais um
minuto.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Só um
minutinho, Senador Mão Santa. Senador Flávio, V. Exª
representa para nós aqui esse segmento da sociedade:
as pessoas com deﬁciência. Sempre lutou, defendeu,
fez propostas, apoiou as propostas. Por isso que fazemos um apelo para que V. Exª continue nesta Casa
defendendo essas causas. As pessoas precisam. São
10% dos brasileiros que têm deﬁciência, então, precisam da sua presença aqui. Espero que Deus o ilumine e também o seu Estado o apoie para que continue
aqui defendendo esse segmento da sociedade que era
esquecido até pouco tempo aqui, neste País.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Agradeço a V. Exª. Atribuo o elogio à nossa grande amizade.
Espero que V. Exª continue a dizer para o Estado de
Roraima porque V. Exª é fundamental, sério, competente, dedicado, sempre presente no Senado Federal.
Parabéns.
Senador Eduardo Azeredo, como último aparte.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador
Flávio Arns, assim como o Senador Augusto, considero
a sua presença, a sua liderança no Senado, no Congresso, é da maior importância na defesa do direito
das pessoas com deﬁciência.
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – É um
segmento da maior importância. O nosso candidato
à Presidência da República, José Serra, inclusive, já
anunciou, caso eleito, pretende criar um Ministério
especíﬁco para que essa questão seja introduzida em
toda administração. Quer dizer, um órgão que faça toda
a coordenação do apoio à pessoa com deﬁciência.
Em uma das viagens que ﬁzemos à Guiana Francesa,
chamou-me muito atenção e vimos que temos muito o
que respeitar. Havia uma vaga para pessoa com deﬁciência e havia uma placa dizendo: “Se você quer usar
a minha vaga, pegue a minha deﬁciência também”. É
uma questão que temos de mostrar. É com certo bom
humor que estava a placa, mas mostrando como as
pessoas desrespeitam ainda o que existe, que já é
uma coisa nessa área da mobilidade. Ao saudar V. Exª,
aproveito para dizer que estou apresentando um projeto em relação ao Imposto de Renda que possibilite a
dedução de despesas com remédios. Será uma coisa
bem amarrada, que não permitirá abuso, com limites
como, por exemplo, remédios apenas para doenças es-
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peciﬁcadas, com detalhamento pelo médico, com nota
ﬁscal. Essa é uma questão que não tem sentido. Hoje
a gente pode deduzir despesa com médico, despesa
com ﬁsioterapia, despesa com aparelhos, despesa com
remédio, se está no hospital, mas não pode deduzir
a despesa com o remédio de uso continuado, que o
médico prescreve. E, às vezes, o custo do remédio é
muito alto. Então, é uma questão que podemos colocar
com o mesmo limite que temos para a educação, por
exemplo. Da educação, também não se deduz tudo,
mas há um limite, e é possível deduzir.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Na questão
dos medicamentos, quero dizer que nem toda pessoa
com deﬁciência se utilize de medicamentos. Mas há
um percentual signiﬁcativo de pessoas com deﬁciência que precisam de medicamentos de uso contínuo.
E a grande questão – por isso que dou todo valor ao
projeto apresentado por V. Exª – é que essas pessoas
não conseguem os medicamentos de que precisam
nas farmácias públicas ou com os Municípios, que
deveriam estar fornecendo esses medicamentos. E
aí acontece uma das maiores distorções. As pessoas
com deﬁciência economicamente carentes, dentro dos
critérios, têm direito ao salário mínimo, ao chamado
BPC (Benefício de Prestação Continuada.
Sinto uma grande tristeza quando visito as famílias, falo com as pessoas e pergunto se elas têm o salário mínimo e elas dizem que têm e consideram isso
muito bom, porque podem comprar o remédio
Eu digo: barbaridade! Quer dizer, o dinheiro que
deveria ser usado para comprar comida, para melhorar
a casa, arrumar o banheiro, comprar o equipamento
de que necessita, ter uma vida melhor, é gasto com a
compra do medicamento, que é uma responsabilidade
do Poder Público, da sociedade. Enﬁm, deve-se atender não só à pessoa com deﬁciência, mas também a
pessoa, de maneira geral, que precisa eventualmente
de um medicamento.
Quero agradecer a V. Exª, Senador Mão Santa,
e dizer a toda a sociedade que olhemos bem como
está sendo feito esse levantamento do IBGE – um órgão competente e capaz – e vamos discutir para ver
se isso está reﬂetindo de maneira adequada a nossa
realidade.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Foi
uma grande satisfação ouvir o Senador Flávio Arns.
Encaminhe ao santo Evaristo Arns, Senador Flávio
Arns, o pedido de bênçãos do Senado.
É gratiﬁcante anunciar, na nossa tribuna de honra,
políticos mineiros, Senador Eduardo Azeredo. Minas
Gerais não é apenas de Francisco José da Silva Xavier, daqueles vultos enormes da política, tais como
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Benedito Valadares, Pedro Aleixo, Olegário Maciel,
Renato Azeredo, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, mas também desses vereadores da encantadora
cidade de São Lourenço.
Lamento ter ido lá e o Eduardo não me ter levado a São Lourenço, que é a cidade das águas, água
mineral, estação de água. Na outra vez você me leva,
Eduardo Azeredo.
Estão aqui, representando a boa política mineira,
os vereadores Kall, Nei da Saúde, Gil e Daniel. Sejam
bem-vindos! E são felizes porque não precisam buscar
exemplos em outras regiões. Os exemplos estão nos
políticos mineiros e no piauiense que lhes emprestamos, Francisco Pereira.
E convidamos agora, para usar da palavra, o
Senador Jayme Campos, como orador inscrito. Jayme Campos é do Mato Grosso. Ele é um executivo
exuberante, três vezes extraordinário Prefeito da sua
cidade natal, Governador do Estado. E hoje, continuando a tradição política do pai e do irmão, é o brilhante
Senador do Mato Grosso. Fez brilhar, de modo muito
forte, Mato Grosso. Há pouco tempo, um ﬁlho de Mato
Grosso presidia a Justiça...
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Gilmar
Mendes...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Gilmar Mendes, que fez como o sol: irradiou justiça em
todo este País e no Poder Legislativo. Pena que Luiz
Inácio não seja do Mato Grosso. Mas poderá vir... Vamos prepará-lo para Presidente da República, depois
de José Serra.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido.
Antes de efetivamente entrar no meu discurso na
tarde de hoje, queria solicitar à Mesa, aqui – V. Exª faz
parte da Mesa –, a aprovação, na semana que vem,
do aumento dos servidores do Senado. A Casa não
pode se acovardar, não. Ontem ﬁquei decepcionado! A Câmara aprovou, e o Senado, sem motivo, não
aprovou a emenda de nossos servidores. Acho que V.
Exª, independente como é, não tem rabo preso com
ninguém, não tem medo da imprensa... Acho que, na
semana que vem, tem de ser prioridade aqui aprovarmos o aumento do salário de nossos servidores. Foi
feito um novo Plano de Cargos e de Salários aqui e
não virou nada! Não sei o porquê dessa covardia da
Mesa Diretora do Senado. Acho que não está fazendo nenhum favor... É obrigação da Mesa, semana que
vem, colocar em pauta o aumento dos servidores do
Senado. Eu espero que a Mesa faça esse gesto de
grandeza e de altivez diante da proposta que é o reajuste dos servidores do Senado Federal. É mais do
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que justo! Todos os órgãos federais estão dando, e aqui
não sei o motivo dessa covardia de a Mesa Diretoria
não colocar aqui para votar. No Senado, 81 Senadores vão votar! Eu espero para ver quem, realmente, de
fato, tem compromisso com os servidores do Senado
Federal e os respeita.
Sr. Presidente, a História é uma engrenagem que
se move com coragem e energia. A cada sobressalto
político ou ﬂagrante episódio de injustiça social, um
movimento de igual intensidade ocorre para alterar os
destinos de uma comunidade. A História acolhe em seu
seio os destemidos e os ousados, aqueles que lutam
e tombam defendendo suas ideias; só não aceita os
covardes, os que se omitem e se escondem atrás das
muralhas de suas conveniências pessoais.
Aqui neste ambiente, somos confrontados cotidianamente com nossas consciências. Diariamente
temos que promover escolhas: ou perﬁlamos ao lado
de nossas convicções, ou traímos nossos próprios
ideais. Nossa história nada mais é do que uma sucessão de posições que assumimos diante dos dilemas
da nação.
Tais fragmentos de nossa postura pessoal somam-se em eventos grandiosos como o que realizamos
com a votação da MP 475, de 2009, que elimina o fator
previdenciário e reajusta as aposentadorias maiores
do que um salário mínimo em 7,7%.
Não tenham dúvida, Srªs e Srs. Senadores, de
que, ao extinguirmos o redutor do cálculo das aposentadorias, estamos movendo a roda da História sem
convulsões ou revoltas, mas com a serenidade e a justiça daqueles que promovem as revisões necessárias
para o equilíbrio social e a recuperação dos valores
éticos da Nação.
Seria dispensável lembrar aqui a longa tramitação dessa medida no Congresso Nacional, não fosse
pelo fato de se enaltecer a fé e a determinação férrea
do Senador Paulo Paim, que nunca duvidou da força
de suas convicções e que mesmo muitas vezes trilhando terreno árido conseguiu extrair dali a seiva de
sua esperança e da crença inabalável de que chegaríamos a este dia.
Entretanto, Sr. Presidente, estamos diante da
história não como protagonistas, mas como juízes de
uma contenda. Estamos aqui para rever conceitos e
promover ajustes, porque uma coisa está clara: não
existe equilíbrio ﬁscal que valha a fome do povo, assim
como não existe gestão eﬁciente que custe a desesperança dos aposentados e a morte de idosos que tanto
contribuíram para o País e, no crepúsculo, se tornaram
párias da sociedade, tendo esses ganhos solapados
por um ato desumano e injusto.
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Estamos reescrevendo a História, devolvendo
aos aposentados a dignidade que lhes foi subtraída
com o fator previdenciário. Mais do que isso, estamos
refundando uma Nação que respeita seus velhos e
que devolve a eles o direito de olhar para o futuro sem
medo, porque, Srªs e Srs. Senadores, o futuro não é
a dádiva concedida apenas aos jovens; o porvir é um
presente que alcança a todas as idades, pois, se o
futuro de uns é a próxima década, o futuro de outros
é o dia de amanhã, que se apresenta com necessidades imediatas, como um vidro de remédio, a consulta
de um médico ou um quilo de carne.Como disse, em
uma de suas canções, o compositor Chico Buarque de
Holanda, “a verdade é feita de fatos, de sangue nos
olhos e lama nos sapatos”.
Reaﬁrmo minha satisfação de ter votado o ﬁm
do fator previdenciário, desejando que a tomada de
posição desta Casa seja conﬁrmada pelo Excelentíssimo Sr. Presidente da República, para que o Governo Federal e o próprio Brasil se reconciliem com seus
aposentados, garantindo a eles a prosperidade pela
qual tanto lutaram na vida.
Foi apenas um gesto de coragem, no dia de ontem, quando votamos a Medida Provisória nº 475.
Por que não votarmos, na semana que vem, Senador Mão Santa, o aumento dos nossos servidores
aqui? Vou bater duro na semana que vem. Espero que
V. Exª se alie ao Senador Jayme Campos, Senador
Alvaro Dias, Senador Augusto Botelho e tantos aqui,
que sabem perfeitamente que os nossos servidores,
já há alguns anos, não recebem reajuste aqui, no Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Este foi o Senador Jayme Campos, que representa,
com grandeza, a grandeza do Mato Grosso, um político
vitorioso e um grande produtor deste Brasil.
É com muita honra que vejo que está no nosso
plenário a líder de Teresina, Samantha Brasil, que foi
candidata a vereadora e pertence ao DEM. É muito querida e uma grande líder do Estado do Piauí. E
também é uma honra anunciar a presença na tribuna
de honra da mineira Letícia Nósseis, ﬁlha do Dr. Vitor
Nósseis, Presidente do Partido Social Cristão, fundado pelo mineiro Pedro Aleixo, o qual eu represento no
Senado da República.
Convidamos agora para usar da palavra, para
uma comunicação inadiável, o Senador Alvaro Dias.
Ele já entrou na categoria especial de políticos. Ele é
conhecido por Senador AD. Só os políticos importantes,
JK, ACM, e agora temos o AD. Eu quero ver quando
eu vou ser o MS.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Mão Santa. V. Exª já é MS.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
ontem o Senado Federal aprovou o projeto que mereceu aplausos dos aposentados que aguardavam com
expectativa nas galerias desta casa, e isso me faz
lembrar dos aposentados do Aerus.
Eu recebi uma comunicação, através de e-mail,
do Ivan Martins que é aposentado Aerus Varig, coordenador dos aposentados e pensionistas do Aerus
no Paraná.
Ele me pediu para que voltasse à tribuna, eu que
aqui já estive várias vezes, reiterando o apelo ao Governo para que celebre o acordo com os pensionistas e
aposentados do Aerus, que esperam há tanto tempo.
Eu poderia fazer esse apelo com minhas próprias
palavras, mas creio que será mais legítimo e certamente
poderá sacudir o Governo em sua sensibilidade se eu
ﬁzer esse apelo por intermédio de uma carta endereçada ao Ministro Luiz Inácio Lucena Adams, com cópia
para que ﬁzesse da tribuna a sua leitura.
Diz o autor desta carta:
Eis-me aqui, falando de vidas, dívidas,
doenças, falando sozinho com a companheira
morte. Estamos quase íntimos, pois, no andar
da caminhada, não se vislumbram maiores
opções.
Mirando o ontem, que nefasto declínio.
Natural é a morte!
O que não é natural é o rumo, o tipo de
vida cretina que nos envolve.
Nosso apogeu foi ontem. Mas, precavidos, décadas deduzimos uma fatia dos nossos
proventos para o Fundo de Pensão AERUS,
para que agora, neste limiar, nossa dignidade
estivesse intacta.
No entanto, estamos feito bolinha de pingpong. Zonzos, esgotados e amassados. Por
mãos poderosas, interesses escusos, mentes doutas, e de onde deverá surgir a última
palavra para deﬁnitivamente encerrar este
“imbróglio”.
Habitamos no corredor da morte. Mas no
Brasil não há pena de morte. Há, sim, asseguro que há, pois, cada dia que se vai, o garrote
está mais próximo. Todo santo dia, avançamos
um passo a mais para este ato vil.
Uma legião de idosos, anciãos, enfartados, cadeirantes e terminais.
Que inglório desfecho para vidas que foram dinâmicas, objetivas, sempre numa proa
segura e proﬁssional.
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Os meandros das leis. As interpretações,
visão de cada julgador. Estamos à mercê de
Portarias e Alíneas.
Nosso julgamento é, sobretudo, humano,
DE VIDAS. O bem maior, mas este está esquecido e perdido nos autos, relegadas a um
detalhe menor do processo.
Somos realmente ﬁlhos desta Pátria?
Tenho direito em crer na Magna Carta?
No Estatuto dos Idosos?
Poderei passar aos meus ﬁlhos exemplos
de que viver no Brasil, apesar de tudo, ainda
é merecedor?
Vejo minha família sem viço. Desbotada.
Culpa deles? Não, não, minha, que já não possui graça e é plena de amarguras?
Meu irmão de coração, meu competente checador, partiu após 35 anos de vôo. Fica
um imenso vazio na terra e na alma, e pior,
nem conseguiu aguardar este ﬁnal, pelo qual
tanto lutou.
Senhor Ministro, somos milhares de aposentados do AERUS, fatigados e indignados.
Não temos cabedal para julgamentos.
Atos de terceiros, tramas e conspirações. Temos, sim, plena ciência de nossas realidades
desumanas.
Inocentes jogados na arena sem nenhum
pejo.
Me sinto mais confortável em me dirigir
ao senhor, pois também caminhei pelos corredores da URGS e da UNIVALLE.
Estou diante do Ministro Chefe da AGU,
mas, sobretudo, de um ser humano.
Não estou rogando clemência nem desacertos.
Estou clamando por justiça. Milhares de
pessoas, por décadas,
depositaram parte dos seus salários no
AERUS, supervisionado pelo Governo, a garantia Formal, a ﬁm de obter um rendimento
mensal pós-atividade proﬁssional e, no entanto,
hoje vivemos a conta-gotas.
Nossa VARIG foi para o espaço, orgulho
rio-grandense, mas nós ﬁcamos.
Ainda necessitamos de pão, água, dignidade e direitos restabelecidos.
“A Advocacia Pública, no seu aperfeiçoamento, na Busca de Soluções, num crescente esforço de conciliação. Laboratório de
inigualável importância, uma harmonização
jurídica destas tarefas”, palavras pinçadas do
vosso discurso, quando da Posse com o Minis-
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tro da Advocacia-Geral da União, me ﬁzeram
vislumbrar uma esperança que, confesso, já
está submersa.
Dia desses, conversando com o comandante aposentado do AERUS, manifestou seu
pesar que nas suas gavetas repousam medalhas ao “Mérito do Santos Dumont” e “Medalha do Paciﬁcador”, cartas e agradecimentos
governamentais por relevantes serviços prestados à Pátria. E, no entanto, necessita permanecer na ﬁla do SUS para um atendimento.
Deprimente. Sua vontade é devolver à Pátria
suas honrarias.
O que dizer das viúvas dependentes?
Algumas sem receber absolutamente nenhum
provento.
Dos milhares de trabalhadores da ativa,
que anos descontaram para o AERUS, e até
hoje nem receberam os seus salários, férias,
fundo de garantia, direitos básicos.
Caótico o quadro. Verdadeira crise social.
Todos desamparados, efetivamente abandonados. Um petardo generalizado, sem ser de
nossa responsabilidade. Necessitamos ultrapassar esse patamar. O acordo é urgentemente necessário.
Rogo vossa consideração por um Olhar
Novo nesse amplo processo. Um entendimento que possa ser razoável, sensato a todos os
envolvidos.
E há condições para isso.
Faço exemplo do nosso Presidente que
está no Irã tentando exaustivamente costurar
um acordo internacional que possa harmonizar antagonismos.
O tempo está escapulindo, a vida não
espera.
Nossa faixa etária não permite mais preliminares.
Respeitosamente,
Carlos Edmundo,
Ex-comissário de voo da Varig,
Aposentado Aerus, de Joinvile – SC.
Sr. Presidente, ﬁz a leitura dessa mensagem ao
Procurador-Geral da União. Esperamos a sua resposta.
O próprio Ministro Gilmar Mendes, quando Presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o
julgamento de uma ação e recomendou o acordo entre Governo e aposentados e pensionistas do Aerus.
Por que não chegamos ainda a este acordo? Por que
o Governo não cedeu? Aﬁnal, não seria um calote? O
Governo não deve? Está provado que deve.

MAIO 2010

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Governo despendeu milhões, quiçá bilhões, em
transações muitas vezes colocadas sob suspeição; na
venda da Varig, por exemplo, da Transbrasil, da Vasp.
E por que o Governo não paga o que deve aos humildes aposentados do Aerus? É uma dívida que tem que
ser saldada. O Governo Lula não pode passar para a
história como o Governo do calote.
Mas, Sr. Presidente, se V. Exª me permitir, trago
um outro assunto de importância, mesmo que seja como
preliminar, para voltarmos a ele nos próximos dias.
O Governo encaminhou uma medida provisória
ao Congresso Nacional para autorizar a União a integrar consórcio público denominado Autoridade Pública
Olímpica – APO – mais uma sigla!
O Brasil, ao ser escolhido para sediar os Jogos
Olímpicos, comprometeu-se a constituir a APO para
viabilizar o evento, tomando-se por base experiências
anteriores ocorridas nos jogos de Sidney, Barcelona
e Londres.
A pretexto de criar e utilizar mecanismos que propiciem maior agilidade nas contratações necessárias
ao cumprimento das obrigações assumidas perante o
Comitê Olímpico Internacional, o Governo Federal acabou por mitigar a aplicação da Lei nº 8.666/93, criando
um regime especial de contratações totalmente incompatível com a atual ordem jurídica do País.
A dispensa concedida à Infraero de fazer licitação, sem as amarras da Lei de Licitações, nas obras
dos aeroportos para a Copa de 2014, incluída na Medida Provisória nº 489, fere a Constituição e a Lei de
Licitações, conforme declarações, por exemplo, do
Procurador do Tribunal de Contas da União Marinus
Marsico, e do especialista em direito administrativo e
licitações André Porcionato, publicadas no jornal O
Globo de hoje. Ambos consideram a Medida Provisória inconstitucional.
Segundo Marsico, embora as estatais tenham
direito a um regime especial de contratação de bens
e serviços, essa autorização não poderia ser dada à
Infraero dentro da Medida Provisória, pois “as Olimpíadas são um evento e não uma entidade pública”. É
necessário um regulamento especíﬁco.
No art. 18, a Medida Provisória torna facultativa
uma obrigação da Lei nº 8.666, que é publicar os avisos de licitação no Diário Oﬁcial da União e em jornal
de grande circulação. Ou seja, o Governo pretende
esconder os editais, pretende esconder a licitação,
pretende esconder o início da obra.
A lei limita a 60 meses a prorrogação dos contratos administrativos para prestação de serviços contínuos. A Medida Provisória diz que essa norma não
se aplica às contratações de obras, serviços e bens,
o que signiﬁca dizer que uma prestadora de serviços
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continuará indeﬁnidamente contratada. A administração perderá a oportunidade de obter propostas mais
vantajosas, em novos certames.
Outro ponto da Medida Provisória, o art. 16, traz
os tipos de julgamento da proposta, que avalia exclusivamente a melhor proposta técnica ou artística da
licitação. Ora, A Lei nº 8.666/93, também prevê essa
modalidade, mas obriga o órgão licitante a ﬁxar preço
máximo que pagará pela contratação, ao passo que
na MP não há essa obrigação, o que abre brechas
para contratações com preços superiores aos cobrados no mercado.
Portanto, nós estamos aí inaugurando o tempo
do superfaturamento consentido, o tempo do superfaturamento autorizado pelo Governo, através de uma
medida provisória.
O Brasil já pode ser considerado um paraíso do
superfaturamento, especialmente em função das obras
anunciadas pelo PAC. Mas, dessa forma, nós vamos
escancarar, nós vamos consagrar a imoralidade pública, porque são obras portentosas, de grande valor, e
obviamente nós estaremos facilitando a corrupção e
premiando os desonestos.
Nesse artigo ainda, o texto autoriza o licitante a
utilizar o pregão na licitação do tipo “técnica e preço”,
via pregão eletrônico. Mas o pregão é incompatível com
esse tipo de licitação, sendo utilizado basicamente na
contratação de bens e serviços comuns.
Por essas razões, nós estamos apresentando
emendas a essa Medida Provisória, suprimindo todos
os artigos de 11 a 24 que possibilitavam esse regime
especial de contratação ou que autoriza a corrupção.
Toda contratação de bens, obras e serviços, por
meio de licitação, deve obedecer aos requisitos constantes da Lei de Licitações nº 8.666, que regula o Pregão em caso da utilização desta modalidade.
O texto da Medida Provisória, como está, permite que tanto a nova APO quanto a Infraero tenham
maior ﬂexibilidade na hora de licitar para contratação
de obras e serviços.
Porém, a falta de regras claras e o excesso de
ﬂexibilização pode gerar irregularidades que poderão
inviabilizar a conclusão de obras importantes tanto
para as Olimpíadas como para a Copa, gerando efeito
contrário ao pretendido.
Dessa maneira, faz-se obrigatório o detalhamento
de maneira explícita de quais serão as regras para contratação e prestação de serviços para que não sobrem
brechas para fraudes, principalmente porque se trata
de valores de grande monta para condução das obras
exigidas para recepção das Olimpíadas e da Copa.
Sr. Presidente, esse era um grande receio. O
País, atrasado em relação às providências que deveria
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adotar para efetivação da Copa 2014, utilizaria o pretexto do atraso para justiﬁcar alternativas que abrem
as portas do Governo para a corrupção, passando a
ideia de que o objetivo é dar celeridade às providências necessárias.
Este assunto é novo. A Medida Provisória está
chegando ao Senado. Nós vamos trabalhar contra
ela. Desta forma ela não pode prosperar. Ela afronta a
Constituição, rasga a Carta Magna e, sobretudo, esbofeteia a ética, porque abre as portas para a corrupção
de forma escancarada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após o sempre brilhante pronunciamento do Senador Alvaro Dias, o próximo orador inscrito é Augusto
Botelho.
Augusto Botelho é médico de Roraima e representa o Partido dos Trabalhadores.
Em seguida, está inscrito aqui Paulo Duque.
Gilvam Borges, V. Exª vai se inscrever hoje? (Pausa.)
Amanhã, às 9 horas, estará aqui? Fiquei sem
dormir quando soube que V. Exª estava desaparecido.
V. Exª renasceu.
Augusto Botelho com a palavra.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, o
Brasil enfrenta, neste exato momento, o que a mídia e
as autoridades policiais e sanitárias estão chamando
de “epidemia do crack”. Em 21 anos, a droga difundiuse pelo País e tem provocado efeitos que suplantam os
malefícios causados, em conjunto, por outras substâncias ilícitas ou de venda controlada, como os solventes,
a maconha, as anfetaminas e a cocaína.
O crack é um subproduto impuro da pasta da cocaína, uma droga poderosa, altamente tóxica e com
poder viciante sem igual, inigualável. O poder viciante
do crack é inigualável.
Produzida com o emprego de técnicas simples
e um quociente de matéria primas legais, como água
destilada e bicarbonato de sódio, a droga provém do
aquecimento da borra da pasta de cocaína. Feita com
as sobras da matéria base, ela assume o formato de
uma pequena pedra, de fácil transporte e ocultação.
A logística de sua produção é, portanto, bastante descentralizada, o que diﬁculta sobremaneira a tarefa da
polícia.
Há cerca de vinte anos, quando o uso da substância começou a ser detectado em São Paulo, o crack
era identiﬁcado como uma droga destinada a usuários
de baixa renda e, portanto, com diminuto potencial de
geração de lucro para os traﬁcantes. Sem escala apropriada e consequente lucratividade, o comércio estaria
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fadado a restringir-se a uma posição secundária diante
das drogas e, talvez mais importante, não haveria uma
disseminação ampla na área geográﬁca do País.
Sr. Presidente Mão Santa, essa avaliação revelou-se um ledo engano. Contrariando as expectativas
ingênuas, a droga alastrou-se por todo o território
nacional, chegando aos pequenos municípios do interior. De maneira similar, também rompeu a barreira
das classes sociais, das classes etárias e de gênero.
Hoje, ela afeta adultos e crianças de ambos os sexos,
de qualquer estrato social em praticamente – isso é
que é o pior – todas as localidades do País.
Diferentemente da maconha, que necessita de
grandes volumes para se tornar lucrativa, ou da cocaína, produto mais caro e de demanda mais reduzida
– não estou elogiando essas drogas; é apenas uma
comparação –, o crack concentra seu valor de venda
num tripé de fatores: primeiro, como é feito de sobras
da coca, seu custo de produção é irrisório; segundo, é
elevada a sua produtividade, pois apenas um quilo de
crack pode gerar entre mil e quatro mil pedrinhas de
crack; terceiro, o consumo é peculiar, pois os efeitos
alucinógenos começam imediatamente, mas duram
pouco, o que gera uma repetição do consumo. Um
viciado pode consumir até vinte pedras por dia quando ele já está num estado avançado do vício. Assim,
para um viciado, ocorre a ilusão de gastar pouco, pois
a pedra custa entre R$5,00 e R$10,00.
Senhoras e senhores, as consequências da epidemia são desastrosas. O indivíduo viciado sofre intenso
e rápido processo de deterioração física e mental. Sob
inﬂuência do narcótico, as pessoas ﬁcam sem comer
ou sem dormir, são acometidas por torpor, o que as
faz subverterem o seu relógio biológico, adormecendo
por longos períodos, mais do que o normal, entre as 7
horas ou 8 horas de qualquer pessoa.
O crack, ao contrário da maconha e da cocaína,
tem a peculiaridade de impedir todo relacionamento
social, pois a obsessão pelo vício compele o indivíduo
a uma busca constante por mais pedras. Trabalhar ou
estudar tornam-se atividades inviáveis. Não é preciso
mencionar o efeito danoso para o círculo familiar e de
amizades, sobretudo porque um dos efeitos do consumo continuado são os surtos paranóicos e os ataques
de violência. O ﬁm é de solidão e abandono, não raro
em completa situação de indigência. Nesse ínterim,
furtar, roubar, prostituir-se ou mesmo matar não passa
de uma etapa ou de um mecanismo que permita ao
viciado obter nova porção do entorpecente.
No campo social, o crack também é deveras
pernicioso. O impacto do custo de tratamento e internações sobre o setor de saúde pública é imenso, com
tendência a alta vertiginosa. Em adição, o vício conduz
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a um aumento da violência e da criminalidade. O ilustre
Senador Sérgio Zambiasi mencionou que, de acordo
com os dados do Ministério Público do Rio Grande
do Sul, 80% – pasmem com o percentual –, 80% da
violência ocorrida no Estado teria origem ou ligação
com o tráﬁco do crack. Outro sintoma é o aumento das
apreensões dessa droga pelas autoridades policiais.
No Distrito Federal, de 2008 para 2009, o incremento
das apreensões foi de 175%. No Paraná, terra do Senador Alvaro Dias, agora mesmo, em abril de 2010,
foram apreendidas 290 mil pedras, quase o dobro do
mês anterior.
A rede pública de atendimento especializado
está sob grande pressão. No âmbito do Sistema Único de Saúde, faltam unidades dos Centros de Atenção
Psicossociais – Álcool e Drogas em um contingente
enorme de municípios brasileiros, bem como proﬁssionais de saúde em diversas subáreas. O ﬁnanciamento permanece como um nó, e as estratégias de
prevenção e combate ao uso do crack ainda são muito falhas. Convém, ainda, não esquecer os problemas
correlacionados, como as doenças sexualmente transmissíveis, o aumento do índice de gravidez precoce
e os tratamentos por convulsões, infartos e derrames
associados ao uso da substância.
Felizmente, Sr. Presidente Mão Santa, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar hoje um
pacote de medidas para combater o uso de drogas
no País. O plano nacional, que será apresentado aos
prefeitos de todo o País, envolve três Ministérios, a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) e terá como um
dos focos principais o consumo do crack, que teve um
aumento substancial, principalmente entre os jovens.
Concedo o aparte ao Senador Alvaro Dias, do
Paraná, onde foram apreendidas, no mês de abril, 290
mil pedras de crack.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Augusto Botelho, V. Exª aborda um assunto essencial
para o País. O Paraná, por sua posição geográﬁca, é
um Estado onde há um impacto fortíssimo da utilização de drogas de um modo geral e, atualmente, especialmente do crack, sobretudo em função exatamente
da tríplice fronteira, por onde passa o contrabando de
drogas entorpecentes em volumes expressivos. Há,
no Paraná, não só o consumo local, mas também a
passagem, e, por isso, essas apreensões são expressivas no Estado. Mas o Ministério Público revela que
há um crescimento signiﬁcativo também da criminalidade entre jovens e adolescentes, mesmo de crianças
com 11 ou 12 anos, utilizadas por marginais perigosos para o tráﬁco de drogas. A criminalidade cresce
nessa faixa etária como consequência da evolução do
consumo de drogas no Paraná. Então, V. Exª aborda,
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com competência e oportunidade esse assunto, e nós
queremos apoiá-lo exatamente porque se trata de um
assunto que diz respeito ao presente e ao futuro da
sociedade brasileira.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
Concedo um aparte ao Senador Eduardo Suplicy
e ao Senador Jorge, que é médico também.
O Sr. Jorge Yanai (DEM – MT) – V. Exª, que é
médico, compreende bem, Senador Botelho, os problemas que causam as drogas. Na minha cidade, que
tem cerca de 120 mil habitantes, nós também temos
problemas semelhantes, embora seja uma cidade pequena. As drogas não escolhem a localidade. Quero
dizer a V. Exª que na minha cidade, Sinop, existe um
centro de recuperação de drogados chamado Centro
de Restauração de Vidas Ebenézer...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jorge Yanai (DEM – MT) – ...que é dirigido, com muita competência, pelo Juiz de Direito Dr.
João Guerra, que vem trabalhando na recuperação
de drogados, mas encontra uma diﬁculdade muito
grande. Quando V. Exª aborda esse assunto, eu noto
realmente, de certa forma, o descaso que existe em
relação à recuperação de drogados em nosso País.
Então, toda vez que alguém ocupa a tribuna e vem a
público reclamar da falta de cuidados, da falta de solidariedade com relação a esse assunto, junto-me a
eles e os reverencio, pela importância que tem esse
tema, porque, toda vez que existe um drogado numa
família, é um sofrimento terrível, pior do que qualquer
doença de caráter terminal, porque é uma doença que
persiste, desagrega a família, desagrega a sociedade,
machuca, prejudica não só aquele que é atacado por
esse mal da droga, mas principalmente a família. V.
Exª está coberto de razão, levanta esse assunto numa
hora muito apropriada no nosso País. Eu o parabenizo
pela sua fala.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Muito obrigado, Senador Jorge Yanai. Eu ﬁco satisfeito de saber que existe uma unidade que funciona
dentro dos padrões de razoabilidade de atendimento
aos drogados.
Uma grande diﬁculdade que nós temos aqui, no
Brasil, é que ainda não conseguimos... Quem cuida
mais dos drogados, atualmente, com essa alteração
que houve na psiquiatria de não internar mais os pacientes, no Brasil todo, no mundo todo – aqui, o Brasil
acompanhou também –, são essas entidades religiosas, ﬁlantrópicas e tudo. E, realmente, nós temos diﬁculdades de alocar recursos para essas entidades.
Então, nós temos que achar uma forma de apoiar es-
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sas entidades, como aquela fazenda que há aqui dos
católicos, como dos evangélicos também, os centros
de recuperação de drogados.
Muito obrigado pelo apoio de V. Exª.
Concedo um aparte ao Senador Eduardo Suplicy,
com todo prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
quero cumprimentar V. Exª, Senador Augusto Botelho,
pela maneira como vem tratando desse problema tão
sério que é o aumento do consumo do crack praticamente em todas as regiões do Brasil, seja ali, no seio
da Cracolândia, na minha cidade de São Paulo, seja
no Paraná, seja em Roraima, seja em tantos outros
lugares do Brasil, onde passou a ser objeto de grande
preocupação, a ponto de o Presidente Lula, atento...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... atento
aos efeitos desse problema, sobretudo entre os jovens, resolveu hoje, conforme V. Exª assinalou, anunciar um plano
que, obviamente, interessa a todos os prefeitos e, por isso,
foi próprio que o tenha anunciado perante os prefeitos que
aqui estão na Marcha dos Prefeitos de todo o Brasil. Mas
é muito importante que V. Exª, como médico, venha expor
aqui o que é o crack, quais são os seus efeitos, qual é a
natureza do crack, por que ele acaba gerando essa dependência naqueles que o consomem, e por que é muito
importante que cada pessoa - desde as meninas, os meninos, os jovens, os adolescentes e todos os adultos - possa
saber qual é o risco de se inalar a pedra do crack junto
ao cigarro, junto à cocaína, junto a qualquer outro tipo de
substância. Portanto, V. Exª colabora para um trabalho de
esclarecimento, um trabalho preventivo que, certamente,
é uma das principais prioridades para evitarmos que mais
e mais pessoas utilizem o crack, tornando-se dependentes dessa droga que tantos males tem causado, inclusive
por vezes levando jovens à criminalidade, a perderem o
controle sobre o que fazem e sobre suas vidas.
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então, eu quero estimular V. Exª a tratar mais e mais do
problema. Cumprimento-o por já ter promovido aqui,
numa das nossas reuniões da Comissão de Assuntos
Sociais, um debate com especialistas nesse campo.
Eu acho da maior importância esse seu trabalho. Meus
cumprimentos.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigado, Senador Suplicy.
Presidente Mão Santa, um dos itens do projeto
que foi lançado hoje será a criação de centros de tratamento para drogados e a construção de 11 Postos
Especiais de Fronteira nos Estados que fazem fronteira
com países da América do Sul.
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O plano terá a coordenação do Ministério da Justiça, que ﬁcará encarregado das políticas de repressão
e prevenção. À pasta da Educação caberá a obrigação
de disseminar...
(Interrupção do som.)
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Peço mais dois minutos, Senador Mão Santa.
Continuando: disseminar nas escolas informações sobre o uso de drogas, enquanto o Ministério
da Saúde deverá construir unidades de tratamento
ao usuário, principalmente nas regiões em que há um
volume excessivo de consumo, como no caso das cracolândias. A Senad vai elaborar programas para que
a vítima seja tratada também em casa, uma tentativa
de ressocialização do viciado.
O Governo já deﬁniu que os postos espalhados
pela fronteira contarão com a presença de representantes
das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e Civil,
além da Força Nacional de Segurança Pública. Na carona
da guerra contra o tráﬁco de drogas, serão combatidos
outros tipos de crimes, como contrabando. Há, ainda, a
intenção de aumentar os chamados territórios da paz,
com novas Unidades de Polícias Paciﬁcadoras (UPPs)
nos Estados, que providenciam tratamento psicossocial
para as famílias das vítimas e para os viciados.
(Interrupção do som.)
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, prepondera,
nos meios médicos e entre especialistas de diversas
áreas, a noção de que a dependência química se traduz em doença multifatorial. Isso é fundamental para
compreender a necessidade de unir esforços no combate à epidemia.
Sabemos, Srªs e Srs. Senadores, que o País precisa, com urgência, concentrar esforços e investir no
combate ao tráﬁco, numa ponta, e no atendimento ao
dependente, em outra. Quanto a esse polo, sem abdicar do papel do Estado, cabe desenvolver estratégias
de redução dos danos pelo consumo de álcool, crack
e outras drogas que envolvam a corresponsabilização
e a autonomia da população. A família tem que ser envolvida nessa luta.
Este mês, realizamos aqui no Senado, como disse
o Senador Suplicy, na Subcomissão de Saúde, Comissão de Assuntos Sociais, uma audiência pública para
discutir o problema da epidemia do crack.
(Interrupção do som.)
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Participaram da audiência vários especialistas, e a
conclusão que tiramos é que esta Casa, o Congresso
Nacional, precisa unir forças com o Governo Federal,
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conjuntamente com a mídia, para atingirmos o objetivo
de ampliar a divulgação de informações a respeito da
tragédia que se abateu sobre a sociedade brasileira.
Em paralelo, também são mais que necessárias
ações no âmbito do Ministério da Educação para capacitar os professores com o objetivo de prevenir a difusão da epidemia entre os alunos. Por ﬁm, é preciso
organizar e ampliar os serviços de saúde mental da
rede pública, Senador Paulo Duque.
De acordo com o Ministro da Saúde, José Gomes
Temporão, na atualidade, R$110 milhões são gastos no
atendimento ao usuário do crack. Sr. Presidente, esse valor
precisa ser multiplicado, pois a ameaça da epidemia é real
e urgente. Prover os recursos necessários e investir...
(Interrupção do som.)
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
... em prevenção e intervenção em curto prazo contribuirá, em muito, para salvar vidas e, ainda, economizar
bastante a longo prazo.
Encerrando, Sr. Presidente Mão Santa, nós, no
Congresso Nacional, haveremos de continuar a debater a questão da epidemia do crack, empreendendo
nossos melhores esforços para ﬁscalizar as ações do
Executivo, propor medidas legislativas abrangentes e
atuar em uníssono com a sociedade brasileira para
debelar essa chaga que vem ceifando a vida de muitos de nossos ﬁlhos.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente Mão Santa e Senador Paulo Duque.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Augusto Botelho, médico, que representa o PT de Roraima, mostrando suas preocupações
quanto ao uso do crack pela mocidade brasileira.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Para uma
questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
para uma questão de ordem ou é pela ordem?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Essa é
uma questão de ordem, para sugerir a V. Exª, em função do horário, já são 16h30min, que V. Exª encerre
a Ordem do Dia. É uma solicitação que eu faço pela
Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Já estamos providenciando com o nosso secretário
executivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores
que está convocada sessão conjunta do Congresso
Nacional, a realizar-se dia 25 do corrente, terça-feira,
às 20 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados,
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destinada à apreciação de projetos de lei do Congresso
Nacional, com pareceres da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Conforme documento assinado pelo Deputado
Marco Maia, que é o 1º Vice-Presidente da Mesa do
Congresso Nacional, no exercício da Presidência.
É o seguinte o ofício:
OF. nº 141/2010-CN
Brasília, 20 de maio de 2010
Exmº Sr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª e, por seu alto intermédio, à
Câmara dos Deputados, que esta Presidência convoca
sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se
dia 25 de maio do corrente, terça-feira, às vinte horas,
no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à
apreciação de projetos de lei do Congresso Nacional,
com pareceres da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Na oportunidade, renovo a V. Exª protestos de estima e distinta consideração. – Deputado Marco Maia,
1º Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional,
no exercício da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vamos já abrir a Ordem do Dia.
Há um requerimento.
Já entrou em contato com a Secretária-Geral da
Mesa, Dr. José Nery? Pode vir pessoalmente falar para
fazer um requerimento.
Vamos dar andamento.
Agora, continuando, tínhamos anunciado o orador inscrito, Senador Paulo Duque.
Paulo Duque representa o Rio de Janeiro...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
Mão Santa, V. Exª encerrou a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, ainda não comecei, não. Vou ler já. Eu queria ver
se podia incluir o requerimento aqui dele para votar.
Senador Paulo Duque, enquanto vamos providenciar o início da Ordem do Dia.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o nosso País, como qualquer outro país, tem
um grande número de pessoas otimistas e um grande
número de pessoas pessimistas. Eu me enquadro, sempre me enquadrei, na primeira classe, dos otimistas. Eu
acredito muito no Brasil, acho que o País hoje mostrou
a que veio realmente, que o gigante despertou e até
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entendo as preocupações, porque presto atenção ao
que se diz aqui, do Senador Alvaro Dias.
As preocupações dele em relação à Varig são legítimas. Foi uma grande empresa a Varig – Varig, Varig,
Varig –, que todos nós nos orgulhamos dela.
Mas antes da Varig, eu tive uma preocupação, que
eu não sei se o Senador Alvaro Dias também embarcou
nela: a extinção da Panair do Brasil. Ele, talvez, muito
jovem ainda, nem tenha conhecido a Panair do Brasil,
que foi a maior empresa que já se fundou neste País,
pelo patriotismo, pela competência e, sobretudo, pelo
brilhantismo daqueles que dirigiram os antigos aviões
Constellation. Foi num avião da Panair que Getúlio
Vargas saiu do Rio Grande do Sul para vir fazer o seu
famoso comício às vésperas da Revolução de 30.
A Varig teve o mesmo problema, Senador, apenas
houve uma diferença: os funcionários da Panair do Brasil
foram tão competentes, que os próprios Estados onde ela
se ramiﬁcava aproveitaram os seus funcionários. Lembro-me bem – era Deputado àquela época – que Carlos
Lacerda, Governador da Guanabara, aproveitou toda a
equipe da Panair do Brasil. E foi uma pena que o mesmo
não tivesse acontecido no Rio de Janeiro, no Paraná, no
Rio Grande do Sul, que eram grandes empresas, com
uma experiência enorme em toda parte: na tecnologia,
na precisão, nos cálculos. Então, eram funcionários excepcionais que foram aproveitados nos Estados.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permite-me
um aparte, Senador?
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Com todo
o prazer.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Quero cumprimentá-lo, Senador Paulo Duque. Nos últimos dias,
nas últimas semanas, V. Exª tem feito pronunciamentos
que revelam uma memória esplêndida e conhecimento
histórico ímpar. Nós estamos aprendendo com V. Exª,
conhecendo mais da nossa história por intermédio dos
ensinamentos que traz à tribuna desta Casa. Em relação à Panair, por exemplo, realmente eu não tenho
conhecimento, não foi do meu tempo ainda. Mas V.
Exª traz, exatamente, as lições que a Panair ofereceu
e que poderiam ser, certamente, aproveitadas hoje
em relação aos funcionários que foram abandonados,
da Varig, da Transbrasil, da Vasp; são funcionários
que depositaram mensalmente, rigorosamente a sua
contribuição num Fundo de Pensão, mas hoje estão
vivendo ao léu, esperando um acordo com o Governo.
E o nosso apelo, reiterado, é para que esse acordo
aconteça. Agradeço a solidariedade de V. Exª a esses
aposentados e pensionistas do Aerus.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – E tem que
acontecer logo, Presidente, tem que acontecer agora. Eles
não podem esperar mais. A aviação tem uma história no-
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tável em nosso País. Notável. O 1º Grupo de Aviação de
Caça que foi, na Segunda Guerra Mundial, para a Europa,
deu um exemplo de classe, de coragem, de competência.
Meu Deus do céu, o 1º Grupo de Aviação de Caça da
Força Aérea Brasileira até hoje é lembrado.
Então, nós temos uma aﬁnidade muito grande,
o País inteiro com o Correio Aéreo Nacional, que foi,
praticamente, fundado pelo Brigadeiro Eduardo Gomes
e prestou relevantíssimos serviços. Quando um colega meu, aqui, me conta das diﬁculdades de se fazer
campanha eleitoral no Amazonas, por exemplo, ou em
Mato Grosso, ou no Piauí, onde necessariamente é preciso ter um avião, ter uma lancha, ou duas, senão não
consegue fazer nem uma campanha eleitoral, dada as
distâncias. O Brasil é um País de distâncias enormes.
Logo, a aviação faz parte do nosso progresso.
Ouvi, em seguida, o Senador Augusto Botelho.
A sua preocupação de médico, aliada a sua responsabilidade de Parlamentar e representante do povo.
Augusto Botelho deu uma aula muito signiﬁcativa,
muito preocupante.
Mas veja, Senador Augusto Botelho, eu, quando
era jovem, universitário, nunca havia ouvido falar de
maconha, quanto mais de crack, cracolândia etc., que
hoje, com a facilidade de comunicação, fez entrar um
contágio muito grande entre os povos. Parece até um
elemento de ligação entre os países.
É incrível isso! E o dinheiro, os recursos que cada
país que quer debelar esse câncer é obrigado a despender? Essa é uma preocupação também.
E para mim, segurança, educação e saúde...
Saúde vem em primeiro lugar, sem dúvida alguma.
Na violência, é possível dar jeito. Na saúde, também
é possível dar jeito. Na violência, é mais fácil dar jeito.
Toda questão tem solução, mas essa que V. Exª focalizou hoje da tribuna, com categoria, com sapiência,
com a experiência de médico, essa é a mais triste,
porque dá vontade de derramar uma lágrima por ela,
porque nós temos visto isso todos os dias.
Temos conhecimento agora de um fenômeno que
não é antigo, não é do meu tempo, minha mocidade
jamais conheceu. Isso veio depois, e nos grandes centros. E olha, Senador, nós não cultivamos isso, como
nós também não cultivamos o contrabando de armas;
ele vem por outros meios. Por isso, quando preconizo
Forças Armadas organizadas e fortes, às vezes dizem: “Esse camarada é de direita”. Que direita coisa
nenhuma! Eu sou é brasileiro. Eu sou brasileiro como
V. Exªs, apenas tenho a minha corrente de pensamento, talvez diferenciada, mas autêntica. Por isso é que
disse no início do meu discurso que sou do grupo um,
grupo dos otimistas, daqueles que acreditam muito na
sorte e no Brasil.
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Falei sobre aviação hoje, sobre a Varig, a Panair,
mas vou um pouco mais longe, Deputado, ou melhor,
Senador Alvaro Dias.
(Interrupção no som.)
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Estou
acostumado a falar “Deputado” porque fui Deputado
muitas vezes. Mas, Senador Mão Santa, vou fazer
um relato em homenagem a alguns Senadores que
andam muito de avião – todos eles aqui, estou vendo
os Senadores que, para conseguir a vitória eleitoral
no mandato, andam muito de avião. Vou relatar um
episódio para começar o meu discurso, porque ainda
não comecei o meu discurso.
Nós tivemos, na história do nosso País, um grande
vulto. Há pouco tempo, em declaração, o Presidente
da República disse que não é só o Tiradentes que é
herói, que precisamos cultivar nossos heróis.
Com certeza! Considero cada Senador aqui um
herói, tranquilamente, ainda que não saiba o nome
de alguns ainda. Digo isso por causa das diﬁculdades
que eles enfrentam ao percorrer grandes distâncias,
por causa dos perigos que correm nos grandes percursos.
V. Exª, Senador Mão Santa, certamente, já ouviu
falar, conhece mesmo, a ﬁgura de Siqueira Campos
– Siqueira Campos, um dos 18 do Forte. O Senador
Eduardo Suplicy seguramente o conhece, porque é
paulista. Siqueira Campos está enterrado lá em São
Paulo, um dos 18 do Forte.
Pois bem, Siqueira Campos, naquela sua ânsia
revolucionária permanente, com a Coluna de Miguel
Costa, a Coluna Prestes, na fronteira do Rio Grande,
Siqueira Campos tinha que vir para o Rio de Janeiro
encontrar-se com Cordeiro de Farias e aquela geração
revolucionária – estou citando aqui os Tenentes de 22,
todos da Escola Militar do Realengo.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – E como se
viajava naquela época? Não havia Varig, não havia praticamente nenhuma grande empresa de aviação...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Não havia
Varig, não havia Panair, não havia nenhuma grande
empresa. Havia, sim, nos voos internacionais, o Correio Aéreo Nacional. A empresa Latécoère de aviação,
que vinha da Europa, passava por toda a América do
Sul, era sediada em Buenos Aires. E os revolucionários
brasileiros estavam sediados em Buenos Aires, muito
perto do Brasil, na fronteira.
Eis que Siqueira Campos, vindo de um encontro com Luís Carlos Prestes – isso nos idos de 1929
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–, tinha um lugar reservado – ele e João Alberto –
no avião da Latécoère que vinha do Chile, um avião
monomotor do Correio Aéreo Nacional. O tempo não
estava bom em Buenos Aires, estava chuvoso, nebuloso, mas o Correio Aéreo da Latécoère era obrigado
a cumprir o horário...
Estão me dizendo que está esgotado o tempo.
V. Exª conﬁrma isso? (Pausa.) Posso falar.
Então, nesse dia, nessa noite, João Alberto, que
foi Vereador do Rio, foi Chefe de Polícia no Rio, um dos
grandes vultos da história republicana, e mais Siqueira Campos embarcam no avião. Embarcam, e o avião
estava esperando um industrial famoso chamado Valentim Bolsas, que olhou para aquilo e falou: “Não, eu
não vou neste avião; não vou nesta viagem não”. Fez
muito bem, fez muito bem, porque, na costa uruguaia,
o avião teve uma pane e foi obrigado a aterrissar a três
milhas da costa. Foi afundando, e o piloto, o co-piloto e
o proprietário da companhia, o diretor da companhia,
também afundam, só se salvam na hora João Alberto e
Siqueira Campos, que começam a nadar, porque tinha
uma luz lá longe – era a luz da costa de Montevidéu.
Começam a nadar...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Que história interessante! Começam a nadar e, dali a pouco,
Siqueira Campos, grande herói nacional, que tem uma
rua inteira no Rio de Janeiro com o nome dele, uma
rua famosa, tem uma estátua de um soldado lutador
na Avenida Atlântica, grita: João! E afunda. E nunca
mais foi visto naquele dia, naquele momento, naquela
hora. E só João Alberto conseguiu nadar. Ele tinha um
porte atlético, pernambucano, militar aguerrido, conseguiu nadar, nadar, nadar e salvou-se. Assim morreu
Siqueira Campos, um herói nacional, sem dúvida alguma, como também foi herói João Alberto.
Sr. Presidente, pergunto a V. Exª de quanto tempo
ainda disponho? (Pausa.) Muito tempo.
Então, passo agora a dizer o seguinte: vim hoje
à tribuna para falar sobre energia nuclear, do preconceito contra energia nuclear. Ai do país que não tiver
condições de impor energia nuclear nos dias de hoje,
seja grande, seja pequeno.
Para implantar a energia nuclear, no Brasil, foram
necessárias a coragem e a determinação do General
Geisel, que, num acordo com a Alemanha, conseguiu
implantar Angra I e Angra II no meu Estado. E funciona
muito bem, jamais houve um acidente, e é responsável pelo fornecimento de 58% da energia consumida
pelo Rio de Janeiro.
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Iniciou-se, agora, a construção de Angra III, para
melhorar o fornecimento de energia, e sem problema
de poluição, sem perigo. Jamais houve um acidente.
E digo mais: a França tem 58 usinas nucleares;
a Bélgica, 19. E só três países hoje, no mundo, dominam a tecnologia, que é mantida em sigilo, da transformação da energia nuclear: Estados Unidos, Rússia
e Brasil. Isso, Sr. Presidente, é preciso ser dito pelos
otimistas como eu, pelos otimistas como eu! Porque
os pessimistas acham que não, acham que quem está
certo é o Greenpeace, quem está certo é o ambientalista crônico, perigoso. Perigoso, sim, contra o êxito e
o progresso do País.
E é por isso que eu peço a V. Exª considerar como
lido, na sua inteireza, este artigo que o Jornal do Brasil publicou, em nova fase, sob o comando do grande
empresário Pedro Grossi, sobre a energia nuclear no
Brasil, com o título: “O Brasil tem que preservar sua
tecnologia”. O Brasil, a Rússia e os Estados Unidos
são os três únicos que têm uma tecnologia sigilosa, no
sentido de não haver – jamais! – poluição da energia
nuclear. O Brasil tem isso.
Quem nos revela alguma coisa é um cientista, um
almirante, um dos maiores crânios do nosso País, atual
Presidente da Eletronuclear, que é o Almirante Othon
Pinheiro da Silva. Ele tem um perﬁl muito importante.
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Primeiro, ele veio do interior do meu Estado, nascido
em Sumidouro. V. Exª já ouviu falar da cidade de Sumidouro? É uma cidade tranquila do norte ﬂuminense. Ele
nasceu lá. Mas formou-se, sabe em quê, Presidente?
Na Universidade de São Paulo, em Engenharia, e no
Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso
MIT, dos Estados Unidos. Ele é quem comanda hoje
este Programa de Energia Nuclear. Ele é quem tem
planejada, desde o início, a implantação de uma energia
limpa, não poluidora, que é a energia nuclear.
Com todo o preconceito que possa haver dos
ambientalistas, dos negativistas, seja de quem for, o
Brasil, com isso, pelo seu tamanho, pela sua potencialidade, precisa ter, no mínimo, dez usinas nucleares. E os Estados já se compenetraram disso. E a
programação já está sendo até organizada, para que
não haja mais o chamado “apagão”, que é o atraso, o
subdesenvolvimento, que não combina mais com os
tempos modernos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO DUQUE EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
1º e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Pela ordem, pede a palavra o Senador José Nery,
do PSOL, do Pará.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão
Santa, quero solicitar a V. Exª que seja votado, nesta
Ordem do Dia, o Projeto de Resolução do Senado nº
62, de 2008, que institui no Senado Federal a Comenda
de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.
Esse é o pleito que faço a V. Exª, para que o Senado Federal possa instituir, através dessa resolução,
essa comenda que tem o objetivo de homenagear um
símbolo da luta pelos direitos humanos no nosso País,
o grande brasileiro Dom Hélder Pessoa Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Já
está em nossa mesa, trazido aqui pela nossa Secretaria Geral, o Projeto de Resolução nº 62, de 2008, que
o Senador José Nery defendeu oralmente.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 62, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Resolução nº 62, de 2008, do Senador
José Nery e outros Srs. Senadores, que institui no Senado Federal a Comenda de Direitos
Humanos Dom Hélder Câmara e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.495 e
1.496, de 2009, das Comissões de Educação,
Cultura e Esporte, tendo como Relator: Senador Garibaldi Alves Filho; e Diretora, Relator:
Senador Heráclito Fortes.
Não foram oferecidas emendas perante a
Mesa.
Em discussão o projeto.
Para discutir, com a palavra o Senador José Nery
e, em seguida, o Senador Eduardo Suplicy.
Senador José Nery, regimentalmente, para discutir, V. Exª dispõe de até dez minutos.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o projeto de resolução que apresentamos
foi assinado por vários Srs. Senadores e Srªs Senadoras, instituindo, no Senado Federal, a Comenda de
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, que visa, em
primeiro lugar, a um dos grandes temas que preocupa
a sociedade, a defesa dos direitos humanos em toda a
sua integralidade, principalmente a garantia de todas as
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condições fundamentais que possam assegurar uma
existência humana digna para todos e para todas.
Diferentemente de alguns que, propositadamente, tentam identiﬁcar a defesa dos direitos humanos,
como alguns dizem da forma mais atabalhoada, às
vezes beirando a própria irresponsabilidade, dizendo que a defesa dos direitos humanos no Brasil é a
defesa dos bandidos. Não se trata disso em qualquer
circunstância. Pessoas que sejam perseguidas porque
lutam pela justiça e pelos direitos dos trabalhadores,
pessoas que se dedicam a denunciar abusos de autoridades, sejam elas de qualquer esfera dos Poderes
da República, aqueles que denunciam e enfrentam a
violência policial ou a violência cometida nos cárceres
brasileiros, que, ainda hoje, muitas vezes, são verdadeiros centros de tortura...
Portanto, Sr. Presidente, muitos brasileiros e muitas instituições inscrevem, entre as diretrizes e princípios de sua atuação, a defesa dos direitos humanos.
Há, no Senado Federal, várias comendas homenageando setores, segmentos e temas de grande relevância, como é a comenda relacionada aos direitos da
mulher, a comenda que trata do reconhecimento aos
que cuidam da questão ambiental. Porém, a luta em
defesa dos direitos humanos merece, sim, homenagear Dom Hélder Pessoa Câmara, Arcebispo de Olinda
e Recife, que teve um papel fundamental na criação,
em 1952, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que articulou o episcopado latino-americano para
a criação do Conselho Episcopal Latino-Americano
(Celam), em 1955.
Dom Hélder, como o senhor sabe, Sr. Presidente, foi o idealizador da Campanha da Fraternidade,
que, em todo o ano, no Brasil, faz com que as igrejas cristãs, reunidas no Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs (Conic), promovam uma campanha da fraternidade ecumênica, a cada ano abordando um tema e
fazendo-o tema de reﬂexão, de debates, de iniciativas
nas comunidades, sejam urbanas, sejam comunidades
rurais de todo o País.
Este ano, por exemplo, o tema da campanha da
fraternidade trata de Fraternidade e Economia. Trata da
economia solidária, dizendo que, na sociedade – não
só na igreja, mas na sociedade – não se pode servir
a Deus e ao dinheiro.
A trajetória de Dom Hélder Câmara... Como Arcebispo de Olinda e Recife, hoje Arquidiocese, assumiu em 12 de março de 1964, um pouco antes de
golpe militar.
Ao chegar em Recife e assumir a Arquidiocese,
Dom Hélder assinou um manifesto em defesa da Ação
Católica Operária de Recife, que, naquele momento,
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sofria grande perseguição por sua atuação junto aos
setores mais empobrecidos da população.
Dom Hélder, durante o seu pastoreio na Arquidiocese de Recife, foi proibido pela ditadura de falar
à imprensa, de ter o seu nome citado nas emissoras
de rádio e televisão. Mas a voz de Dom Hélder... Se
aqui no Brasil o censuravam, Dom Hélder, em vários
países do mundo, foi convidado naquele período para
grandes conferências, sendo uma voz ﬁrme e decidida na defesa dos direitos humanos e dos perseguidos
políticos.
A atuação marcante de Dom Hélder na denúncia das torturas ocorridas durante o Governo militar,
o seu destemor e o seu amor à causa dos oprimidos
fez com que milhares de latino-americanos protocolassem, junto à comissão para o Prêmio Nobel, com
mais de cinco milhões de assinaturas, a indicação de
Dom Hélder para o Prêmio Nobel da Paz. Dom Hélder
foi indicado três vezes para o Prêmio Nobel da Paz e
só não conseguiu o apoio da comissão responsável
pelo Prêmio Nobel por conta da campanha difamatória, criminosa, intimidatória, feita em articulação com
o Governo brasileiro da época, inclusive com grandes
jornais deste País, que elaboraram uma estratégia de
demonização de Dom Hélder na Europa e também
em nosso País.
Dom Hélder, nas três vezes que foi indicado para
o Prêmio Nobel, infelizmente não alcançou os três votos necessários, entre cincos membros daquele comitê,
porque a força da ditadura e daqueles que ajudavam a
reproduzir o ódio e a violência em nosso País foi maior
do que a trajetória, a vida e a dedicação de Dom Hélder
aos pobres e à causa da justiça e da liberdade.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
votarmos aqui e aprovarmos a Comenda de Direitos
Humanos Dom Hélder Câmara, creio que é uma decisão do Senado Federal que se soma às boas decisões
que nesses dias temos aqui deliberado, como ﬁzemos
ontem na aprovação do Projeto Ficha Limpa, para não
permitir candidaturas daqueles que estão em débito
com a Justiça, e também, como direito humano fundamental, a valorização do direito dos trabalhadores
aposentados e pensionistas.
Creio que o gesto da aprovação da Comenda Direitos Humanos se soma a esse esforço para valorizar
a política e também valorizar esta instituição, valorizar
o próprio Senado Federal, na medida em que, tomando essa decisão, garantimos que, anualmente, cinco
brasileiros ou brasileiras possam ser agraciados com a
Comenda Direitos Humanos e assim prestar o Senado
Federal a sua homenagem à história relevante desse
grande brasileiro, Dom Hélder Pessoa Câmara.
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Conclamo, então, Sr. Presidente, os nossos pares,
pela aprovação desse projeto de resolução. E o fato de
a primeira edição ocorrer neste ano de 2010, 61 anos
após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é
uma forma de fortalecer essa causa em nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Para discutir a Comenda Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, proposta pelo Senador José Nery, inscrito
Eduardo Suplicy.
Arthur Virgílio, está inscrito também para discutir
a Comenda Direitos Humanos Dom Hélder, proposta
pelo Senador José Nery? (Pausa.)
Então, Eduardo Suplicy está inscrito para discutir.
Dez minutos Eduardo Suplicy.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Estamos discutindo uma votação.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mas
é só uma medida burocrática que vou requerer a V.
Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois não.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É o seguinte: não foi
feita a leitura do Ofício nº 114, de 2010, que comunica
a aprovação do PLC nº 50, que criou cargos na 24ª
Região do TRT. Só para pedir a V. Exª que acione a
Secretaria para que se faça essa leitura ainda nesta
tarde, a ﬁm de que atenda a premência que a implantação dessas medidas requerem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Secretário João Pedro vai tomar as providências.
Então, para discutir...
Segundo a nossa Secretária Geral, acabaram
de chegar da Comissão de Constituição e Justiça as
matérias que serão lidas ainda hoje.
Para discutir, Eduardo Suplicy, porque estamos
em votação.
Regimentalmente, V. Exª tem até dez minutos,
mas o espírito de síntese de V. Exª é extraordinário.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apoiar a iniciativa, que inclusive assinei também, do
Senador José Nery para instituirmos a Comenda de
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara para aquelas
personalidades que tenham contribuído para a relevante defesa dos direitos humanos no Brasil.
Dom Hélder Câmara foi uma pessoa extraordinária, solidária à causa dos direitos humanos, à causa
dos direitos de todos aqueles que tiveram diﬁculdades
para exercer a sua plena cidadania no Brasil. Ele, como
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Arcebispo no Rio de Janeiro e, depois, em Olinda, Recife, sempre se solidarizou com aqueles que moravam
nas habitações mais humildes de todo o Brasil. Ele se
tornou uma ﬁgura internacional, inclusive preocupou
o regime militar pela maneira corajosa como sempre
defendia a necessidade de, no Brasil, combinarmos
formas de desenvolvimento com a erradicação da pobreza absoluta. Ele tinha colocado como meta para o
Brasil que deveríamos que ter erradicado a fome já até
o ano 2000, pouco antes de ele ter falecido.
Sobretudo no momento em que a consciência
desses objetivos é cada vez maior em nosso País, é
oportuno que venhamos a conceder, a cada ano, a
cinco pessoas que tenham se dedicado à defesa dos
direitos humanos, a Comenda Dom Hélder Câmara.
Quero aproveitar, porque tem muito a ver com
essa Comenda, esse prêmio, para me solidarizar com
o movimento pela libertação de Gaza, pois no próximo
dia 24 de maio, de Cyprus, será realizada uma expedição em oito barcos –três de passageiros e cinco de
carga –, em que pessoas solidárias ao povo palestino irão de Cyprus até a Faixa de Gaza. Elas levarão
alimentos, agasalhos e material de construção para
que a população palestina, em Gaza, possa reconstruir as suas habitações. Trata-se de uma expedição
que tem a solidariedade de povos e de pessoas de
todo o mundo.
Quero dizer que, inclusive, fui convidado para
participar dessa missão do The Free Gaza Movement,
mas a viagem vai se dar a partir do dia 24, segundafeira, por duas semanas, e como terei de estar aqui,
cumprindo as obrigações de Senador, inclusive com
votações importantes, não poderei estar presente. Mas
quero transmitir a minha solidariedade ao movimento
para a liberdade de Gaza, que constitui, pelos seus
princípios e práticas, o respeito aos direitos humanos
de cada pessoa, não importa a sua raça, tribo, religião,
etnia, nacionalidade, cidadania ou linguagem.
Os habitantes de todos os territórios ocupados
por Israel desde 05 de junho de 1967 precisam ter
acesso, sem quaisquer impedimentos, às águas internacionais e ao espaço internacional, em conformidade
com as resoluções da ONU e a lei internacional. Esses
habitantes de todos os territórios ocupados precisam
ter o direito de livre entrada e saída de todos esses
territórios.
É muito importante que possa o Estado de Israel
libertar essa expedição de características pacíﬁcas,
um movimento com a característica da não violência,
mas que é de solidariedade ao povo palestino, e possa, o quanto antes, haver no planeta Terra não mais
a existência de quaisquer muros, inclusive os muros
que separam Israel da Cisjordânia e os muros que
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separam os Estados Unidos do México. Aliás, como
bem proclamou o Presidente Barack Obama em seu
belo discurso de 24 de julho de 2008, quando ainda
senador, diante da Porta de Brandenburgo e perante
200 mil pessoas, agora não é mais o tempo de haver
muros que separem os que muito têm dos que pouco
têm, os islâmicos dos judeus, dos cristãos e de pessoas de quaisquer origens e religiões.
Assim, aproveito esta oportunidade da aprovação
da Comenda Dom Hélder Câmara para ressaltar que
os direitos humanos devem ser observados tanto no
Brasil como em Gaza, na Palestina, como em todos os
territórios, sejam no Irã, no Iraque, no Afeganistão, na
Colômbia e, sobretudo, em nosso querido Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está inscrito ainda, para discutir, Arthur Virgílio – a
comenda de direitos humanos proposta pelo Senador José Nery à personalidade da paz que foi Dom
Hélder Câmara.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Fora do
microfone.) – E eu!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª, em seguida. O Senador Arthur Virgílio e V. Exª, dois
expoentes dos direitos humanos e da paz mundial.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Fora do
microfone.) – Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Arthur Virgílio, V. Exª, regimentalmente, para discutir,
terá até dez minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Presidente. Eu agradeço a V. Exª.
Primeiro, saúdo com muita ênfase a atitude do
Senador José Nery, que propôs esse projeto de resolução em 2008 – há dois anos, portanto –, quando se
comemoravam os 60 anos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos. Quando ele se lembra de Dom
Hélder Câmara para, a partir daí, instituir uma comenda
que agraciará, que homenageará cinco personalidades
brasileiras por ano, só posso me colocar a favor disso,
e esse é o pensamento do meu partido.
Do ponto de vista pessoal, tenho recordações
muito familiares de Dom Hélder Câmara. Ele era uma
ﬁgura, de certa forma, da minha pré-adolescência.
Meu pai tinha relação política com ele. Era uma ﬁgura
que encantava. Minha mãe tinha por ele uma admiração muito grande – minha mãe, católica como era e,
ao mesmo tempo, não conformada com as injustiças
sociais que via.
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Dom Hélder suscitava, àquela altura... Ele fez um
empreendimento no Rio de Janeiro, onde eu residia –
Pequena Cruzada –, e as pessoas diziam: “Olha, ele
está resolvendo problemas de um pequeno grupo de
pessoas”. “Ah, isso aí vai se favelizar”. Diziam mil coisas. As pessoas que não gostam de trabalhar sempre
colocam defeitos no trabalho daqueles que realmente
trabalham, enﬁm.
Estou vendo um jornal on-line de ontem sobre o Ficha Limpa. Foi o que pudemos fazer. Mil pessoas estão
achando que foi ruim, que não valeu. Em outras palavras,
é aquela estória do burro, do velho e da criança: não dá
para satisfazer a todos. E me contento, hoje, em fazer o
que Dom Hélder sabia fazer já lá atrás: ele fazia tudo que
estava ao alcance dele. Ele dava a grande declaração,
fazia o grande protesto, mas fazia também o pequeno
gesto comunitário. Ele trabalhava o tempo inteiro pelos
outros. Ele se doava, generosamente, pelas pessoas
humildes do País com o que ele sabia. E olha que ele
teve uma trajetória ideológica tortuosa. Ele chegou a ser
considerado simpático ao integralismo na sua juventude
e, depois, injustamente, foi chamado de comunista pelas
pessoas que deram o Golpe de 1964. O que ele sempre
teve na cabeça era a vontade de servir, a vontade de servir ao País, a vontade de servir às pessoas mais pobres,
às pessoas mais indefesas da sociedade.
Então, só me lembro de Dom Hélder pelo seu talento, pela sua capacidade de expor, pela sua bondade.
Lembro-me de sua coragem: uma coragem tranquila,
serena, uma coragem muita aﬁrmativa o tempo inteiro.
Ele fez uma vez um debate com o maior orador que este
País já conheceu – e não sei se vai conhecer outro tão
cedo –, que se chamava Carlos Frederico Werneck de
Lacerda. Foi um debate na televisão, e ele não levou
a pior. Lacerda era o orador todo que era, mas ele era
também um grande orador à moda dele. E tinha muita
razão no que dizia. Então, foi um embate de gigantes,
uma coisa que não dá para esquecer.
Como Arcebispo de Olinda e de Recife, onde ele
consagrou, depois, o restante de sua vida, ele foi apanhado, em cheio, pelo Movimento Militar de março e abril
de 1964 e se comportou à altura do desaﬁo. Tempos difíceis! E ele soube ser sempre um arauto da paz. Jamais
pregou solução violenta, jamais pregou qualquer coisa
que signiﬁcasse a revolta armada, mas, sim, a resistência
pacíﬁca, um tanto Gandhi a personalidade de Dom Hélder
Câmara que era. Dom Hélder, enﬁm, é um símbolo que
tem de ser lembrado muitas vezes por nós.
Parabenizo o Senador José Nery pela lembrança
muito bonita de ter refrescado nossa memória com alguém que fez tanto pelo País, que fez tanto pelos mais
humildes. Foi um verdadeiro sacerdote. Ele se dedicou
de corpo e alma ao que acreditava.
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Eu gostaria muito de ver vingar, no dia de hoje,
a aprovação desse projeto de resolução. Quantos brasileiros, daqui para frente, terão a honra – serão cinco a cada ano – de serem homenageados com uma
comenda que leva o nome de Dom Hélder Câmara?
Deverão ser pessoas muito merecedoras, muito sérias.
Jamais poderá haver algo parecido com politicagem,
com ideologização disso. É preciso saber quem, como
Dom Hélder Câmara, realmente trabalhava a sério pelos
direitos da pessoa humana, sem visar a coisa alguma!
Ele nunca pretendeu nada, a não ser servir. E, porque
serviu muito, serviu melhor que todo o mundo.
Então, meu apoio e o do meu Partido, entusiasmados, à iniciativa do Senador pelo Pará, meu colega
Senador José Nery.
Sr. Presidente, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedo a palavra ao próximo inscrito para discutir
sobre a Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder
Câmara, o Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, aqui, já aprovamos muitas homenagens até destituídas de razão, até destituídas de
merecimento. No entanto, a iniciativa do Senador José
Nery é de uma justiça exemplar.
Quem viveu aquele momento de trevas institucionais, que foi a chamada Revolução de 1964, sabe muito bem o pesadelo que representou para a sociedade
brasileira a tortura, a perseguição, o desaparecimento,
a instabilidade. Vivi aquele momento. Acompanhei-o,
atentamente, desde o primeiro dia, quando fui hóspede oﬁcial do Governo sem que minha vontade tivesse
sido a motora desse acontecimento. Lembro-me muito
bem de que algumas instituições enfrentaram o medo,
de que algumas instituições se curvaram. Grandes
personalidades que poderiam ter ajudado a impedir
que a voracidade dos golpistas da época provocasse
tantos danos acabaram se acomodando, acabaram se
escondendo, e a sociedade ﬁcou realmente muito desassistida, numa situação de grande perplexidade.
A Igreja, por intermédio de grandes ﬁguras e de
algumas organizações religiosas que dela participavam,
como, por exemplo, os dominicanos e os franciscanos,
ofereceu grandes expoentes para resistir contra as
violações dos direitos humanos, mas nenhuma ﬁgura,
Senador José Nery, pontiﬁcou-se tanto, como apóstolo da liberdade e da paz, como Dom Hélder Câmara.
Figura franzina, voz até tímida, mas dotada de grande
ﬁrmeza e de autoridade, em nenhum momento, ele se
calou. Não era um provocador, mas era um homem que
enfrentava com coragem, que dizia o que precisava ser
dito – e era muito difícil dizê-lo naquele momento, mas
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ele o fazia com autoridade ímpar. Dom Hélder Câmara
era, na verdade, a esperança de quem estava sendo
perseguido, era o porto seguro de quem estava sendo
fustigado pela ditadura. Portanto, ninguém poderia encarnar mais do que Dom Hélder a homenagem aos que
lutam pelos direitos humanos e pela justiça social.
A iniciativa de V. Exª distingue a comenda com
o nome de Dom Hélder Câmara. Quero aplaudir sua
iniciativa e dizer que não poderia ter sido uma escolha
melhor. A homenagem é justa, e, seguramente, vamos
apoiá-la, vamos votar em favor dela, para fazer justiça
a essa ﬁgura que, muitos dizem, era um apóstolo da
liberdade e um missionário da paz. Eu diria que ele,
pelos ensinamentos que ministrava, era mais que isso:
ele era um santo da Igreja Católica. Então, V. Exª está
homenageando um santo da Igreja Católica, um santo
protetor dos perseguidos. Por isso, nossos aplausos!
Esperamos que a Comenda seja dada às pessoas que,
realmente, tenham o compromisso com essa causa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Senador Pedro Simon quer discutir sobre a Comenda de
Direitos Humanos do nosso santo Padre Hélder Câmara?
Então, V. Exª tem dez minutos. Estamos na votação.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Fora do
microfone.) – Estou votando a favor da matéria, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Senador Simon vota a favor da Comenda.
Então, está encerrada a lista dos inscritos para
discutir a matéria.
Não havendo mais quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
o seguinte o parecer oferecendo a redação ﬁnal:
PARECER Nº 579, DE 2010
(Da Comissão Diretora)
Redação ﬁnal do Projeto de Resolução
nº 62, de 2008.
A Comissão Diretora apresenta a redação ﬁnal
do Projeto de Resolução nº 62, de 2008, que institui
no Senado Federal a Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 20 de maio de
2010. – Senadora Serys Slhessarenko – Senador
Heráclito Fortes – Senador Mão Santa – Senador
Adelmir Santana.
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ANEXO AO PARECER Nº 579, DE 2010
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
_________, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº

, DE 2010

Institui no Senado Federal a Comenda
de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara
e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituída Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara, destinada a agraciar personalidades que tenham oferecido contribuição relevante à
defesa dos direitos humanos no Brasil.
Art. 2º A Comenda será conferida a 5 (cinco) personalidades, anualmente, durante sessão do Senado
Federal especialmente convocada para esse ﬁm, a
realizar-se no mês de dezembro.
Art. 3º A indicação de candidato, acompanhada
do respectivo curriculum vitae e justiﬁcativa, deverá ser
encaminhada à Mesa até o dia 1º de agosto.
Parágrafo único. Poderão indicar candidatos à
Comenda:
I – entidades governamentais e não governamentais de âmbito nacional que desenvolvam atividades relacionadas à defesa e
promoção dos direitos humanos;
II – Senadores;
III – Deputados Federais.
Art. 4º Para proceder à apreciação das indicações
e à escolha dos agraciados, será constituído o Conselho
da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara,
composto por um representante de cada um dos partidos políticos com assento no Senado Federal.
§ 1º O Conselho a que se refere o caput
será renovado a cada ano, permitida a recondução de seus membros.
§ 2º O Conselho escolherá, anualmente,
entre os seus integrantes, seu Presidente.
Art. 5º Os nomes dos agraciados deverão ser encaminhados à Mesa do Senado Federal até o dia 5 de
novembro e serão publicamente divulgados.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovada.
Vai à promulgação a matéria que institui no Senado Federal a Comenda de Direitos Humanos Dom
Hélder Câmara e dá outras providências. Essa foi
uma inspiração do Senador José Nery, o qual cumprimentamos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica às Srªs Senadoras e aos Srs.
Senadores que será realizada sessão especial no
dia 24 do corrente, segunda-feira, às 11h, destinada
a comemorar o Dia do Comerciário, nos termos dos
Requerimentos nºs 20 e 72.
Todas as deliberações legislativas estão sobrestadas.
Não há acordo de Liderança para pormos em
pauta outra matéria.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI 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. – PetroSal e dá outras providências.
Relator: Senador Tasso Jereissati (art.
140 do Regimento Interno)
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 19-42010)
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2010
(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 7, de 2010
(nº 5.940/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que cria o
Fundo Social – FS; dispõe sobre sua estrutura
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e fontes de recursos; altera a Lei nº 9.478, de 6
de agosto de 1997; e dá outras providências.
Relator: Senador Renan Calheiros (art.
140 do Regimento Interno)
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.
(Sobrestando a pauta a partir de 7-52010)
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 8, DE 2010
(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 8, de 2010
(nº 5.941/2009, na Casa de origem), de iniciativa 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.
Relator: Senador Delcídio Amaral (art.
140 do Regimento Interno)
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 7-52010)
4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010
(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 16, de 2010
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre a exploração e a produção de petróleo,
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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.)
Relator: Senador Edison Lobão (art. 140
do Regimento Interno)
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 7-52010)
5
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.
6
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.
7
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 Econômi-
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cos, que aprova a Programação Monetária
para o segundo trimestre de 2010.
8
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.
9
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.
10
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.
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Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
11
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.
12
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.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
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14
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.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 17, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 17, de 2008, tendo como primeiro signatário
o Senador Arthur Virgílio, que acrescenta artigos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (prorrogação dos benefícios para
a Zona Franca de Manaus).
Parecer sob nº 1.084, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Neuto de Conto, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
16
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.
17
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 ori-
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gem, 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.
18
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.
19
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.
20
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
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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.
21
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.
22
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): favorável à Emenda nº 2-Plen, na
forma de Subemenda.
23
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,
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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.
24
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.
25
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.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
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que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócioeducativa” 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.
27
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.
28
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.
29
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.

668

22484

Sexta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

30
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.
31
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.
32
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.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
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Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
34
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.
35
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.
36
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,
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Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
37
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).
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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).
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40
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.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que institui o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 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.
43
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 Pau-
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lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
44
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.
45
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.
46
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.
47
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 Abi-

MAIO 2010

Maio de 2010

calil), 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.
48
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.
49
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.
50
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
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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.
51
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.
52
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.
53
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 Co-
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missões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as
condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 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.
55
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.
56
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.
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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.
57
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.
58
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, 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).
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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.
59
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.
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60
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.
61
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 2007Complementares; 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,
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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.
62
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
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da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
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
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
64
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
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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.
65
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 2007Complementares; 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.
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.
66
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 2007Complementares; 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
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 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).
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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.
68
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 2007Complementares; 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.
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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69
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.
70
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.
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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.
71
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.
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72
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
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 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 2007Complementares; 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

Sexta-feira 21

677

22493

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.
74
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 ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
75
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 2007Complementares; 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 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.
76
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,
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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.
77
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 2007Complementares; 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.
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.
78
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.
79
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 obri-
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gatoriedade 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.
80
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.
81
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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82
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.
83
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.
84
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) –
Voltamos à lista de oradores.
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O Senador Paulo Duque falou. Está inscrito o
Senador Jorge Yanai.
Desculpe-me, Senador Yanai. Há uma permuta do
Senador Marco Maciel com o Senador Valter Pereira,
que está inscrito antes.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Fora do
microfone.) – Cedi a vez para o Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – S.
Exª cedeu a vez. O Senador Valter Pereira está uma
ﬂor hoje! Senador Valter Pereira, eu lhe agradeço. Foi
também pelo espírito de Dom Hélder Câmara que V.
Exª se aproximou à bondade e à santidade de Dom
Hélder.
Concedo a palavra ao Senador Jorge Yanai,
que representa o Estado de Mato Grosso e que é do
DEM.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Fora do
microfone.) – O Estado de Mato Grosso é mais velho.
Portanto, temos de nos render a ele.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – S.
Exª demonstrou deferência.
Em seguida, está inscrito o Senador Heráclito
Fortes.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Ilustre
Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, agradeço ao Senador Valter Pereira por ter cedido a sua
vaga para que eu pudesse me antecipar.
O motivo pelo qual venho ao plenário é para dizer da minha satisfação de participar da Subcomissão
de Acompanhamento das Obras da Usina Hidrelétrica
de Belo Monte. O objetivo da nossa Subcomissão é
examinar as questões sociais, técnicas, econômicas e
ambientais associadas à construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.
Em relação aos aspectos técnicos, à dimensão
econômica, pretende-se examinar o atual estado da
arte de produção energética nacional na sua malha de
transmissão, o potencial de crescimento da demanda e
as medidas que estão atualmente sendo adotadas para
suprir as necessidades futuras, eliminando eventuais
riscos de apagões, ou seja, incapacidade de fornecimento de energia necessária ao crescimento do País.
Busca-se, assim, o exame da eﬁciência, eﬁcácia, efetividade do empreendimento no contexto da tecnologia
atualmente disponível para obras dessa natureza.
A dimensão social será analisada, prioritariamente, a partir dos impactos sobre a população, previstos no
estudo de impacto ambiental, bem como dos programas
de mitigação e compensação desses impactos.
A dimensão ambiental será contemplada por meio
de veriﬁcação dos impactos ambientais que a obra trará
à região e das medidas de compensação que deverão
ser adotadas, seja pelo Governo Federal, seja pelo
consórcio ganhador do processo licitatório.
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Pretende-se, assim, antes de tudo, obter de forma
clara e objetiva o compromisso formal de órgãos governamentais e dos responsáveis pela obras relativo às
medidas que serão adotadas para mitigar e compensar
os impactos negativos, bem como para potencializar os
benefícios advindos da implantação do projeto.
Espera-se que possa, então, essa Subcomissão,
com esses trabalhos, conhecer objetivamente tais compromissos e assegurar seu cumprimento por meio de
um acompanhamento prévio e concomitante das medidas devidas, de forma a que se possa corrigir a tempo
os desvios que se encontrarem no curso da obra.
Entende-se que, com seus trabalhos, a Subcomissão contribuirá para o aperfeiçoamento concreto da
aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável,
com a busca incessante de atendimento às necessidades do trinômio: progresso, homem e ambiente.
Na verdade, escolhi esse tema para falar hoje, Sr.
Presidente, porque eu considero as usinas hidrelétricas
um dos fatores mais preponderantes e importantes do
progresso do nosso País.
Venho de uma região em que, há 30 anos – quando fui para Sinop, no Estado de Mato Grosso, Nortão
de Mato Grosso –, nós tínhamos uma carência de
energia elétrica muito grande. Vivíamos da energia
termoelétrica, um fantasma naquela época, que prejudicava sobremaneira o progresso e até a instalação
das famílias. Não tínhamos energia elétrica 24 horas
por dia, o que também impedia que as indústrias e o
comércio se instalassem naquela localidade. A partir da década de 90, no ano de 1994, no Governo do
hoje Senador Jayme Campos, foi instalada a energia
hidrelétrica, juntada ao Plano Nacional de Energia
Elétrica, que nós costumamos chamar de “linhão de
energia elétrica”. E, desde aquela ocasião, graças ao
potencial das águas que nós temos lá, Mato Grosso
passou de um Estado carente em energia elétrica a
um Estado exportador de energia elétrica. Com isso,
graças à produção da minha região, o Nortão do Estado, Mato Grosso é hoje o Estado campeão em produção de grãos, campeão em produção de algodão.
Nós também produzimos milho, arroz... E nós somos
campeões também em rebanho bovino.
Então, a energia elétrica tem um papel fundamental na socialização, na implantação do homem, na
melhoria da sua qualidade de vida e, acima de tudo,
no desenvolvimento e no crescimento econômico do
nosso Estado e do nosso País.
Então, eu quis fazer aqui este pronunciamento,
porque tenho visto e acompanhado que, frequentemente, quando o progresso, o desenvolvimento quer
se instalar numa região, e se faz alguma coisa que
tenha que sacriﬁcar uma parte do meio ambiente, já
vêm os ambientalistas, que não compreendem direito
o benefício que se traz, em compensação ao pouco

Sexta-feira 21

681

22497

que se estraga no meio ambiente. O benefício é muito grande.
Então, eu trouxe aqui dados que comparassem
o valor que tem essa usina hidrelétrica do Belo Monte
ao benefício que trouxe Itaipu. Todos nós sabemos que
a hidrelétrica de Itaipu, que ﬁca no Estado do Paraná,
foi realmente construída em uma época muito difícil
também e fez com que o Brasil tivesse um avanço, um
progresso, um desenvolvimento muito grande.
O Brasil tem um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo, estimado em cerca de 260 GW; porém, apenas 29% do potencial hidrelétrico está sendo
utilizado.
A falta de energia pode diminuir o nível de atividade da indústria e do comércio, prejudicar a segurança pública e a estabilidade social, trazer incômodos à
vida doméstica da população e causar a interrupção do
funcionamento das infraestruturas sociais, tais como
a comunicação, o transporte e a saúde.
Com o avanço da industrialização, urbanização
e aplicação das tecnologias em diversos setores da
sociedade e na vida diária da população, a demanda de energia elétrica aumenta e a fração de energia
primária utilizada para gerar energia elétrica também
continua aumentando. A capacidade per capita de geração elétrica é um indicador do desenvolvimento e do
padrão de vida de um país.
A Usina Hidrelétrica de Itaipu é a maior usina
do mundo em produção de energia. É binacional, e
encontra-se nos territórios do Brasil e do Paraguai,
no rio Paraná. A capacidade instalada de geração da
usina é de 14 GW. Quando a construção da barragem
começou, cerca de dez mil famílias – dez mil famílias!
– que viviam às margens do rio Paraná foram despejadas, a ﬁm de abrir caminho para a represa.
Belo Monte é uma usina hidrelétrica projetada a
ser construída no rio Xingu, no Estado do Pará, mas
esse rio nasce no meu Estado de Mato Grosso. A potência instalada será de 11GW, o que fará com que
seja a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira,
visto que a Usina Hidrelétrica de Itaipu está localizada
na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Será a terceira
maior hidrelétrica do mundo, atrás apenas da chinesa
Três Gargantas e da binacional Itaipu.
Por ser conectada ao Sistema Interligado Nacional, permitirá alcançar 4 GW médios de energia ﬁrme,
sem depender de qualquer regularização de vazão do
rio Xingu, ou seja, não requer a construção de nenhum
outro barramento desde a nascente do rio até a cidade de Altamira.
Nessa conﬁguração, alagará 440 Km², dos quais
200 Km² correspondem às cheias anuais normais do
rio Xingu. Isso resulta em 0,04Km² alagados por megawatt instalado – uma das melhores relações do País
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para empreendimentos implantados acima de 1.000
MW de potência instalada.
Então, para que os senhores tenham a ideia do
impacto ambiental negativo, que será o mínimo possível. E, em contrapartida, do benefício obtido pela
instalação dessa usina hidrelétrica importante para o
crescimento do nosso País.
Essa mesma área (cerca de 500 Km²) é desmatada a cada dois dias devido ao comércio de madeira
e à invasão da soja e do gado na Amazônia.
O caso de Belo Monte não se assemelha em
nada ao caso da usina de Três Gargantas, na China,
que tinha uma densidade de população ribeirinha muito
elevada, exigindo a realocação de mais de um milhão
de habitantes – mais de um milhão de habitantes! Já
em Belo Monte, fala-se em duas ou três mil famílias,
que não seriam prejudicadas; ao contrário, lucrariam
muito em infraestrutura e conforto pessoal.
Caso o Brasil não possa ampliar seu potencial
hidrelétrico, precisará utilizar o combustível fóssil, que
gerará muito mais prejuízos a longo prazo, não descartando até mesmo a desertiﬁcação da Amazônia, onde
perecerá toda a biodiversidade da região, com consequências fortíssimas para toda a humanidade.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Jorge, V. Exª me concede um aparte?
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT) – Com certeza.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero
cumprimentá-lo pelo tema que aborda, principalmente
por estar participando dessa Subcomissão. Agora, ﬁco
realmente pasmo, como amazônida, assim como V. Exª,
de ver como um projeto como esse de Belo Monte, que
se arrasta há décadas, com estudos e mais estudos
feitos, em que foram reduzidos os impactos ambientais... Aliás, o Presidente Lula, que sempre defende
muito as ONGs, nesse caso, particularmente, disse,
até em tom de revolta, que não admitia que nenhuma
ONG estrangeira viesse protestar – como estavam
fazendo, alugando barcos para ir a Belo Monte, fazer
manifestações –, porque não tinham moral para ensinar o Brasil a cuidar da Amazônia, dos nossos índios ou das nossas populações nativas. Realmente, é
uma coisa absurda. Vamos fazer uma rememoração
da história da Amazônia: já houve a iniciativa do lago
Hudson e várias outras iniciativas no sentido de esterilizar a Amazônia, ou melhor, de manter a Amazônia
intocada para nós, brasileiros, e como uma reserva
estratégica para eles, os ricos do mundo. Então, as
estratégias são sempre criar reservas indígenas, reservas ecológicas, alardear que, se tem um incêndio
na Amazônia, é ele o responsável pelo aquecimento
global. Enﬁm, a Amazônia é igual àquela Geni da música. Todo mundo joga pedra na Geni e se esquece
dos 25 milhões de habitantes que moram na Ama-
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zônia. Cidadãos, desde os índios, os quilombolas, a
brasileiros de todas as origens, inclusive V. Exª, que é
descendente de japoneses. Temos, portanto, gente de
todo o Brasil lá. Essas pessoas não são levadas em
conta. E sabe por quê, Senador Jorge? Porque a Amazônia, embora represente 61% do território nacional,
para o Brasil ela não tem muito valor, para o Brasil do
sulzão, o Brasil do litoral, portanto, o Brasil do Governo
Federal. Por quê? Porque nós representamos apenas
8% do PIB nacional. E representamos isso por causa
dessa esterilização. Na medida em que se cria uma
reserva indígena ou ecológica ou área de proteção,
não se pode fazer nenhum tipo de extração mineral,
embora a Constituição o permita. E nós temos reservas estratégicas, como de urânio, titânio, nióbio, sem
falar em ouro e diamante. E não podemos tirar madeira,
como se a árvore fosse um ser perene, que não nasce,
cresce, produz e morre. E, agora, há essa mobilização
internacional... Vem até o diretor do ﬁlme Avatar fazer
uma manifestação em frente ao Congresso; a atriz vai
a Belo Monte... É como aquela história: quando a esmola é grande o santo desconﬁa. Por que tem tanta
gente preocupada em “proteger” a Amazônia, quando
nós queremos ter o direito de desenvolvê-la? O Presidente Lula está encerrando o seu mandato, apesar
da revolta em relação a essa questão, não cumprindo
uma parte do seu programa de governo, que ele lançou na sua primeira eleição. Ele dizia que era chegada
a hora de se dizer o que se pode fazer na Amazônia,
e não o que não se pode fazer na Amazônia, sempre
com a alegação de impacto ambiental. Não ouvi um
ambientalista citar, por exemplo, a questão da atividade
vulcânica daquele vulcão lá na Islândia, ou dos diversos
vulcões que estão em erupção pelo mundo, nem as
explosões solares. Isso não interfere no aquecimento
global. Para eles, não interfere. Agora, qualquer atividade na Amazônia é deletéria para a Amazônia e para
o mundo. Então, eu quero me solidarizar com V. Exª
e dizer que é chegada a hora, sim – aliás, já passou
da hora –, de o Brasil acordar. E, em vez de ﬁcarmos
reclamando que os estrangeiros cobiçam a Amazônia,
nós, brasileiros, devemos passar a cobiçar a Amazônia,
no bom sentido: amá-la, protegê-la e mantê-la brasileira e desenvolvida.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT) – Muito obrigado. Agradeço o aparte de V. Exª, que só vem enriquecer a proposta de construção da hidrelétrica de
Belo Monte.
Até porque, Senador Mozarildo Cavalcanti, quando, há trinta anos, fui para o norte do Estado de Mato
Grosso, lá havia uma ﬂoresta fechada. Fomos atender
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ao chamado do Governo Federal, que era para integrar
a Amazônia para não entregá-la. E ﬁzemos o nosso
papel. Fomos lá, sofremos, batalhamos, sem energia,
sem estrada, sem meios de comunicação. Sacriﬁcamonos e tornamos aquela região uma das mais belas e
ricas do País, que contribui de forma muito intensa
para a nossa economia.
E lembro até o Presidente Mão Santa, que gosta
de citações: até pela história do nosso País, Senador.
Quando fomos descobertos, a primeira mercadoria
utilizada para o comércio foi o pau-brasil, e a primeira coisa que ﬁzeram no nosso País foi a plantação da
cana-de-açúcar, que, na época, valia mais que ouro.
E a primeira carta escrita por Pero Vaz de Caminha
quando chegou aqui, no Brasil, para o rei de Portugal,
foi: “Nesta terra, em se plantando tudo dá”.
Então, essa é a história do nosso País. É uma
história de conquista, de trabalho, de desenvolvimento.
E a usina de Belo Monte é mais um desses trabalhos,
um trabalho que se faz do uso do potencial de riqueza que tem o nosso País, que é um país caudaloso.
Não existe um país tão caudaloso como o nosso, com
exceção da Rússia. E temos que aproveitar esse potencial para fazer as nossas hidrovias, já que temos
60.000 km de águas, das quais 40.000 km possíveis de
serem navegáveis, e só utilizamos 10.000 km. Então,
temos um potencial muito grande. E não só produzimos, como temos condição de exportar e nos tornar
um país extremamente competitivo.
Para encerrar, só gostaria de dizer que precisamos analisar os números com a razão, antes de tecer
a crítica e criar embates desnecessários.
O meio ambiente é tudo que temos. Sem ele, os
seres humanos não têm a menor chance de sobrevivência neste planeta. Mas desenvolvimento e preservação
podem andar juntos, não são excludentes.
Essas são minhas palavras de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, o Senador Mozarildo Cavalcanti é o nº 15; o
Heráclito Fortes é o nº 16.
V. Exª está convidado a usar da tribuna. O Senador Mozarildo Cavalcanti representa Roraima e é o
maior líder maçônico do Brasil.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, com a paciência do Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – O Senador Mozarildo tem
toda paciência comigo e já demonstrou isso mais de
uma vez. Agradeço muito a S. Exª.
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Sr. Presidente, quero pedir a publicação na íntegra de um texto em que avalio a situação do setor
de educação, sobretudo a situação dos trabalhadores
da educação no Estado do Pará, a luta que eles realizam neste momento, por meio de uma greve que se
estende por 15 dias, com que exigem a votação, na
Assembleia Legislativa do Estado do Pará, do Projeto
de Cargos, Carreira e Remuneração.
O Estado do Pará, Sr. Presidente, paga a um
professor o piso salarial de R$1.026,00. É um dos salário mais baixos do País, igualando-se ao do Estado
de Pernambuco.
Neste momento em que se desenvolvem negociações junto à Assembleia Legislativa, a partir do projeto...
Na medida em que eles apresentaram à Assembleia
Legislativa o projeto do PCCR, nós nos juntamos em
apoio à mobilização dos Trabalhadores em Educação
no Estado do Pará.
Esperamos que, com os debates que estão ocorrendo nestes dias, envolvendo o Governo do Estado,
a Seduc, os trabalhadores da educação, por meio de
seu Sindicato – Sintepp, tendo como fórum a própria
Assembleia Legislativa do Estado do Pará, possamos
ter, ao ﬁnal, um acordo que permita a votação imediata do PCCR dos servidores da educação pública no
Estado do Pará e, ao mesmo tempo, o encerramento
da greve. Nenhum trabalhador faz greve porque acha
bom. São as necessidades que os obrigam a utilizar
esse mecanismo, esse instrumento de luta, para fazer
valer seus direitos.
Solicito a V. Exª a publicação, na íntegra, do meu
pronunciamento, tratando desse aspecto tão importante na vida social dos trabalhadores e dos educadores,
da juventude paraense, de nossas crianças, que precisam de educadores e de proﬁssionais de educação
devidamente bem remunerados, para que possam,
assim, também prestar bons serviços à comunidade
paraense.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR JOSÉ NERY.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA . Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna no dia de hoje para chamar
a atenção para uma notícia, veiculada amplamente
no estado do Pará, e que deixou estupefatos aqueles que se dedicam à luta pelo direito à educação de
qualidade.
Segundo matéria veiculada no jornal O Liberal, a
hora-aula paga a um professor iniciante da educação
básica no estado do Pará é a mais baixa do País. Considerando o piso salarial do Estado, de R$ 1.026,00 e a
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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$ 13,96 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 colecionamos 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.
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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
Ana Júlia. 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 27/05 contou com a presença de cerca
de 2.000 trabalhadores, que por ampla maioria decidiram pela greve a partir do dia 07 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!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador José Nery, V. Exª será atendido de acordo
com o Regimento.
Mas parece que há uma coincidência muito forte. Ontem e hoje, ouvi fortes denúncias do Governo
do Pará, do Senador Mário Couto e também de Flexa
Ribeiro. E, coincidentemente, o Governo do Piauí era
do PT... Além dos professores, outras categorias vão
entrar em greve: os policiais militares. Esse negócio
do PT nos governos parece coincidência – mas infeliz
coincidência. O Piauí, com a pressa do povo piauiense, mudou...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não
é coincidência, não; é incompetência.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Coincidência e incompetência, como fez a análise o
Secretário Heráclito Fortes.
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Eu peço paciência para o expediente, Senador
Mozarildo. Um expediente...
Em votação o Requerimento nº 546, de 2010,
do Senador Heráclito Fortes, lido anteriormente, solicitando licença para se ausentar dos trabalhos da Casa
no período de 24 a 28 de maio do corrente ano, a ﬁm
de representar o Senado Federal em solenidade a se
realizar em Londres, no Reino Unido, por designação
da Presidência desta Casa.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Em
votação o Requerimento nº 527, de 2010, do Senador
Eduardo Azeredo, lido anteriormente, solicitando licença
para se ausentar dos trabalhos da Casa no período de
26 a 28 de maio do corrente ano, a ﬁm de representar
o Senado Federal em um evento da Brazilian Chamber of Commerce in the United Kingdom, na cidade de
Londres, Inglaterra, com parecer favorável da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Em
votação o Requerimento nº 547, de 2010, do Senador
Inácio Arruda, lido anteriormente, solicitando licença
para se ausentar dos trabalhos da Casa no período de
23 a 26 de maio do corrente ano, a ﬁm de representar
o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de
Revisão do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que acontecerá na sede das
Nações Unidas, na cidade de Nova Iorque, Estados
Unidos da América.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra, com o nosso pedido de desculpas, o
Senador Mozarildo Cavalcanti, grande Líder do PTB
de Getúlio Vargas, com perspectivas invejáveis na política de Roraima e do Brasil e um dos maiores líderes
maçônicos do Brasil e da nossa classe médica.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, inicialmente quero agradecer as palavras gentis de V. Exª e dizer que venho,
até certo ponto constrangido, trazer novamente á tribuna comunicação de mais corrupção que acontece,
de mais desmandos que acontecem, agora no órgão
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público lá do Estado de Roraima – ora é em órgão público federal, ora em órgão público estadual. O certo
é que Roraima virou realmente um Estado lamentável
do ponto de vista da ética.
Fiquei lá em Roraima do dia 7 ao dia 17 deste mês, cuidando da realização de um seminário do
Partido Trabalhista Brasileiro de Roraima, cujo tema
foi “Eleições Limpas e Legislação Eleitoral”. E o ﬁzemos com o apoio da Faculdade Cathedral, que é uma
respeitável instituição de curso superior, e com três
ilustres palestrantes, juristas de renome. Um deles é
o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e exPresidente do Tribunal Regional Eleitoral, o outro é um
advogado militante, e o terceiro é Juiz de Direito de
Roraima e professor universitário.
Nesse período, Sr. Presidente, fui procurado por
várias pessoas, e conversamos também sobre outros
assuntos. Um assunto que me chegou às mãos e que
me causou realmente... Não digo perplexidade, porque
esses fatos estão tornando-se uma rotina na Administração Pública do Brasil. Mas recebi dos funcionários
da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) de Roraima esta cartinha:
Boa Vista, 6 de maio de 2010.
Sr. Senador, estamos enviando esta carta
denúncia que foi entregue no dia 30.03.2010
aos Procuradores do Ministério Público Federal. Até a data de hoje, o Ministério Público
não se manifestou.
Estou enviando em anexo a mesma denúncia [quer dizer, aquela encaminhada ao
Ministério Público]. Espero que o Sr. Senador
tome alguma providência, pois a corrupção
continua incontrolável na Funasa. Venho pedir
que nos ajude, os servidores que estão lotados na instituição.
Já ﬁz várias denúncias aqui contra a Funasa, de
Roraima e do Brasil todo. Aliás, o Ministro Temporão,
que faz bem jus ao sobrenome Temporão – conhecemos como temporão uma coisa que vem fora do tempo –, realmente veio fora do tempo, não disse para
que veio no Ministério da Saúde. Parece que a única
coisa interessante e engraçada que ele fez recentemente foi recomendar a quem tem hipertensão que
pratique sexo.
Mas o documento dos funcionários da Funasa é
muito sério e dirigido aos procuradores do Ministério
Público Federal do Estado de Roraima. Está aqui o carimbo do protocolo recebido no dia 30 de março – estamos hoje no dia 20 de maio. Eles dizem na cartinha que
me mandaram que até a presente data não receberam
nenhuma informação de providências tomadas.
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Vou ler a carta, Senador Mão Santa, tendo o cuidado de omitir aqui alguns nomes de funcionários para
não os expor desnecessariamente, talvez, porque, já
que o Ministério Público vai investigar - tenho certeza
de que vai -, ele vai comprovar.
Mas é preciso dizer, primeiramente, que a Funasa,
em Roraima, já teve um coordenador que foi preso numa
operação chamada Anopheles, pela qual encontraram
na casa dele cerca de R$3 milhões, e ele, embora fosse
um funcionário de conﬁança, era um coordenador da
Funasa, foi afastado, está respondendo a processo, e
foi agora beneﬁciado com uma diretoria da Companhia
de Desenvolvimento de Roraima, que vai aplicar, executar um empréstimo de R$150 milhões que o Estado
está tomando do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, BNDES. Quer dizer, ser corrupto
é uma vantagem para alguns. Para alguns é. E é por
isso que Rui Barbosa já dizia em 1914 que, “de tanto
ver triunfarem as nulidades, de tanto ver agigantar-se
o poder na mão dos maus, de tanto ver prosperar a
desonestidade, o homem honesto chegava a ter vergonha de ser honesto”.
Mas eu tenho certeza de que a maioria dos homens e mulheres honestos deste País não têm vergonha de serem honestos; pelo contrário, querem combater os desonestos.
Vou ler a carta, então:
Aos Procuradores do Ministério Público
Federal.
Carta denúncia dos servidores do quadro efetivo da União, lotados na Fundação
Nacional de Saúde (Funasa/RR). [Portanto,
são funcionários concursados.]
Indignados com o que vem ocorrendo na
Fundação Nacional de Saúde (Funasa/RR),
atualmente administrada pelo coordenador
geral Marcelo Lopes, nós, servidores do quadro da União, lotados na referida Fundação,
denunciamos abusos, perseguições e fraudes
que ocorrem no órgão federal.
Vejamos: [palavras deles.]
Indícios de licitações fraudulentas ﬁrmadas entre a Funasa e a empresa Star, que não
possui sede própria na Capital [de Roraima,
Boa Vista], o que já vai de encontro às cláusulas contratuais. A citada empresa ganhou
as licitações da Funasa em 2009 e 2010, e
assim presta serviço à Funasa. A Star fornece motoristas contratados para realizar serviço terceirizado, sem a real necessidade, uma
vez que a Fundação tem seu quadro próprio
de motoristas.
Como sabemos, é ano eleitoral. Por isso,
com pretensões políticas, o coordenador geral
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da Funasa [que, aliás, vai ser candidato a Deputado Federal, junto com o Líder do Governo
aqui no Senado], Sr. Marcelo Lopes, indicado
pelo Senador Romero Jucá [dito por eles], tem
total autonomia para contratar quem quer, ao
espanto da lei, como vem fazendo. Ainda referente à Star, vale frisar que a empresa não
tem veículos para disponibilizar à Fundação.
Por isso, Marcelo Lopes coloca os carros oﬁciais da Fundação à disposição da Star [esta
empresa que ganhou a tal licitação].
Outra aberração jurídica: os veículos oﬁciais ﬁcam na inteira responsabilidade de motoristas terceirizados, que não têm o menor zelo
pela coisa pública. O Decreto Lei nº 6.403, de
17 de março de 2008, é bem claro quando determina que veículo oﬁcial não pode ﬁcar nas
mãos de motoristas terceirizados.
Contudo, Marcelo Lopes, ainda ao arrepio
da lei, autoriza os terceirizados a dirigirem e
abastecerem os veículos oﬁciais. O que mais
nos causa indignação é ver que a frota de carros da Funasa está virando sucata. Inúmeros
veículos já foram batidos pelos motoristas terceirizados. Senão vejamos:
Uno de quatro portas se envolveu em
acidente na frente do Detran, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Aeroporto,
no início da tarde;
L-200 também se envolveu em um acidente na Avenida Mário Homem de Melo, no
início da noite;
[Outra] L-200 colidiu em uma árvore nesta
Capital. O veículo ﬁcou quase todo destruído,
com a sua lateral e carroceria amassadas.
Tais relatos podem ser comprovados sem
qualquer diﬁculdade. Basta ir a uma oﬁcina na
frente da garagem da prefeitura, na rua Amajari, no bairro São Vicente. E tem mais: o valor
das notas ﬁscais de serviços (lanternagem) mal
realizados nos carros da Funasa está acima
do preço cobrado no mercado.
O pior: os acidentes acontecem, o patrimônio público se acaba na mão dos terceirizados e nenhuma medida é adotada para
frear esse descaso com a coisa pública. É o
caso do motorista terceirizado [cujo nome eu
vou omitir] que dirigia à disposição da Casai
(Casa de Saúde do Índio). O citado abasteceu
três vezes o tanque do carro Corsa, [...] em
apenas um dia, no posto de combustível So-
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limões. Vale frisar que é previsto apenas um
único abastecimento de tanque por dia.
Outra denúncia também séria: um motorista terceirizado, autorizado pela Direção
da Garagem da Funasa, usou o nome de três
motoristas de carreira do órgão para encher
o tanque de uma S-10, placa NAL 2892, utilizando a matrícula dos motoristas de carreira
[que são três, cujos nomes também vou omitir; estou omitindo os nomes, aqui da tribuna,
mas os nomes estão ditos na carta enviada ao
Ministério Público Federal, em Roraima]. Detalhe: a referida viatura estava parada há mais
de um ano e os motoristas estavam viajando
em missão para o interior do Estado.
Mais recente, um estagiário da administração, conhecido como [Fulano de Tal]
dirige um Uno quatro portas, veículo oﬁcial
da Funasa. No setor de transporte do órgão,
um prestador de serviço manda e desmanda,
assina documentos e boletins oﬁciais diários.
Faz tudo isso no lugar do chefe substituto [...].
[Esse prestador de serviço usa o carimbo que
deveria ser utilizado pelo chefe. E, no documento, eles colocam aqui entre parênteses: “ver
xerox de documento em anexo”. Quer dizer,
eles anexaram documentos para o Ministério
Público Federal].
Alguns carros do convênio Conselho Indígena de Roraima/Funasa que viraram sucatas [e olhe os carros, Senador Mão Santa]
(Hilux, L-200, S-10 e Toyota) estão em uma
oﬁcina. O orçamento do conserto proposto à
Fundação está além do preço dos próprios
veículos daniﬁcados. Absurdo. Senhor procurador [dizem os funcionários], como pagar um
preço de um conserto maior do que o preço
do próprio carro?
No setor DSL/Leste [DSL é Departamento
de Saúde, criado pela Funasa para atender às
comunidades indígenas], uma senhora manda
e desmanda a seu bel-prazer. Como goza da
prerrogativa de ser diretora, coloca os funcionários terceirizados para assumir os cargos
dos servidores de carreira do órgão. E estes,
vale citar [quer dizer, os funcionários de carreira], ﬁcam “encostados”, enquanto os terceirizados destroem o patrimônio público. É justo
[perguntam eles], senhor procurador?
Ainda tem mais: uma ﬁrma contratada
para prestar serviço à Funasa não tem sede
própria nesta Capital. A senhora diretora, ao
arrepio da lei, empregou também um irmão
de uma outra funcionária. Não ﬁcando atrás,
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também empregou irmão, genro e ﬁlha na própria Funasa. [Quer dizer, nepotismo lá vale,
Senador Mão Santa]. Aí perguntamos, senhor
procurador: para ser funcionário da União não
é preciso aprovação em concurso público?
[Não existe – isso eu que pergunto – nepotismo nesse caso?]
Na mesma vergonhosa situação encontram-se outro funcionário e sua irmã. Esse senhor sabe qual a justiﬁcativa dada pela chefa
e pelo coordenador? Pasmem! Alegam que as
contratações fazem parte de um plano emergencial. Mas... que plano emergencial é este?
Assim, setores fundamentais da Funasa ﬁcam
nas mãos de incompetentes e seus familiares.
Quanta vergonha, senhor procurador.
Há também [palavra deles] “maracutaia”
durante a reforma de postos médicos no Interior do Estado, como ocorreu na Água Fria e
no Uiramutã [para isto quero chamar atenção:
essas duas localidades, Senador Mão Santa,
ﬁcam na reserva indígena Raposa Serra do
Sol.] Começaram as obras e pararam pela
metade, o que signiﬁca brincar com verba
pública. As obras inacabadas ainda estão lá.
Desta forma, sangrando os cofres da nação,
estão enriquecendo em detrimento do nosso
sagrado suor.
Tem mais uma coisa: os citados respondem a processos administrativos e até por formação de quadrilha, como ﬁcou claro após a
investigação da Polícia Federal, ao desencadear operações. Só para reforçar nosso descontentamento, citamos [outro funcionário que
responde] processo administrativo, acusado de
desviar combustível. [Outro funcionário] também responde processo por, de forma negligente, capotar uma Pick-up modelo Ranger, no
município de Normandia. Mesmo respondendo
[a esse processo], voltou a dirigir.
[E para frisar mais ainda, Senador Mão
Santa], é bom que o senhor procurador recorde
que o atual coordenador da Funasa [eu falei
do anterior, que agora foi nomeado Diretor da
Companhia de Desenvolvimento de Roraima],
o Sr. Marcelo Lopes, já foi preso pela Polícia
Federal e ainda responde a processos criminais. Uma chefe [também lá da repartição] foi
presa pela Polícia Federal e responde a processo administrativo. Na mesma vergonhosa
situação encontram-se [outros funcionários].
Senhor procurador, os funcionários de carreira da Funasa ainda estão sendo achincalhados de outras formas. Por exemplo, passamos
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de 3 a 4 meses sem receber as diárias que devem ser pagas antes dos funcionários “pegarem
a estrada” [como eles dizem aqui], segundo o
que prevê a lei. E nada disso é cumprido. Há
casos em que funcionários não recebem as diárias desde setembro do ano passado. Quanto
desrespeito, senhor procurador.
Como o senhor percebe, digno procurador, a Funasa hoje virou um imenso cabide de
emprego. Lá, o dinheiro público desce pelo ralo
da corrupção. Apenas queremos trabalhar, mas
até isso estamos sendo impedidos. Por isso,
senhor procurador, apelamos para o seu bom
senso, para que interceda por nós. Investigue,
por favor, as denúncias e faça um bem para
a nação. Desmonte esta quadrilha que ora se
instalou na Funasa/RR.
E aqui aparece: “Os servidores de carreira da
Funasa”.
Sr. Presidente, para mim não é surpresa, como
eu disse. Eu só tenho é que lamentar que a corrupção na Funasa continue. O próprio Ministro Temporão,
como eu falei, um pouco fora de época, disse que a
Funasa era um antro de corrupção. Depois, manteve
a Funasa – está tentando criar uma Secretaria do Índio, separada da Funai, mas as ONGs não querem,
porque essa questão da assistência aos índios é um
antro de desvio de recursos públicos.
Só para se ter uma ideia, eu quero aqui também
anexar, como parte do meu pronunciamento, uma lista
de parceiros do chamado Conselho Indígena de Roraima, que tem várias irregularidades comprovadas pelo
Tribunal de Contas da União por desvio e má aplicação
de recursos do povo, dinheiro público – não está certo
esse negócio de dizer que é dinheiro da União não: o
dinheiro é do povo – que pegam e não aplicam direito.
Senador Mão Santa, são doze instituições estrangeiras: uma da Itália, uma da Inglaterra, outra dos
Estados Unidos, outra da Holanda, mais uma outra
da Itália, uma da Noruega, mais outra da Inglaterra,
mais uma da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos,
novamente da Inglaterra e novamente dos Estados
Unidos. Os nomes delas estão todos aqui, e peço a
V. Exª que a lista seja transcrita nos Anais junto com
o meu pronunciamento. Mais uma vez, eu quero aqui
denunciar e pedir aos procuradores, já que vão investigar essa questão, que investiguem profundamente
também esses convênios que foram feitos, que estão
sendo feitos e o dinheiro que é mal aplicado na Fundação Nacional de Saúde.
Lamento muito, como médico – V. Exª, que também é médico, com certeza deve estar estarrecido –,
que estejam roubando dinheiro da saúde. Até apresen-
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tei um projeto – está para ser votado – que aumenta a
pena para os casos de corrupção na área de saúde,
porque, Senador Mão Santa, roubar em qualquer área
é crime com o qual não se pode contemporizar, mas
roubar da saúde é o mesmo que tirar remédio da boca
de uma pessoa que está morrendo, é o mesmo que
desligar o oxigênio de uma pessoa que está precisando
de oxigênio, e é para isso que está servindo a Funasa. E não é só lá em Roraima não – estou trazendo a
denúncia de Roraima –, é no Brasil todo.
Vou fazer ofício encaminhando este meu pronunciamento e esses documentos ao Sr. Procurador-Geral
da República, mas tenho certeza de que o Ministério Público Federal em Roraima deve estar tomando
providências. Mas quero, como pediram os funcionários, cumprir meu dever. Tenho sempre dito isto: uma
das incumbências mais importantes do parlamentar
é ﬁscalizar, ﬁscalizar a boa aplicação do dinheiro do
povo, ﬁscalizar para que o governante ou o chefe de
repartição, sejam eles quem forem, não roubem. Esse
é um papel previsto na Constituição, nós devemos
desempenhá-lo.
Por isso, esta tarde, trago esta denúncia, atendendo as reivindicações dos funcionários do quadro
da União na nossa Fundação Nacional de Saúde de
Roraima.
Eu acho até que esses funcionários deveriam ser
promovidos, por terem tido a coragem de formalizar
uma denúncia ao Ministério Público Federal e de me
encaminharem esta carta.
Aqui eu estou fazendo a minha parte como Senador de Roraima ao denunciar este escândalo. Não
se pode aceitar que se use um órgão da saúde para
fazer maracutaias, para roubar, para usar indevidamente dinheiro público, para fazer política em favor de
quem quer que seja.
Por isso, quero encerrar, Sr. Senador Mão Santa, solicitando a transcrição dessas matérias que aqui
apresentei, pedindo à Taquigraﬁa que não mencione
o nome dos funcionários aqui citados, com exceção
do coordenador, o Sr. Marcelo Lopes, que é o chefe,
responsável por tudo. Os demais vão ser objeto de investigação e, portanto, o Ministério Público vai dizer
se eles são ou não são culpados.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti, será atendido de
acordo com o Regimento.
Receba os nossos cumprimentos pela coragem
de fazer sérias denúncias sobre fatos que ocorrem no
Estado de Roraima, que V. Exª, com grandeza e ﬁrmeza, aqui representa.
Convidamos para usar da palavra, como orador
inscrito, o Senador Heráclito Fortes. S. Exª é do DEM
do Piauí, um extraordinário líder municipalista. Ontem
mesmo, S. Exª recepcionava dezenas de prefeitos do
Piauí.
Nós dois aqui representamos a grandeza de
nosso Estado.
Senador Mozarildo Cavalcanti, eu o convidaria a
presidir a sessão, porque gostaria de usar da palavra
depois do Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs Senadores, nos últimos dois dias,
Brasília foi cenário de mais uma marcha de prefeitos
brasileiros, que para cá se dirigem na vã esperança
de, ﬁnalmente, receberem uma notícia alvissareira do
atual Governo, que, ao longo dos anos, vem prometendo melhorar o tratamento do poder central para com
os Municípios brasileiros.
Durante dois dias, os prefeitos tiveram oportunidade de debater assuntos do municipalismo, de conversar com as lideranças da classe Brasil afora, de
manter entendimentos com Senadores e Deputados
Federais, de conversar com Ministros de Estado e, de
maneira muito especial, ouvir as propostas e a plataforma dos três principais candidatos à Presidência da
República.
O que vimos, mais uma vez, foi o Governo Federal
levar de barriga, enganar a boa-fé dos prefeitos brasileiros. Nada de concreto, nada de efetivo os senhores
prefeitos poderão levar na sua bagagem de volta para
os seus Estados.
Quando falo de conquista, Senador Mão Santa,
quero falar das conquistas institucionais, não dos favores esporádicos, localizados, que, efetivamente, alguns poderão levar de volta aos seus Municípios, não
pelo fato de terem o mérito para tal, mas por estarem
aﬁnados com os candidatos da base do Governo, o
que é lamentável, o que é lastimável.
Mas, Sr. Presidente, esse último encontro teve
alguns aspectos altamente positivos. Vamos aos fatos: todos os três candidatos, Luiz Inácio... Perdão!
Luiz Inácio, não, Dilma Roussef, José Serra e Marina
Silva, ﬁzeram exposições sobre suas plataformas por
aproximadamente dez minutos.
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Eu tive oportunidade, como o Senador Mão Santa,
de manter contato com mais de 50 prefeitos piauienses. E, ontem, tive o privilégio de recebê-los para um
jantar de confraternização. Mas eu não conversei, Senador Quintanilha, somente com os prefeitos do Piauí.
Nos corredores, eu tive oportunidade de conversar
com prefeitos de praticamente todos os Estados brasileiros. E houve uma unanimidade: a exposição mais
consistente, de maior preparo, Senador Arthur Virgílio,
a exposição mais detalhada foi, sem dúvida nenhuma,
a do ex-Governador de São Paulo José Serra. Foi praticamente uma unanimidade.
Aliás, Senador Arthur Virgílio, o que eu ouvi é
que, quando a candidata oﬁcial do Governo iniciou
sua palavra, muitos prefeitos se retiraram. Retiraramse porque estão cansados das promessas feitas aos
Municípios brasileiros no atual Governo, que não são
cumpridas .
Mas, Senador Quintanilha, houve um fato – e
eu chamo atenção para ele do Líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio –, ontem, que mostrou um pouco
o perﬁl e os propósitos da candidatura oﬁcial. E sou
bem sincero. Não quero de maneira nenhuma, Senador Quintanilha, acusar a candidata. Mas a sua equipe, com certeza! O que é um fato grave. Os prefeitos
prepararam uma peça, um VT de televisão, de cerca
de três minutos, onde mostravam o sofrimento de um
chefe municipal, começando lá na sua base, na sua cidadezinha, percorrendo os gabinetes estaduais e vindo
até Brasília, Senador Mozarildo, para obter recursos
para seu Município. E a frustração, e a decepção, e
as consequências.
E, aí, um fato grave: a senhora Clara Ant – antes
poderosa secretária do Presidente Lula até poucos dias
e que deixou suas funções para coordenar a campanha da professora Dilma – exigiu a não exibição do tal
ﬁlme, Senador Arthur Virgílio, como se aquilo fosse
uma crítica direta ao atual Governo e não uma crítica à conjuntura burocrática do País. Mas a carapuça
caiu exatamente sobre os ombros de quem governa,
exatamente porque eles sabem o que ﬁzeram, o tratamento que deram, como receberam os prefeitos de
todo o Brasil.
O lamentável disso tudo, Senador Arthur Virgílio, é o princípio da censura. Censurar uma peça publicitária, que poderia ter passado despercebida... Se
não fosse essa atitude truculenta, talvez hoje ninguém
mais a comentasse, a não ser os que compareceram
àquele evento.
Mas, hoje, o Brasil inteiro quer saber o seu conteúdo. O Brasil inteiro quer saber por que não se permitiu
que essa peça publicitária fosse exibida, culminando
inclusive com a ameaça de não comparecimento da
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candidata oﬁcial, o que seria um desrespeito sem precedentes a centenas e milhares de prefeitos que aqui
estavam e que sequer sabiam que aquela peça estava
programada para ser exibida.
Concedo, Senador Quintanilha, um aparte a V.
Exª.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Senador Heráclito Fortes, centrarei meu aparte principalmente no começo da fala de V. Exª, quando vê já, com
certo ceticismo e desencanto, esta repetida marcha dos
prefeitos a Brasília. Ano após ano, isso tem acontecido, e resultado nenhum, sobretudo nos municípios que
vivem em função do Fundo de Participação, que tem
uma produção reduzida. Tenho segurança de que isso
reﬂete a realidade do seu Estado, reﬂete a realidade
do meu Estado e da grande maioria dos Estados das
Regiões Norte e Nordeste deste País, que vivem em
razão do Fundo de Participação, que tem uma redução continuada. Com a queda das receitas, tudo que
ocorre, que diminui o bolo das arrecadação, as receitas
dos municípios vêm reduzindo, enquanto que as responsabilidades para os municípios vêm aumentando.
Então, esta situação da marcha dos prefeitos a Brasília precisa mudar o foco, no meu entendimento. Nós
precisamos rediscutir o pacto federativo: quais são as
responsabilidades da União, dos Estados e dos municípios e a competente distribuição dos recursos.
Hoje, o que nós vemos é o País padecendo da
macrocefalia. A União detém um volume muito superior,
muito maior e muito distanciado dos recursos arrecadados, enquanto Estados e, sobretudo, os municípios
ﬁcam com a minguada parte dos recursos arrecadados.
Com essa quantidade de assentamentos... No meu Estado, tem mais de 300 assentamentos, Senador Heráclito Fortes. As famílias foram assentadas pelo Incra sem
que, em momento algum, perguntassem aos prefeitos
se eles tinham orçamento para suportar esse acréscimo de demanda. Isso porque os assentados querem
estradas, querem atendimento às demandas de saúde
e educação. Então, para mim, essa marcha para Brasília é inócua. É importante que os prefeitos se voltem
para um outro tipo de atitude e busquem, efetivamente,
quem sabe, discutir conosco, aqui, o pacto federativo.
Obrigado por me permitir participar do raciocínio que
V. Exª traz nesta tarde ao Senado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agradeço a V. Exª o aparte, que é muito importante e muito
oportuno, porque V. Exª e eu somos de Estados onde a
quase totalidade dos municípios vivem exclusivamente
à mercê desses repasses constitucionais. V. Exª foi prefeito. Essas marchas se transformam em verdadeiros
clubes de falsa felicidade. Teve uma marcha recente
onde o participante tinha direito, àquela época, de
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pousar diante de uma fotograﬁa muito bonita com a
então Ministra Chefe da Casa Civil e, depois, recebia
no seu município a cópia.
Mas não é isso. O Prefeito municipal vem aqui na
tentativa de se livrar dessa dependência permanente,
dessa submissão para com o poder central.
Mas aí, Senador Mão Santa, Senador Quintanilha, há um fato sobre esse assunto de que precisamos tratar. A Ministra da Casa Civil, em determinado
momento, fez queixas da derrota que foi imposta ao
Governo na questão da CPMF e prometeu – hoje já
vem com um desmentido de meia-sola – criar um imposto para substituí-lo.
Ora, em que o brasileiro hoje quer menos ouvir
falar, Senador Mozarildo Cavalcanti, é aumento de
carga tributária; em que o brasileiro hoje menos quer
ouvir falar, Senador Arthur Virgílio, é criação de novos
impostos. E a candidata oﬁcial à Presidência da República nem sequer começou de fato a sua campanha
e já vem querer restabelecer impostos sob alegações
frágeis, porque a CPMF fortalecia o Governo Federal.
Jamais a CPMF serviu para atender a Municípios brasileiros, o dinheiro nunca chegou na ponta.
E até acho, Senador Mozarildo, que um dia poderíamos pensar no restabelecimento de um imposto
dessa natureza, desde que ele fosse totalmente destinado aos Municípios por um critério lógico, transparente,
sem manipulação política ou ideológica. O que matou
a CPMF foi a falta da aplicação desse tributo na sua
destinação especíﬁca, que era a saúde brasileira. Um
dos discursos fortes usados aqui, nesta tribuna, e que
derrotou esse imposto foi o uso e o desvio dos recursos
para outras atividades que não eram exatamente – o
Senador Mozarildo, médico como é, sabe bem disso
– as atividades básicas da saúde brasileira.
Portanto, esse encontro de Prefeitos serviu pelo
menos para mostrar aos presentes as intenções, o
preparo de cada um dos candidatos. A promessa de
campanha de criar impostos num País que não aguenta mais pagar tributos é, no mínimo, um erro, seja ele
qual for. A criação da CPMF foi num momento de crise,
num momento especíﬁco e, como o próprio nome do
imposto já dizia, tinha um tempo limitado, não podia,
de maneira nenhuma, perpetuar-se através do tempo.
E ela foi extinta no momento exato.
Senador Arthur Virgílio, eu vou interromper o meu
pronunciamento para comunicar, com muita tristeza,
à Nação o falecimento do extraordinário brasileiro
Francisco Gros.
Após uma luta demorada contra o câncer, falece
hoje, deixando uma vida exemplar de homem público
pelos cargos por onde passou, no Banco Central, na Petrobras, enﬁm, uma vida toda dedicada a este País.
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Quero, portanto, com muito pesar, fazer o registro
do falecimento desse grande brasileiro, enviar minhas
condolências à sua esposa Isabel, com quem tive oportunidade de conviver. Conhecemos Dona Isabel, acho
que V. Exª também, desde a época da Nova República,
na campanha do Presidente Tancredo. É uma pessoa
dinâmica e que muito contribuiu para o êxito da vida
proﬁssional do Gros, pela maneira dinâmica com que
agia, pelo companheirismo e, acima de tudo, pela presença sempre permanente nas atividades de Gros.
Faço, Senador Arthur Virgílio, esse registro, pedindo à Mesa do Senado que envie as condolências
em meu nome, em nome do meu partido, em nome
do Democratas, para a família enlutada.
Senador Arthur Virgílio, ouço V.Exª.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Heráclito Fortes, eu precisamente ia propor a V. Exª,
ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside esta
sessão, ao Senador Mão Santa e ao Senador Leomar
Quintanilha que nós ﬁzéssemos um voto de pesar por
essa perda. Com o passamento de Francisco Gros,
também perdi um amigo, alguém que eu admirava, um
homem exitoso, vitorioso nas suas incursões pela iniciativa privada e um executivo público do melhor nível,
do melhor gabarito, da maior seriedade, da maior respeitabilidade. Infelizmente, esse é o destino de todos,
embora o dele tenha sido muito sofrido.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Prematuro.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Prematuro
e sofrido. Mas já comunico à Mesa que estou pedindo
que a assessoria da Liderança do PSDB redija o requerimento de voto de pesar, que, certamente, será ﬁrmado
por todos os Senadores presentes nesta sessão e será
aprovado pela unanimidade do Senado, como uma homenagem da Casa àquele que, como V.Exª acabou de
referir, foi, de fato, um notável brasileiro: Presidente do
Banco Central, um dos construtores e consolidadores
de todo esse arcabouço econômico que aí está a nos
garantir estabilidade econômica.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Plano Real.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Plano Real
e tudo. Ou seja, perdemos um grande brasileiro. Muito
obrigado, Senador.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Senador Arthur Virgílio, agradeço a V.Exª. Quero dizer que
não oﬁcializei o voto de pesar para deixar exatamente para ser feito por V.Exª, por ser Francisco Gros um
correligionário do seu partido, militante do seu partido.
Essa iniciativa teria que partir, evidentemente, de V.Exª.
Eu apenas quero pedir permissão para ser o segun-

Sexta-feira 21

697

22513

do subscritor desse ato de justiça que se pratica a um
extraordinário homem público.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, voltando ao assunto que me trouxe a esta Casa, eu acho que
os Prefeitos, agora sim, têm que fazer uma nova marcha para ouvir, de maneira mais profunda, de maneira
mais demorada, cada um desses candidatos que aí se
apresentam com suas propostas, com suas intenções,
numa conversa franca. É preciso que o Brasil discuta
democraticamente o futuro dessas eleições.
Por último, eu quero me congratular com os Prefeitos piauienses com os quais eu tive oportunidade de
conversar ontem, de trocar ideias. Estavam aqui cerca
de 80 Prefeitos do Piauí. Eu tive o prazer de jantar ontem, Senador Mozarildo, com 50 deles. E vi a luta de
cada um, a luta de cada um pela sobrevivência, porque
hoje a atividade do Prefeito municipal tornou-se uma
luta de sobrevivência, Senador Arthur Virgílio.
Para piorar, nós temos hoje processos eleitorais
sendo julgados dois anos após o pleito. A garantia
constitucional do exercício do mandato hoje, muitas
vezes, é colocada em risco por uma decisão de quarta instância, por uma decisão, muitas vezes, levada
pela emoção das questões localizadas no Município
a que eles pertencem. E os Prefeitos têm mandatos
cassados ou ameaça de esses mandatos serem cassados, fazendo, muitas vezes, a alegria dos escritórios de advocacia competentes – aliás, espalhados
por este Brasil.
Mas ﬁquei muito feliz com a oportunidade de
ver, Senador Mão Santa, principalmente a tristeza da
maioria dos Prefeitos do Piauí com relação a promessas que receberam do ex-Governador, durante quatro
anos, seis anos, sete anos, dependendo da situação
de cada um deles.
No Piauí, Senador Arthur Virgílio, o Governador
chegava no Município e entregava a famosa ordem de
serviço, para obras de toda ﬁnalidade. Na ordem de
serviço, ele tinha a soﬁsticação de colocar, inclusive, a
data da liberação das parcelas. Só que esses Prefeitos
continuam com essas ordem de serviço na mão. São
verdadeiros cheques sem fundo, que estão, Senador
Zambiasi, na mão de pobres Prefeitos que acreditaram
em promessas. Em alguns caso, estes mais graves, os
Prefeitos, inclusive, entraram com contrapartidas nas
obras, deram o pontapé inicial e o Governo passou o
calote. São estradas, hospitais, enﬁm, obras das mais
diversas naturezas.
Finalizando, eu quero lembrar à Polícia Federal do
Estado do Piauí que está completando um ano a instalação do inquérito envolvendo o escândalo da Emgerpi,
um dos escândalos mais graves que a história política do Piauí recente teve oportunidade de presenciar:
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denúncias comprovadas, obras superfaturadas, obras
inacabadas, sem concorrência, ao arrepio da lei.
Se a Polícia Federal visitar 10 ou 15 Municípios
do Piauí, verá exatamente o estrago feito por uma
supersecretaria criada com o intuito de concentração
de poder, para, através dele, se praticar todo tipo de
imprudência administrativa.
Aliás, Senador Zambiasi, o Piauí, no momento,
convive com dois escândalos que não podem ﬁcar sem
resposta: a farra de carros alugados – R$5 milhões por
mês – e o desvio de remédios para doentes especiais,
aqueles doentes dependentes de medicações especíﬁcas, como os doentes renais ou os transplantados.
As estatísticas mostram que mais de 16 vieram a falecer. Pode até não ser verdade, mas é preciso que
seja apurado.
Uma Procuradora da República denuncia, Senador Mão Santa, que há claros indícios de superfaturamento na compra desses remédios. Há denúncia,
também, de remédios estragados pelo vencimento da
validade do seu período de uso.
Existem denúncias de toda natureza que precisam ser apuradas, para que não ﬁquem dúvidas sobre
fatos tão graves.
Portanto, faço um apelo no sentido de que apurem esses fatos, porque o Piauí não tem tradição de
convivência com escândalos, principalmente envolvendo recursos públicos para atendimento de pessoas
dependentes na área da saúde.
Faço este apelo aos senhores da Polícia Federal
no Piauí para que dêem, com a brevidade possível, um
esclarecimento à população e à opinião pública, que
estão ávidas por saber a verdade.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Presidente Mozarildo, se possível, eu gostaria de me
inscrever para uma comunicação de Liderança pela
Bancada do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Acabou de chegar à Mesa a indicação de V.
Exª, mas vamos seguir a ordem dos inscritos e V. Exª
será chamado. Agora, seria o Senador Mão Santa,
que cede para o Senador Arthur Virgílio, como Líder,
permutando.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, volto a enfatizar a irreparável perda de
Francisco Gros, que foi Presidente do Banco Central,
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que foi um empresário coberto de êxito e que merece, de fato, que o Senado a ele dedique um sentido
voto de pesar.
Sr. Presidente, peço a V. Exª que receba, na íntegra, pronunciamento em que chamo a atenção do
ilustre Governador do Estado do Amazonas, Dr. Omar
Aziz, para duas informações que não são positivas nem
para a minha cidade, nem para o meu Estado, ambas
ligadas à violência e ao crime. Reﬁro-me à inquietação
entre alunos da Faculdade de Direito da Universidade
Federal do Amazonas (Ufam), que estão sentindo na
pele a insegurança que se vai generalizando na minha
cidade e no meu Estado. Chegaram a ir, anteontem,
às ruas, em marcha pacíﬁca, pedindo segurança. Reclamam de frequentes assaltos e furtos de veículos
no campus da própria Ufam. Portanto, peço enérgica
intervenção do Governador do Estado, que, tenho certeza, se sensibilizará com esse apelo.
Do mesmo modo, Sr. Presidente, peço que também seja aceito, na íntegra, pronunciamento em que
me reﬁro ao fato de que a antiga sala de costura, na
primeira sede, a bússola do botânico Adolpho Ducke
e a lupa que pertenceu ao botânico Willian Rodrigues,
junto com outras peças históricas, vão compor um memorial ímpar do notável Instituto Nacional de Pesquisa
da Amazônia (Inpa). Integrante do Projeto Memória
da Ciência na Amazônia, o memorial será inaugurado
nesta sexta-feira, amanhã, na capital do meu Estado.
Será a primeira parte de uma bem lembrada iniciativa
da Biblioteca do Inpa e vai ser implantado no chamado Bosque da Ciência, com o objetivo de preservar
a história de um dos mais úteis organismos voltados
para a ciência na Amazônia. Peço que V. Exª receba,
na íntegra, a homenagem que faço ao Inpa e a todos
que se envolveram nesse projeto, como a historiadora
Eliane Freire; a chefe do setor de documentação, Sílvia
Lessi; o bolsista de Arqueologia Rodolfo Azevedo; o
professor, que foi também o primeiro diretor do Instituto,
Olympio Fonseca Filho, que merece que dele recordemos; e, obviamente, o atual diretor, o ilustre professor
Adalberto Luis Val, ﬁgura que merece de mim todo o
respeito e toda a admiração.
Há ainda outro pronunciamento que julgo que é
de meu dever – na questão democrática, eu não transijo – e que trata do fato de que, daqui a uma semana,
completar-se-ão trezentos dias de censura imposta ao
jornal O Estado de S. Paulo por um Juiz do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal. O jornal ﬁcou impedido de divulgar informações relacionadas à chamada
Operação Boi Barrica. Isso já foi alvo de discussão, de
debate, em recentíssima reunião promovida no Rio de
Janeiro pela Sociedade Interamericana de Imprensa e
pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.
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O juiz a que me reﬁro é o Juiz Dácio Campos. Entendo que está ferida a Declaração de Chapultepec, de
1994, que deﬁne os princípios que devem ser cumpridos para garantir a liberdade de expressão. O Brasil
é signatário da Declaração, assinada duas vezes: a
primeira, pelo então Presidente Fernando Henrique
Cardoso, e a segunda, em 2006, já pelo atual Presidente Lula da Silva.
Sr. Presidente, peço que V. Exª faça o registro
de que há uma publicação, que considero admirável,
que me foi encaminhada pelo Dr. Paulo Afonso Lustosa de Oliveira, Diretor da Secretaria de Informação e
Documentação da Casa, que é a revista Senatus. Ele
envia essa revista para autoridades governamentais,
para personalidades, para diplomatas brasileiros e estrangeiros, para os Parlamentares. Chamo a atenção
para o fato de que, na pág. 39 – não peço inserção,
peço apenas que se registre isso –, há uma publicação
da revista Manchete, assinada pelo meu colaborador,
uma ﬁgura notável, jovem na cabeça e uma pessoa
extremamente bem dotada intelectualmente, que é o
editorialista, escritor, pesquisador e professor Manoel
Villela de Magalhães, que já foi honradíssimo DiretorGeral desta Casa, honradíssimo – repito – Diretor-Geral desta Casa. O título do artigo, que vem na Revista
Senatus, de autoria do Dr. Manoel Villela, é “A primeira sessão legislativa em Brasília”. Ele acompanhou
Juscelino Kubitschek em muitas viagens. É uma preciosidade a revista que me foi ofertada pelo Dr. Paulo
Afonso Lustosa de Oliveira.
Finalmente, Sr. Presidente, há algo que, inclusive, toca em Roraima. Até recorro a V. Exª pela crença
que tenho em tudo o que V. Exª diz, pela conﬁança e
pela amizade que tenho por V. Exª. Há uma inquietação
que passa pela minha Cidade e que transmito agora à
Mesa, em tão boa hora presidida por um representante
de Roraima. Por enquanto, é apenas ceticismo, mas,
nem por isso, é assunto esgotado. A ameaça, embora
remota, existe. Ela vem na forma de pretendido “centro
de distribuição de produtos chineses” em Boa Vista,
Roraima. Grupos chineses planejariam trazer seus
produtos para o Brasil pelo tal “centro de distribuição”.
Suas operações teriam início no ﬁnal do próximo ano,
e, evidentemente, nada disso convém ao pólo industrial do meu Estado, o Pólo Industrial de Manaus. O
esquema promoveria o ingresso de eletroeletrônico,
de maquinaria agrícola e de produtos domésticos via
Panamá e Caracas ou até mesmo pelo porto de Georgetown, na Guiana. Seriam produtos de qualidade
ainda não comprovada que chegariam à Região Norte
por preço abaixo dos níveis locais.
Como outros empresários, Cristovão Marques
Pinto, Presidente da Associação das Indústrias e Em-
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presas de Serviços do Amazonas, não crê na viabilidade desse projetado “centro de distribuição”, a começar
pela precariedade da BR-174, a chamada ManausBoa Vista. Lembra Cristovam Marques que, mesmo
contando com moderno aeroporto – que necessita
ser ampliado – e com porto, Manaus enfrenta alguns
problemas de infraestrutura logística. Eu até diria que
o aeroporto de Manaus não é mais moderno, mas já
faz parte da arqueologia, em matéria de aeródromos.
E também a Associação Comercial do Amazonas está
de antena sintonizada diante dessa eventual ameaça.
Seu Presidente, Gaetano Antonaccio, revela que, antes
de a ideia merecer algum tipo de aprovação, é necessário avaliar os riscos que poderá causar aos produtos
fabricados no Pólo Industrial de Manaus.
Como representante do Amazonas, coloco-me, de
antemão, de sobreaviso e, desta tribuna, em nome da
estabilidade do Pólo de Manaus e, consequentemente,
da Região Norte, dirijo-me aos Ministros José Jorge,
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e
Guido Mantega, da Fazenda, pedindo-lhes que continuem zelando por esse que é um dos mais relevantes
pólos industriais do País, que é o Pólo Industrial da
Zona Franca de Manaus.
Se empresários chineses querem mesmo trazer
seus produtos para o Brasil via Porto Velho, em um
pretenso “centro de distribuição”, que arquem com os
impostos de importação! Não há como estender benefícios ﬁscais a industriais foreigns, industriais asiáticos,
que nem sequer gerariam empregos que justiﬁcassem
essa excepcionalidade. Sua presença na Região Norte,
com favores tributários, poderá, sim, ameaçar o Pólo
de Manaus, e isso não convém ao meu Estado e, a
meu ver, não convém a meu País.
Transmito essa preocupação a V. Exª, porque
tenho de ﬁcar atento aos fatos que dizem respeito a
meu Estado. A qualquer sinal de perigo ou de atitude
que afete o nível de emprego, obviamente tenho de
me colocar em sinal de alerta. Transmito duas opiniões
empresariais importantes: a do Presidente da Associação Comercial do Amazonas e a do Presidente da
Associação das Indústrias de Empresas de Serviços
do Amazonas, Dr. Cristovão Marques Pinto.
Espero que, na verdade, não conﬁrmemos nada
disso e que não haja perigo de se levar desemprego a
quem trabalha, produzindo com grande agregação local,
com grande agregação nacional. Ainda há pouco, eu
falava para uma jornalista que a empresa de bicicleta
Honda, Moto Honda, em Manaus, já conta com uma
agregação nacional de 96%, e são 60% de agregação
local, de valor local. É quase tudo nacionalizado. Chega
a ser até prejudicial. Poderia, com um pouco menos de
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agregação nacional, quem sabe, produzir mais barato
e melhor ainda, porque já produz muito bem.
Esse sacrifício, esse esforço tem de ser compensado pela vigilância das autoridades brasileiras. E
sou muito atento. Aqui, já denunciei tentativas de implantação, no próprio Pólo de Manaus, de empresas
com baixa agregação que iriam concorrer com quem
tinha alta agregação.
Então, são esses os registros que faço, Sr. Presidente, mais uma vez, dizendo que só aguardo que sua
assessoria me mande o voto de pesar que homenageia
o ex-Presidente do Banco Central, meu querido amigo
Francisco Gros, que acaba de falecer – acaba de chegar a notícia de seu falecimento a nós. Entendo que
é uma perda mesmo para o País. E a melhor maneira
de homenagear uma ﬁgura como ele é continuarmos
trabalhando por nosso Estado, por nosso País, do jeito
que fazemos, sem olhar o dia da semana, sem olhar a
hora de cada dia, sem olhar a quantas andam a cada
mês. É trabalhar, trabalhar, trabalhar, porque o Brasil
precisa disso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a antiga sala de costura (na primeira sede),
a bússola do botânico Adolfo Ducke e a lupa que pertenceu ao botânico William Rodrigues. Essas e outras
peças históricas vão compor o Memorial Inpa, o notável
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
Integrante do Projeto Memória da Ciência na
Amazônia, o Memorial será inaugurado nessa sextafeira, na Capital do Meu Estado.
Será essa a primeira parte de uma bem lembrada
iniciativa da Biblioteca do INPA. O Memorial será implantado no “Bosque da Ciência” e seu objetivo é preservar
a história de um dos mais úteis organismos voltados
para a ciência na Amazônia. Um autêntico resgate da
historia da ciência em terras amazônidas.
Do acervo irão constar também as primeiras imagens registradas pelo Instituto, fotos das expedições
cientíﬁcas pioneiras na Floresta Maior, exemplares de
obras de estudos, algumas raras, bem como fotos dos
pesquisadores, medalhas, troféus e o exemplar da primeira tese cientíﬁca publicada pelo INPA.
O projeto para se erguer em Manaus, o Memorial
INPA, é coordenado pela historiadora Eliane Freire, pela
chefe do setor de documentação, Sílvia Lessi, e pelo
bolsista de arqueologia Rodolfo Azevedo.
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Lembra a pesquisadora Sílvia Lessi a importância
da biblioteca do INPA, idealizada pelo primeiro diretor
do Instituto, o prof. Olympio Fonseca Filho. Ali estão
depositados, além de outros livros, trabalhos cientíﬁcos
acerca de pesquisas realizadas na Amazônia.
Ao aplaudir a meritória iniciativa, saúdo deste
Plenário o ilustre Prof. Adalberto Luís Val, atual diretor do Instituto.
O INPA foi criado em 1952 e implementado em
1954. Desde então, o Instituto vem realizando estudos
cientíﬁcos do meio físico e das condições de vida da
região amazônica para promover o bem-estar humano
e o desenvolvimento sócio-econômico regional. Hoje,
pelo seu trabalho e pelo esforço de seus pesquisadores,
o INPA é referência mundial em Biologia Tropical.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, por enquanto, apenas ceticismo, mas
nem por isso é assunto esgotado. A ameaça, embora remota, existe. Vem na forma de pretendido centro
de distribuição de produtos chineses em Boa Vista,
Roraima.
Como sempre velozes da idéia à prática, grupos
chineses planejam trazer seus produtos para o Brasil
pelo tal “centro de distribuição”. Suas operações teriam
início no ﬁnal do próximo ano e, evidentemente, nada
disso convém ao Pólo Industrial de Manaus.
O esquema planejado promoveria o ingresso de
eletroeletrônicos, maquinaria agrícola e produtos domésticos via Panamá e Caracas ou, até mesmo, pelo
porto de Georgetown, na Guiana. Como são produtos
de qualidade não comprovada, chegariam à Região
Norte pela metade do preço dos níveis locais.
Como outros empresários, Cristóvão Marques,
presidente da Associação das Indústrias e Empresas
de Serviço do Amazonas, não crê na viabilidade no
projetado “Centro de Distribuição”. A começar pela
precariedade da BR-174, a Manaus-Boa Vista. Ele
lembra que, mesmo contando com moderno aeroporto (que necessita ser ampliado) e porto, Manaus
enfrenta alguns problemas de infraestrutura logística.
Já tive ocasião de levantar o problema no Senado da
República.
Também a Associação Comercial do Amazonas
está de antenas sintonizadas diante dessa eventual
ameaça. Seu presidente, Gaitano Antonaccio, adverte
que, antes de a idéia merecer algum tipo de aprovação, é necessário avaliar os riscos que poderá causar
à ZF.
Como representante do Amazonas, coloco-me,
de antemão, de sobreaviso e, desta tribuna, em nome
da estabilidade do PIM e, consequentemente, da Re-
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gião Norte, dirijo-me aos Ministros Miguel Jorge, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e Guido Mantega, da Fazenda, pedindo-lhes que continuem
zelando pela Zona Franca.
Se os chineses querem mesmo trazer seus produtos para o Brasil, via Porto Velho, num pretenso “centro de distribuição”, que arquem com os impostos de
importação. Não há como estender benefícios ﬁscais
a esses industriais asiáticos. Sua presença na Região
Norte, com favores tributários, ameaça, sim, o PIM. E
isso,deﬁnitivamente, não convém ao País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, duas informações não muito positivas
para Manaus e o Amazonas, ambas ligadas a violência e ao crime.
Começo pelo clima de inquietação entre os alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal
do Amazonas. Eles sentem na pele a insegurança, que
se vai generalizando na Capital do meu Estado. Por
isso, anteontem, foram às ruas, em marcha pacíﬁca,
para pedir mais segurança.
Eles reclamam de freqüentes assaltos e furtos
de veículos no campus da UFAM. Falta iluminação e
a vigilância é precária.
A outra notícia ruim para o Amazonas e, claro,
para o Brasil, é a escalada do tráﬁco de pessoas, para
exploração sexual.
O Amazonas, com várias fronteiras internacionais,
vai-se tornando rota nacional de tráﬁco de pessoas. E
quem faz a revelação é a diretora do Departamento
Estadual de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça
do Amazonas, Dra. Michelle Custódio Campbell.
Antes que seja tarde demais, dirijo veemente
apelo ao ilustre Governador do Estado, Omar Azis,
para que providências de repressão sejam postas em

Sexta-feira 21

701

22517

prática. Inclusive com a ajuda do Ministério da Justiça
e das Forças Armadas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, dentro de uma semana, estará completando 300 dias a censura imposta ao jornal O Estado de
S.Paulo por um juiz do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e, depois, referendada pela própria corte. O
jornal está impedido de divulgar informações relacionadas à chamada Operação Boi Barrica.
A censura a esse importante jornal brasileiro
acabou sendo, ontem, o tema predominante no segundo dia da reunião promovida, no Rio de Janeiro, pela
Sociedade Interamericana de Imprensa e Associação
Brasileira de Jornalismo Investigativo.
O ato do juiz Dácio Campos e a decisão do TJDF
ferem a Declaração de Chapultepec, de 1994. Ela deﬁne
os princípios que devem ser cumpridos para garantir
liberdade de expressão. O Brasil é signatário da Declaração, assinada duas vezes, a primeira pelo então
Presidente Fernando Henrique Cardoso, e a segunda
em 2006 pelo Presidente Lula.
Em suma, a despeito de contrariar a Constituição
e a Declaração de Chapultepec, em pleno Governo de
um presidente que subscreveu o documento, a censura
continua manchando a democracia brasileira.
Fica o registro, com mais um protesto do PSDB
contra a violação de dispositivos sobre liberdade de
expressão.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
1º e§ 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Arthur Virgílio, V. Exª será atendido,
na forma do Regimento, nos pedidos que faz.
Quero dizer que, depois, gostaria de ter cópia dessa parte do pronunciamento de V. Exª que fala sobre a
questão dos chineses em Roraima. Realmente, tenho
notícias disso e gostaria de aprofundar essa questão,
já que quem comanda ou parece que está comandando isso aí é uma ﬁgura não muito idônea no que tange
às atitudes que já teve em Roraima.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
bem! Fico feliz por saber que V. Exª está atento ao interesse nacional. Farei isto: estabelecerei com V. Exª uma
parceria, para que evitemos o que seria, na realidade,
mais do que um prejuízo para o meu Estado – eu não
poderia com ele concordar –, mas um prejuízo para
o País. Se é meramente para espertalhões ganharem
dinheiro, nem V. Exª concordaria, nem eu concordaria.
Vamos encontrar fórmulas de desenvolver Roraima,
Rondônia e toda a nossa região e de desenvolver mais
ainda meu Estado, dentro do que seja saudável para
cada Estado, para o conjunto da Região Norte e para
o País. Agradeço a V. Exª. V. Exª não me surpreende
com gestos dignos, que renova a cada dia e a cada
minuto do seu mandato. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Agradeço a V. Exª.
Agora, voltando à intercalação entre oradores
inscritos e Líderes, passo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha, como orador inscrito.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
Srªs e Srs. Senadores, ainda repercute favoravelmente a aprovação nesta Casa, na sessão de ontem, do
aumento de 7,72% dos aposentados. Aqui, pudemos
ver, com muita clareza, a emoção que se expressava
nas faces daqueles que encheram as galerias e que
acompanharam de perto os debates e as discussões
que envolveram esse tema tão importante, que diz
respeito àqueles que dedicaram toda a sua vida, todo
o seu trabalho, toda a sua inteligência ao País e que,
hoje, com diﬁculdades, sobrevivem com um salário
minguado.
A propositura é justa e meritória e, como eu disse, ainda hoje repercute. Recebi inúmeros telefonemas
de aposentados do meu Estado comemorando, com
alegria, o resultado da votação de ontem. Espero que
o Presidente possa sancionar essa lei e fazer com que
o resultado dessa votação dê uma pequena folga no
orçamento de milhares de brasileiros que precisam
desses recursos para o seu sustento e para o sustento
de suas famílias.
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Sr. Presidente, quero registrar que, ontem, centenas de agentes comunitários de saúde estiveram em
Brasília. Para cá, vieram de diversos Estados brasileiros, inclusive do meu Tocantins. De lá, vieram os representantes da Associação Tocantinense dos Agentes
Comunitários de Saúde (Atacom), uma associação que
eles criaram para defender seus interesses e direitos.
Vieram aqui os delegados da Atacom e o presidente
da instituição para participarem de uma audiência pública realizada nas dependências da Câmara dos Deputados, para se discutir o PL nº 7.495, de 2006, que
trata do piso salarial nacional e do Plano de Cargos,
Carreira e Salários da categoria. É mais uma luta dessa categoria importante, que cuida da identiﬁcação de
situação de risco das pessoas, que visita as famílias,
que conversa com as pessoas, que visita as propriedades e as casas e que identiﬁca eventuais situações
que possam comprometer a saúde das pessoas. Por
isso, é uma medicina preventiva o que esse extraordinário programa faz.
Os agentes de saúde são por nós muito admirados
e muito respeitados por seu trabalho. Essa categoria
vem se organizando, vem alcançando algumas vitórias. Até bem pouco tempo, não tinham uma vinculação deﬁnida. Hoje, estão se efetivando nas prefeituras
municipais, já obtiveram também um pequeno aumento
nos seus subsídios, nos seus salários. Agora, estamos
trabalhando para que haja um piso nacional, num reconhecimento ao valor e à importância do trabalho
que os agentes comunitários de saúde e de endemias
realizam no Brasil.
Quero cumprimentar os ilustres membros dessa
categoria por essa luta. Devem nela continuar, porque
é uma luta também justa e meritória.
Gostaria, Sr. Presidente, de fazer outro comentário muito interessante com relação à conclusão da
construção da eclusa de Tucuruí no rio Tocantins. É
uma obra que se vem arrastando há muito tempo, é
uma obra muito cara, mas é uma obra que vai viabilizar
a navegabilidade do rio Tocantins por uma extensão
superior a setecentos quilômetros, a oitocentos quilômetros. E o que decorre da conclusão dessa eclusa de
Tucuruí, que está prevista para o segundo semestre
deste ano, é que, no Estado do Tocantins, o Estado
que tenho a honra de representar nesta Casa, mais
precisamente na cidade de Praia Norte, que ﬁca às
margens desse rio, vai ser construído um importante
porto ﬂuvial, que vai servir para o transbordo de um
sem-número de bens produzidos num dos mais importantes parques industriais deste País, que é a Zona
Franca de Manaus.
A maioria dos bens produzidos na Zona Franca
de Manaus sai de navio pelo rio Amazonas e vem até
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Belém. Em Belém, também a maioria dessas cargas
sai dos navios, ocupa as carrocerias dos caminhões e
dali é distribuída para todas as regiões do nosso imenso País. É sabido que a modal rodoviária, apesar de
também ser muito importante, é a mais cara do mundo. A possibilidade da criação do Porto de Praia Norte na região norte do Tocantins, na região conhecida
como Bico do Papagaio, a instalação desse porto ali
vai inﬂuenciar o fortalecimento da economia do nosso
Estado, sobretudo daquele Município e dos Municípios
adjacentes, em razão do volume de cargas que por ali
passará. Há poucos dias, ouvi o comentário de que só
a Honda desova cerca de duzentos caminhões por dia
nesse parque industrial tão importante que é na Zona
Franca de Manaus. E, vindo pelo Porto de Praia Norte,
as empresas poderão utilizar o transporte aquaviário,
ﬂuvial, por mais setecentos quilômetros. Em vez de desembarcar em Belém e de descer do Norte para o Sul
pela rodovia Belém/Brasília, vão substituir um trecho
de setecentos quilômetros pelo rio, podendo, então,
os bens serem embarcados em Manaus. Assim, em
vez de descerem em Belém, pegam o rio Tocantins,
passam pela eclusa de Tucuruí e chegam ao Porto
de Praia Norte, gerando economia para as empresas.
Consequentemente, isso vai resultar em economia
no custo do produto e vai resultar em economia para
o consumidor ﬁnal, que é o povo brasileiro, razão por
que estou muito feliz.
Tenho razões de estar feliz. Está todo o povo tocantinense e brasileiro feliz com esse avanço. Creio
que, até o ﬁnal do ano, utilizaremos essa nova modal
de transportes mais em conta, mais barata, o que vai
reduzir os custos dos bens que são transportados de
Manaus para o resto do Brasil.
Era esse registro que eu queria fazer nesta tarde,
Sr. Presidente, para revelar que o Tocantins começa a
se inserir em um estágio de franco desenvolvimento,
agora governado pelo jovem Carlos Henrique Amorim, que tem um foco voltado principalmente para a
recuperação e o aproveitamento do grande potencial
econômico que nosso Estado tem, para, com isso,
promover socialmente a nossa população.
Queremos que o Estado do Tocantins cresça,
mas que a população cresça com ele. Com a geração
de mais riquezas e de mais empregos, seguramente,
ofereceremos oportunidade a milhares de tocantinenses de terem uma condição de vida melhor, de terem
seu sustento conquistado com seu trabalho digno e
importante.
Era isso que eu queria registrar, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela deferência.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra agora ao Senador Mão
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Santa e, em seguida, ao Senador Sérgio Zambiasi,
pela Liderança do PTB.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Senador Leomar Quintanilha,
que acaba de sair – o Leomar Quintanilha, Senador
Mozarildo Cavalcanti, é uma ﬁgura muito querida do
Piauí, exerceu as atividades no Piauí e levou uma das
mulheres mais encantadoras para esposa e construiu
uma das mais belas famílias lá do Tocantins –, Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros que
se encontram aqui no plenário do Senado e que nos
assistem pelo sistema de comunicação do Senado,
graças a Deus o governo do PT passou no Piauí. Eu
vejo o clamor do Mário Couto, do Flexa Ribeiro e do
José Nery, do Pará. Mais uma vez eu disse que três
coisas a gente só faz uma vez na vida: nascer, morrer
e votar no PT.
Olha, a desgraceira que houve no Piauí, eu falo
aqui, é muito pior do que um terremoto. Eu gosto de
estudar Geograﬁa: um terremoto dura oito segundos,
dez segundos, doze segundos; o Governo do PT é desgraça muita. O Piauí está arrasado, e hoje nós ouvimos
o Mário Couto dizer o que é o Governo do PT no Pará,
bem como o Flexa Ribeiro e o José Nery.
Olha, esse Governo que passou no Piauí é tão
ruim, tão ruim... E graças a Deus o povo orou; depois
da desgraça, da tempestade, vem a bonança. Mas,
Mozarildo, é tão ruim, tão ruim o Governo, que aqui
ninguém o defende. Há um Senador do PTB – porque
é coligado, não é? –, há um do DEM, há outro. Ele
conseguia às vezes o Suplicy, mas o Suplicy viu que
estava se acabando com tanta mentira e desistiu. A
Câmara Federal também tem, ninguém o defende não,
e o homem saiu.
Senador Mozarildo, é um tripé da mentira, da
corrupção e da incompetência. Nunca vi tanta mentira,
nunca vi tanta corrupção e tanta incompetência. Mas
nós somos agradecidos. Foi muita reza, ele resolveu
sair, entrou um rapaz do PSB, médico, neurocirurgião.
Mas está abatido.
Olha, eu tenho pena do novo Governador Wilson
Martins. Pena. Pena. Ele era do PSDB, e quando eu
governei o Piauí ele foi meu Líder de Governo. Neurocirurgião. Rapaz, mas foi uma fria. Eu governei depois
de bons governadores. Eu tenho pena é desse aí, que
está lá. Mas eu vou ler aqui um... Ele manipulava a imprensa toda. Mas isso é besteira, a maior besteira.
V. Exª que já, já vai ser governador,... Mozarildo
Cavalcanti, Zambiasi, que é comunicador, a melhor
coisa é oposição. A melhor coisa é oposição. Eu fui
prefeitinho de Parnaíba. Eram treze vereadores: eu
tinha seis e sete eram contra – do grupo dos Silva. A
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melhor coisa é oposição. Porque você ﬁca alerta. Ela
diz e tal: “Estão roubando”. Eu não ia roubar, mas tem
gente lá... Eles pá e pá... Foi tão bom, e eu aprendi
isso. Ô Mozarildo, deixe. Eu nunca tive maioria, nem
como Governador e nem coisa... Eram treze. Sete eram
do grupo do Alberto Silva, dos Silva, na minha cidade.
Quando eu saí da Prefeitura, dois anos depois, eu fui
candidato a Governador do Estado. Leomar Quintanilha, eu tive 93,84% dos votos da minha cidade. Isso
signiﬁca dizer – Zambiasi, você que é da comunicação, para entenderem o que é isso – que, de cada
trinta parnaibanos que se levantaram para votar, vinte
e nove votaram em mim. De cada trinta! E era contra
o governo, então.
Oposição é bom. Eles denunciam. Então, nós
ﬁcamos alertas. Os outros... Porque nós somos, mas
tem um bocado de aloprado aí. Não é só em torno da
gente de governo.
Dois anos depois, no Governo do Estado, foi a
mesma coisa. Eu tinha quatro prefeitos, o outro tinha
141. Então, eu ﬁz seis deputados estaduais, de trinta. Esse Wilson Martins era um, do PSDB, que hoje é
Governador. Foi meu líder. Ele foi um dos seis. Mas eu
estou é com pena do bichinho.
Olha, eu nunca vi. Você vê esse negócio de terremoto. Eu estudo, eu conheço o Chile, o Haiti. Mas
ali são dez segundos, doze, é rápido. Quebra, morre,
enterra, resolve. Agora, um governo do PT, e dois, é
desgraça muita!
Olha – está li a Mônica Bona –, eu nunca vi, não.
E o pior é o seguinte: e mentia tanto, e mentia tanto –
eu dizia: eu votei nele na primeira vez, em Luiz Inácio
–, que quando ele foi numa cidade, agora, com o novo
Governador, que era o vice dele, gente boa, Dr. Wilson
Martins, aí botaram no alto-falante da cidade: “Pega
na mentira, pega na mentira!”.
Agora eu quero é aprender esse negócio. É uma
música do Erasmo Carlos. Aí, o Governador... Mandaram lá apreender o carro e não sei o quê. E o povo
não é besta e disse: “Não, foi aquele menino de seis
anos que mandou tocar”. E está indo. Pega na mentira!
Porque mente! Eu nunca vi.
O Senador ali tinha o compromisso de que ia
indicá-lo para o PTB, o Governador. Gente boa o João
Vicente! Foi meu Secretário de Indústria e Comércio.
Um homem de visão, foi meu secretário. Zeloso com
a coisa pública. O homem tinha cinco candidatos a
governador. É como se você marcasse um casamento com cinco noivas, na mesma igreja, com o mesmo
padre e no mesmo horário. O homem mente tanto que
deu uma confusão... E saiu gente zangada para todo
lado. Ainda hoje, ele não conseguiu um companheiro.
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Porque eu vou votar no Heráclito ali. Dois votos, não
é? E ele ainda não conseguiu...
Olha, marcou. Iludiu cinco pessoas que iam ser
candidatas. Cinco. Tinha cinco candidatos a governador. A base aliada reúne todo mundo, não sei o quê. O
Luiz Inácio nunca mais foi lá. E, no começo, eu votei.
O Luiz Inácio é simpático, não vou dizer que ele não é
não, o bicho é danado. Aí nós fomos numa mordomia,
não sei, num canto... Era do PMDB. Está ali o Leomar
Quintanilha! Aí, no comecinho, ele pegou meu cabelo
e meteu a mão, assanhando: “Mão Santa, cuide do
meu menino”. Foi desse jeito. Eu olhei assim... Mas é
porque o Luiz Inácio não sabia que o menino dele era
traquino e preguiçoso. E mentiroso. E deu rolo!
O homem, no primeiro discurso em que eu fui a
uma cidade, eu saí logo. Estava ao meu lado Marcelo
Castro, que também foi um dos candidatos a governador. Gente boa, do PMDB! É o Presidente hoje. Deputado Marcelo Castro, era um dos cinco, das cinco noivas.
E eu fui logo. Um mês de governo, eu acompanhei.
São José do Peixe. Eu tinha inaugurado umas obras,
o aeroporto, tal e tal, me deram um título lá e deram
para o Marcelo também. Eu falo do Marcelo Castro,
porque é dele, é o Presidente do PMDB. Estava ao
meu lado. Quando deram a palavra para o menino –
Leomar Quintanilha, a ignorância é audaciosa –, aí o
homem começou ali: “Vou fazer cinco hidrelétricas no
rio Parnaíba”. Cinco!
O Piauí tem uma banda de uma hidrelétrica,
porque falta eclusa. O rio era navegável: Santa Filomena, Floriano, Teresina. Ele é raso lá onde eu moro,
no delta, mas era navegável. O homem disse que ia
fazer cinco hidrelétricas. Aí eu ﬁquei logo assim: “Rapaz, isso...”. Mas ele não parou de mentir não. Alberto
Silva foi para o céu, mas ele enganou muito o Alberto
Silva. Ele mentiu.
E eu pensei... Não, porque a gente pensa. Ele
disse que, com sessenta dias, ele e o Luiz Inácio iam
botar os trens Parnaíba/Luís Correia, não é? Quinze
quilômetros. Eu disse: “Rapaz... Mas também é planície”. Em quatro meses, Teresina. Não trocou nem
um dormente. A Mônica, que está ali se abrindo... O
trem passa por lá. Dormente é aquele pau que segura o ferro. E eu acreditei, porque é uma planície, não
tem acidente geográﬁco. Até um mestre de obras... E
o Alberto Silva sabia tudo de engenharia e de engenharia ferroviária.
Mas o homem mentiu muito. O porto, ele ia inaugurar em dezembro. Está com dois, três... Não tem
três metros de fundura. Houve assoreamento, está lá,
não tem nada. O único dinheirinho foi o que eu botei
nessas emendas.
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Mas, rapaz, mente! Pega na mentira! Então, estão
tocando: Pega na mentira! Eu vou ouvir essa música
do Erasmo. Ô Drª Mônica, me arrume aí! Ouvi dizer
que é do Erasmo.
Sim, mas aqui nós vamos ler: 180graus... Esses
portais... O Governo paga a grande imprensa. Aí é que
é o erro. É a ignorância.
Leomar Quintanilha, Alvin Tofﬂer fez um livro em
1980: A Terceira Onda. A primeira, o campo. O homem
se ﬁxou, aprendeu a criar e a plantar. Segunda onda,
industrialização, na Inglaterra. Meio século. A outra,
dez mil anos. E a terceira onda, desmassiﬁcação de
comunicação. Porque, antigamente, o Hitler, ô Zambiasi... Zambiasi, agora é comunicação. Veja aqui o
negócio: Hitler... Goebbels: “Uma mentira repetida se
torna verdade”. Mas era naquele tempo, Zambiasi. Só
tinha a rádio dele. Só tinha a dele. Goebbles dizia: “Lá
vai Hitler com trinta mil soldados”. Ia com três mil. E
todo mundo na Europa corria com medo e deixava logo.
Mas não tinha. Agora, desmassiﬁcação da comunicação. Atentai bem! Tem que ler Alvin Tofﬂer.
Então, eles mentem na TV oﬁcial e nos grandes
jornais. Mas tem estes bichinhos – desmassiﬁcação –,
portais, blogs, Twitter. É o diabo!
Então, o homem mentia e tal.
Está aqui um portal: 180graus. É do Helder Eugênio, Allisson Paixão e Fábio Carvalho.
Então, eles foram buscar um blog de Zózimo
Tavares, que é professor, jornalista; foi Secretário do
Professor Wall Ferraz, de Comunicação; é da Academia de Letras, autor de vários livros. Olhem o que ele
diz aqui!
Então, aí sai; não sai nos jornais, que o Governo
paga, mas sai nesses portais:
Letra morta. Além dos professores, outras
categorias estão insatisfeitas” [em greve].
E ele saiu agora. Rapaz, estou com uma pena do
bichinho, do que assumiu, hein? Ele era chamado Wilsão, já estão chamando de Wilsinho, porque o homem
não pode fazer nada. Só é cobrador, só é dívida, só é
choradeira. É homem bom o Wilson, hein?
Não são apenas os professores que paralisaram ontem suas atividades, que estão
insatisfeitos com o Governo do Estado. Várias
categorias proﬁssionais aguardam o cumprimento de leis e acordos feitos na administração passada e que vêm sendo protelados.
Entre os servidores públicos que se encontram nessa situação se destacam os policiais
militares [...].
Através da Lei 5.755, de 8 de maio de
2008, o Governo do Estado alterou o Código
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de Vencimento da Polícia Militar. Por essa lei,
o governo extinguiu a Gratiﬁcação de Condição Especial de Trabalho para militares, criada
em 2006, incorporando-a, em duas parcelas e
integralmente, na formação do soldo.
A metade dessa gratiﬁcação, correspondente à primeira parcela, seria paga em maio
do ano passado [do ano passado!]. Com a
crise econômica e ﬁnanceira, o governo pagou apenas 20% [maio do ano passado: há
um ano, pagou só 20%] da parcela inicial, em
maio, e o restante em novembro. A segunda
parcela de 50% seria paga este mês, mas os
militares não têm até agora a garantia desse
pagamento.
O presidente da Associação dos Oﬁciais
Inativos e Pensionistas do Estado do Piauí, coronel Francisco das Chagas Bittencourt, disse
que os policiais estão apreensivos, pois a folha de pessoal de maio será fechada amanhã
e, até ontem, o governo não havia repassado
qualquer instrução nesse sentido à Secretaria
de Administração.
Os trabalhadores em educação [os professores] paralisaram as suas atividades ontem reivindicando um novo valor para o piso
salarial nacional da educação, reajuste salarial
e regularização da situação dos vigias [das
escolas]. Eles cobram também do governo a
revogação do decreto nº 14.196, publicado no
Diário Oﬁcial do Estado no dia 6.
O decreto suspendeu para todos os servidores o desenvolvimento funcional, promoção,
progressão, acesso, enquadramento e classiﬁcação de pessoal, até 31 de dezembro.
Há informações de que os fazendários
também estão estressados com o novo governo, também por conta do não cumprimento de
acordo ﬁrmado [...].
Já marcam greve. Olha, eu governei o Estado do
Piauí por seis anos, dez meses... Não houve um dia
de greve. Então, isso não é comum.
O PT... E, de tal maneira...
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Senador Mão Santa...
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Senador Mão Santa, gostaria de participar do raciocínio
de V. Exª.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – V. Exª participou… E V. Exª é devedor do Piauí. V. Exª levou uma
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das mais encantadoras mulheres do Piauí, lá de São
Raimundo Nonato.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – E que
está ajudando-nos a construir o Tocantins.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Ah, bom...
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – V. Exª
está comentando aí a respeito de greves e de segmentos proﬁssionais. Em ano eleitoral é bem recorrente
essa situação. V. Exª sabe que passei os últimos seis
meses à frente da Pasta da Educação de meu Estado,
atendendo a um convite que me fez o Governador Carlos Henrique Amorim, para ajudá-lo na modernização
de nossas escolas. E, lá, nós experimentamos uma
greve na área da educação. Nós tivemos um diálogo
muito bom com os servidores, com os proﬁssionais da
educação. Entendíamos que eram justas as reivindicações. E acabamos acertando, tendo um entendimento,
concedendo aos professores um reajuste dentro dos
limites do Estado, mas que elevou os salários – o piso
salarial de nossos professores – aos melhores do Brasil. E, hoje, nós tivemos uma notícia boa quanto a uma
proposta muito interessante, que defendemos à frente da Secretaria – e os professores lutaram para isto
–, no sentido da modernização das nossas escolas,
que é a aquisição de um computador, de um notebook
para cada professor. O Governador Carlos Gaguim ﬁnalmente autorizou. Era uma proposta que estávamos
defendendo, e, ﬁnalmente, ele autorizou a entrega de
um computador para cada um dos professores das
escolas de Tocantins. Veja como nossas escolas estão
atrasadas, Senador Mão Santa! Uma criança, hoje, com
cinco ou seis anos, já viu 10 mil horas de televisão e
sabe manusear esse instrumento como ninguém; entra
na Internet com facilidade. E chega a uma sala de aula
quadrada, com quadro negro e giz, com professor se
esforçando para prender a atenção do aluno... É uma
diﬁculdade muito grande! Nós precisamos, realmente, modernizar as nossas escolas. Espero que aquilo
que está acontecendo no Tocantins possa acontecer
também no seu Estado – no seu e no nosso querido
Piauí. V. Exª sabe que tive um dos ricos momentos da
minha vida: enquanto trabalhava no Banco do Brasil,
fui gerente da agência de Corrente e lá estive por três
anos, quando conheci a realidade, sobretudo a do sul
desse Estado tão querido e tão importante do Brasil.
Parabéns a V. Exª.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Então, queremos
cumprimentá-lo pela exitosa administração na educação, ao tempo em que lamentamos esse tempo. Sou
orgulhoso – pode ﬁxar, estão olhando e gravando. No
Piauí, ﬁzemos o maior desenvolvimento universitário,
e não foi do Brasil, não, foi do mundo.
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Em 1990, o Ministério da Educação disse que,
das 10 melhores universidades, sete eram públicas,
e três eram privadas. Em 2000, houve uma inversão
– daí a minha preocupação –: das dez melhores, sete
eram privadas, e três eram públicas, e uma das três
públicas era a Uespi, do Piauí. Criamos 400 faculdades, 36 campi universitários, e foi um terremoto que
passou lá.
Eu não sou contra o desenvolvimento da universidade privada, mas acontece que uma faculdade de
medicina privada custa algo em torno de R$ 4 mil por
mês – por mês! Para ser prático – um quadro vale por
dez mil palavras –, um mês de mensalidade de uma
faculdade de medicina no Nordeste – nós a temos –
custa R$4 mil. Então, jamais um pobre poderá ser doutor numa dessas universidades privadas. Quatro mil
reais por mês, e o estudante tem que comprar livros,
tem que morar... Isso é uma faculdade. E nós criamos
para os pobres do Piauí e do Brasil. Foi o maior desenvolvimento universitário.
Mas os prefeitos – Deus, sendo bom, colocou
bons prefeitos. É por isso que não é o desânimo total,
há ainda esperança. E, ontem, nós tivemos a oportunidade de receber, aqui, muitos prefeitos, buscando
aquilo que V. Exª disse – não obedece à Constituição...
Eu fui Prefeitinho e nunca marchei, não. Esse negócio
de marcha é de soldado – marcha soldado. Não tinha
esse negócio de marcha de prefeito. Os governantes
tinham vergonha. A Constituição que está ali, que está
escrita, a Constituição cidadã de 5 de outubro...
V. Exª foi Constituinte?
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Não,
não fui.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Mozarildo, V.
Exª foi Constituinte?
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sim.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois está aí.
Receba os cumprimentos entre todos eles, homens
como Fernando Henrique Cardoso, Ulysses Guimarães,
Mário Covas... E V. Exª representa... O Paim...
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Eu
sou muito grato à Constituição, porque o Estado de
Tocantins foi criado por ela na Constituinte.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Sim, mas a
Constituinte... São 513 Deputados, 81 Senadores que a
ﬁzeram, homens ilustrados, capazes e compromissados
com o País. Eles pegaram o bolão do dinheiro do País,
a riqueza do País, e dividiram. Então, é assim: 53% para
a União, para o Presidente, hoje, Luiz Inácio; 21,5%
para os governos do Estado; 22,5% para os prefeitos
e 3% para os Fundos Constitucionais, como o FDN,
o FDE; somando, totalizam os 100%. Acontece que a
fome foi tão grande que se criaram, não o imposto para
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dividir, mais taxas, que o Governo Federal hoje, o Luiz
Inácio, recebe muito mais de 60%. E aqueles prefeitos
que, no cômputo geral, recebiam 21,5%, recebiam 14%
e aumentamos em 1% – essa é a verdade. E tivemos
a coragem, Mozarildo, de tirar a Cide/combustível, a
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico,
deixar só a metade, porque o Federal ﬁcava com tudo,
o Luiz Inácio; e nós pegamos a outra metade e distribuímos entre governadores e prefeitos.
Mas, a diferença é grande e maior ainda. Isso eu
estou ensinando ao nosso Luiz Inácio, as diﬁculdades
dos prefeitos que vieram aqui, humilhados, com o pires na mão. Fui prefeito e nunca vim aqui, porque eles
mandavam o percentual, de 22,5%, o que signiﬁcava
muito mais, Zambiasi. V. Exª, que vai ser prefeito da
capital, todo mundo sabe, de Porto Alegre. Na pesquisa de grande Senador não quer, não. É o Zambiasi lá.
Andei por lá, tenho uma ﬁlha que está fazendo Dermatologia lá e o povo já está lhe aguardando. Ele já
está nominado, o povo querendo, objetivamente. Ele
vai ser como Carlos Lacerda.
Carlos Lacerda foi o melhor Parlamentar. Aí foi
para o Executivo: foi o maior Executivo de todos os
Governadores da história do Brasil. Assim vai ser Zambiasi na Prefeitura de Porto Alegre.
Mas, há um problema a mais, Zambiasi – estou
chamando a atenção: naquele tempo havia menos
municípios. Então, aquele bolão, os 22,5%... Criaramse tantos... Só eu, quando governei o Piauí, criei 78
novas cidades. Então, hoje são 5.564. Quer dizer, daí
os Prefeitos, esses heróis que estão aí, esses gigantes
vêm se humilhar aqui, com o pires na mão para pedir.
Mas eles são heróis enfrentando, e há um a insensibilidade nessa centralização de recursos.
E quero dizer, prestar a nossa homenagem aos
prefeitos do Piauí, que aqui vieram nesse estoicismo
de dedicação, de querer salvar o município:
Prefeita Maria Salomé, de São Miguel do Fidalgo;
José Jailson Pio, de São Félix; Lúcia de Fátima Sá, de
Colônia do Piauí; Miguel Borges de Oliveira Júnior, de
Miguel Alves; Rinaldo Francisco, de Caldeirão Grande;
Osmar Sousa, de Fronteiras; Deoclecianos Torres, de
Cajazeiras; Professor Raimundo, de Júlio Borges; Luiz
Menezes, de Piripiri; Verônica Avelino, de Itaueira; Mardônio Soares Lopes, de Barra Dalcântara; João Félix,
de Campo Maior; Benigno Ribeiro de Souza Filho, de
Corrente; Alcindo Piauilino, de Bom Jesus; Amaro Melo,
de Batalha; José Lopes, de Caridade do Piauí; Flávio
Campos Soares, de Alto Longa; Janaína Marques,
de Luzilândia; Edilberto Marques, de Joca Marques;
Aarão Cruz, de Beneditino; Francisco de Macedo, de
Bocaina, é o Presidente da Associação dos Prefeitos;
Clóvis Melo, de Novo Santo Antônio; Raimundo Bri-
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to, Piracuruca; Moaci, de Redenção do Gurguéia; e o
Francisco Pereira de Sousa, de Gilbués.
A eles, os nossos aplausos pela dedicação, pela
tentativa de minimizar os problemas.
Foram recepcionados aqui pelo Heráclito. Teve um
jantar ao qual não pude comparecer, porque, naquele
instante, eu presidia ou secretariava o Senado ou debatia aqui, quando o Senado, ontem, escreveu uma das
mais lindas páginas da sua história, trazendo justiça,
que é o pão de que mais a humanidade necessita.
Disse Montaigne “justiça aos ...”. Aí, eles dizem:
“Quem vai pagar?” Esses aloprados! A ignorância é
audaciosa. Eu sei as coisas. Fui prefeitinho, governador
e me preparei mesmo. Esse negócio de Rui Barbosa...
Ele era igual a nós, ele era um de nós. Nós somos Ruis
de hoje. Esta é a verdade: quem vai pagar? Quem paga
é o próprio trabalhador! Que besteira esse terrorismo, esse banditismo! Não fale nada! Quem paga sua
aposentadoria é você, é o trabalhador! A ignorância
é audaciosa. Quem vai pagar? Que negócio! Aquilo é
um cálculo atuarial. Você começa com dezesseis anos
pagando, pagando, pagando. Aí, vai aposentar com
quase sessenta. Então, você pagou quarenta e tantos
anos. Quem paga a Previdência, ó boçais, ó ignorantes, ó aloprados, é o próprio trabalhador. Deixe de ser
abobalhado aí, fazendo esse terrorismo, aproveitando
dessa imprensa nojenta, mentirosa.
Quem vai falir o quê? Como é que vai falir? Quem
vai pagar, se você está começando a trabalhar hoje,
a sua aposentadoria, é você. Não é Governo, não é
ninguém, não. Você é descontado. E tem um cálculo.
Se eles não sabem calcular, saiam que nós sabemos.
Os cálculos atuariais, a aritmética de Trajano, já ensinava matemática. Quem vai pagar é o trabalhador.
Cada trabalhador que paga a sua aposentadoria. Por
isso que nós nos tornamos contra, porque havia um
contrato, havia um planejamento, os velhinhos foram
capados ao longo desses anos, injustiçados. Então,
foi um banho de justiça.
E outro banho que nós demos foi trazer a este
País a ética, a ética com que apelidaram, aí, de Ficha
Limpa. Esse negócio de ética é complicado. Max Weber,
um escritor alemão – Zezinho! – escreveu três livros
sobre ética. E a gente sai solto. Mas eu aprendi com
Heloisa Helena, mulher, Senadora, inteligente. Ela disse: “Ética é vergonha na cara e bondade no coração.”
Então, foi esse o que foi aprovado, aqui, aprimorando
a democracia.
Mas, quero lhe dizer o seguinte: o Piauí não ﬁcou
atolado pelos bravos Prefeitos que temos. E quero dizer uma homenagem aqui: novos rumos da PPM. Está
aqui o Francisco Macedo, Prefeito já algumas vezes, é
médico como nós, o bigode dele é mais bonito do que

MAIO 2010

Maio de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o do Presidente Sarney. Olha aí. Ele trouxe esses...
e fez uma reunião com todos os Parlamentares; os
Senadores estavam num dia de diﬁculdades, e todos
nós aparecemos rapidamente. Mas somos solidários
e aplaudimos a luta dos Prefeitos.
E atentai bem! O ensinamento que eu quero dar
ao País: os Prefeitos são gente boa, os Prefeitos têm
dignidade. Está no livro de Deus, que eu represento.
Eu sou do Partido de Jesus – ô Zambiasi! – partido de
Jesus, o Social Cristão, que diz o seguinte: muitos são
chamados e poucos são os escolhidos. Esses Prefeitos
foram os escolhidos, eles administram sua mãe, sua
esposa, sua avó, seus ﬁlhos e todo mundo. Eles são
gente boa. Ô Leomar Quintanilha, o caso é quando
tem um que não presta e é a maior confusão. Mas são
milhares e milhares com espírito público, com decência e com dignidade, como eu o fui. E esses Prefeitos
são assim, eles é que são os entes mais importantes
do organograma democrático. E eles estiveram aí. E
tanto é verdade que queria fechar o nosso, a homenagem aos Prefeitos, aos bravos Prefeitos do Piauí e do
Brasil: As lições do prefeito Graciliano Ramos.
Graciliano Ramos foi um Prefeito de uma cidadezinha de Alagoas, do sertão de Alagoas, e ele foi
o pai da gestão ﬁscal. Essa Responsabilidade Fiscal,
essa lei, sem dúvida nenhuma, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, um estadista, um homem culto, foi
buscar essa inspiração no autor de Memórias do Cárcere, Vidas Secas, Caetés. Ele foi o Prefeito que primeiro
fez, o pai da gestão ﬁscal, dos relatórios, e tudo.
É trazido nesta revista aqui As lições do Prefeito
Graciliano Ramos, pelo jornalista Zózimo Tavares, o
mesmo jornalista que busca o melhor da administração pública, que nasceu sob a gestão de um prefeito
do interior do Nordeste, Graciliano Ramos. Zózimo,
também escritor, é o mesmo que, anos depois, faz
artigo descrevendo a porcaria que passou pelo Piauí,
do governo que lá estava.
Mas nós, que somos de Deus, temos esperança.
Está escrito no livro de Deus: “Depois da tempestade
vem a bonança”. Ó Deus, ó Deus, ajude o Wilson Martins, que pegou essa buraqueira, essa desmoralização
toda, a conseguir, com o esforço dos prefeitos e do
povo honrado e bom do Piauí, reerguer aquele nosso
Estado querido para que possamos de novo cantar:
“Piauí, terra querida, ﬁlha do sol do Equador; pertence
a ti nosso sonho, nossa vida e nosso amor”.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra agora ao nobre Senador
Sérgio Zambiasi, do PTB do Rio Grande do Sul.
O SR. SERGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado colega, companheiro Senador Mozarildo Caval-
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canti, que agora passa a Presidência novamente ao
Senador Mão Santa.
Sou membro do Parlamento do Mercosul e tenho
manifestado constantemente, Senador Mão Santa, preocupação em relação à questão das nossas fronteiras.
Muitos dos problemas que o Brasil vem enfrentando
nascem lá, entram pelas nossas fronteiras.
E uma das fronteiras mais complexas que o Brasil possui é com o nosso querido amigo e vizinho Paraguai.
É, de fato preocupante, o crescimento da violência na fronteira brasileira com o Paraguai. Tenho
acompanhado, desde muito tempo, os acontecimentos
nas fronteiras brasileiras, sobretudo com os nossos vizinhos a oeste. São muitos países, cada um com seus
problemas, com seus projetos de desenvolvimento e
seus dilemas políticos e culturais.
No entanto, com o Paraguai, a situação tem peculiaridades merecedoras de especial atenção. Nesse
vizinho país, vivem quase quatrocentos mil brasileiros
em condições difíceis e requerem ação especíﬁca do
Estado brasileiro para garantir-lhes a necessária proteção.
Geopoliticamente, o Paraguai é muito importante
para a construção da integração regional no continente sul-americano, para o Mercosul. A diplomacia brasileira e o próprio Senado Federal sabem muito bem
dessa realidade.
É fundamental aprofundar nossas relações comerciais, políticas e culturais com aquele país vizinho,
mas em condições soberanas, para garantir o crescimento e a integração econômica focadas num futuro
pacíﬁco e fraterno.
No entanto, não obstante os esforços diplomáticos e as ações da Comissão do Mercosul, muitas diﬁculdades se apresentam aos líderes desse processo,
e a sonhada integração ainda está distante. Estamos
muito mais próximos pelos problemas comuns do que
pelas ações de cooperação mútua.
A globalização e a integração regional trazem,
em seu bojo, novos problemas e de difíceis soluções,
porque requerem ações integradas, e estas, por seu
turno, incidem sobre questões locais com forte impacto
no cotidiano dos governantes e de seus liderados.
Assim, questões regionais e pontuais de cada
país resultam em ações que mostram a precariedade dos resultados do esforço dos diversos governos,
principalmente no que se refere ao combate ao crime
organizado e aos movimentos narco-guerrilheiros,
que utilizam discursos libertários para justiﬁcar práticas criminosas.
A realidade política e econômica sul-americana
é, sob aspectos de distribuição de riqueza, acesso à
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educação, à saúde, a dignas condições de vida, muito desigual.
E a desigualdade social sul-americana é produto
de séculos de colonização e exploração das riquezas
naturais e quase nenhum investimento no desenvolvimento das sociedades e de seu bem-estar.
Essa frágil condição social expressa também a
debilidade dos Estados, que não conseguem implementar programas de governo capazes de alavancar
a economia, transformar a realidade social e gerar o
capital necessário para desenvolver seus países.
Por outro lado, crescem as ações criminosas e a
economia informal, a pirataria, o comportamento aético
e descomprometido com a necessária cidadania.
Veriﬁca-se, assim, uma defasagem estrutural
entre a capacidade dos governos locais e a ação do
crime organizado. Os Estados têm diﬁculdade de coordenar iniciativas de forma integrada e capazes de
coibir a ação criminosa.
Desde 2004, Senador Mão Santa, aqui, desta
tribuna, tenho alertado esta Casa, o Governo, sobre
o problema da violência na fronteira com o Paraguai.
Recordo aos nobre Pares pronunciamento que ﬁz em
17 de junho de 2004:
Chamei a atenção para o livro intitulado
País Bandido, escrito pelo jornalista gaúcho
Carlos Wagner. Tive inclusive o cuidado de
encaminhar a todos os gabinetes desta Casa
um exemplar daquela publicação. O livro fala
de máﬁas e da articulação de quadrilheiros
com importantes ligações na Tríplice Fronteira,
formada pelo Brasil, Argentina e Paraguai. O
repórter, que passou semanas na região recolhendo informações, aﬁrma que, à época, 70%
da maconha e 60% da cocaína consumidas
pelos brasileiros, além de mais de 55% das
armas em mãos de traﬁcantes do eixo RioSão Paulo, transitam pela Tríplice Fronteira.
Não é demais, portanto, aﬁrmar que algumas
das causas da violência, especialmente nas
periferias das grandes cidades, estão vinculadas à ausência de políticas especíﬁcas para
as faixas de fronteira.
Tenho trabalhado muito essa questão, chamado
a atenção para ela. O Brasil é um país que possui quase dezessete mil quilômetros de fronteiras. Fazemos
fronteira com dez países, são onze Estados brasileiros
que fazem fronteira com dez países sul-americanos. É
uma extensão enorme.
Convém ressaltar, Senador Mão Santa, que o
tráﬁco internacional de drogas envolve criminosos de
perigosas quadrilhas dos países vizinhos e do Brasil.
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Nunca é demais lembrar que a atual rota do tráﬁco,
segundo os últimos levantamentos das autoridades,
começa com a produção das drogas na Colômbia,
passa pelo Paraguai ou pela Bolívia e desemboca em
São Paulo, onde o grupo criminoso PCC (Primeiro Comando da Capital) se incumbe de distribuir.
Aliás, a prisão de dois bandidos brasileiros, supostamente membros do PCC e que são acusados de
atentarem contra a vida do colega Senador paraguaio
Robert Acevedo, baleado em Pedro Juan Caballero,
fronteira com a cidade de Ponta Porã, apresenta indícios dessa situação.
No Paraguai, a situação se agravou, por várias
outras questões políticas pontuais, inclusive devido à
ação de grupos guerrilheiros locais, a tal ponto que
foi decretado estado de exceção, e foram colocados
soldados nas ruas.
O Presidente Lula, inclusive, teve oportunidade de
conhecer in loco a situação das fronteiras e veriﬁcou a
tensão política e social decorrente da falta de gestões
estratégicas para resolver o problema da integração.
E aqui chamo atenção para um outro fato extremamente importante, chamo atenção para a questão
dos brasiguaios. Temos quatrocentos mil brasileiros lá
no Paraguai, mas temos dezenas, centenas talvez de
brasiguaios que foram expulsos e que estão às margens da rodovia BR-163, em Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul. É gente vivendo em condições realmente
miseráveis, conforme informações que são publicadas
pela imprensa. O jornal O Estado de S. Paulo, o Estadão, fala que é urgente urgentíssima a necessidade de levar alimento para essas pessoas. Entre elas
existem famílias doentes, famintas. A maioria dos que
estão acampados às margens da BR-163, no Mato
Grosso, não tem documento, nem mesmo registro de
nascimento A Prefeitura está sem nenhuma condição
de ajudá-los. Agora o Governo e o Incra estão providenciando assistência, mas é muito séria e grave a
situação desses homens, mulheres e crianças.
A preocupação com a adequada gestão das fronteiras, sobretudo nas áreas de maior incidência criminal,
é crescente e deve ser merecedora da especial atenção dos Governos fronteiriços. A questão da Tríplice
Fronteira é emblemática e deve ser priorizada!
No âmbito interno, o crescimento da violência
decorrente das ações do narcotráﬁco causa malefícios
avassaladores em alguns setores da nossa sociedade, sobretudo a juventude, cada vez mais vulnerável à
pressão do tráﬁco nos seus microespaços sociais.
Exemplo disso, Senador Mão Santa, é o que mostra o Correio Braziliense de ontem, dia 19, que trouxe a
informação de que parte do crack consumido no Brasil
é “importado” da Bolívia e do Paraguai. Veja que, em
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2004, quando aqui eu apresentava o livro País-Bandido,
o repórter Carlos Wagner não citava essa droga, que
era praticamente desconhecida, o crack. As quadrilhas
traﬁcavam cocaína e maconha - 60%, 70% da cocaína
e da maconha distribuídas no Brasil vinham dali. Agora, a informação que está aqui, divulgada pelo jornal
Correio Braziliense, é a de que está chegando o crack
importado da Bolívia e do Paraguai. Esse fato acaba
mudando, inclusive, a maneira como a Polícia Federal enxerga o consumo dessa droga, que até então se
acreditava ser fabricada somente no Brasil.
É lastimável o crescimento do consumo de crack
em nosso País. O custo social e familiar, além da desconstrução de um futuro sadio e além da infelicidade
individual e social, precisa ser mais bem avaliado pelo
Governo brasileiro.
Aliás, essa preocupação com o avanço da droga
tem chegado ao Palácio do Planalto. O Governo decidiu
lançar um pacote de medidas que serão implementadas pelos Ministérios da Justiça, Saúde, Educação e
Secretaria Nacional Antidrogas, o Senad. Esse programa foi apresentado hoje pelo Presidente Lula, durante
a Marcha dos Prefeitos que ocorre aqui, em Brasília,
esta semana. Combate, prevenção e tratamento são
as três palavras chave do decreto assinado hoje pelo
Presidente Lula.
E contribuímos aqui com o projeto. O Senado
aprovou projeto de minha autoria, a Câmara também,
o Presidente sancionou, no início de maio, projeto de
lei que autoriza o Governo Federal a fazer convênios
diretos com as prefeituras exatamente nas áreas da
prevenção e do tratamento.
Mas há mais dois projetos de minha autoria tramitando aqui na Casa, sendo examinados pelas comissões: um que aumenta a pena para traﬁcantes de
crack, essas drogas mais pesadas, aumentando um
terço ou o dobro da pena; e o outro é exatamente na
área da prevenção, Senador Mozarildo. Nós procuramos entender essa dependência como uma doença
e, ao mesmo tempo, especialmente como um trabalhador vítima dessa dependência do crack possa fazer
um tratamento adequado, protegido pelos seus direitos
sociais junto ao INSS.
Então, hoje o Presidente Lula tomou uma atitude
realmente muito positiva, exatamente ao baixar esse
decreto que pretende combater, prevenir e tratar a
questão do crack no Brasil.
Para concluir...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Zambiasi...
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB - RS) – Sim,
Senador Mozarildo.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Gostaria de ter um aparte de V. Exª.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Pois
não, com muito prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu
quero cumprimentá-lo pelo tema. Obviamente que o
tema drogas deve preocupar todo o Brasil. E V. Exª
coloca a questão da fronteira. É importante que o Governo brasileiro tenha consciência de que a produção
de droga dentro do Brasil é mínima. Na verdade, nós
temos notícias de que o reﬁno, etc. são feitos em alguns lugares no Brasil. Mas a produção da droga vem
através de nossas fronteiras. Não são só as drogas,
mas também o armamento pesado que os traﬁcantes
usam vêm por nossas fronteiras, além do contrabando de medicamentos falsiﬁcados. E, daqui para fora, o
descaminho de minerais, dos nossos produtos oriundos
da biodiversidade amazônica e de todo o País. Então,
é muito importante o tema que V. Exª aborda. Evidente que, como médico, tenho de enfatizar essa questão
fundamental de combater a droga de maneira bem
ampla, mas é também preciso ter clareza. Não adianta
ﬁcar baixando programas, se nós não cuidarmos das
nossas fronteiras. Eu, inclusive, como Presidente da
Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de
Fronteira, ouvi o pessoal do Itamaraty sobre como são
nossas fronteiras. Ainda não tivemos a oportunidade
de ouvir a Polícia Federal, de quem queremos saber o
que falta. Por que nossas fronteiras – e são imensas,
não é, Senador Zambiasi?...
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB - RS) – Imensas! Quase 17 mil quilômetros.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Desde a Guiana Francesa até o Uruguai. V. Exª imagina,
portanto, que são 17 mil quilômetros de linhas, sendo
a maior parte delas – a maior parte! – desguarnecida
completamente. Então, eu quero me solidarizar com a
abordagem de V. Exª, mas quero dizer: droga, evidente, é o pior de tudo, mas, aí junto, nós temos medicamentos falsiﬁcados, armas e descaminho de nossos
produtos minerais, biopirataria, etc. V. Exª faz muito
bem em abordar esse tema. Espero que, realmente, o
Governo Federal implemente ações mais importantes
com vista a olhar, com clareza... V. Exª é um homem
preocupado com a questão da faixa de fronteira, inclusive tem um projeto, aliás, vários projetos, mas tem
um que diminui para uma coisa mais real a chamada
faixa de fronteira.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Mais
real.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Porque
hoje é de 150 km e não se cuida de um quilômetro de
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maneira precisa. Então, eu quero parabenizá-lo pelo
importante pronunciamento que faz.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obrigado, Senador Mozarildo.
Realmente, vejo que o Plenário desta Casa começa a se preocupar com alguns temas que são fundamentais. A questão da droga começou a ganhar uma
força muito grande no Plenário do Senado, ganhando
destaque, espaço, porque se trabalha com informação e conscientização. Mas a questão de fronteira é
fundamental.
Nós não vamos conseguir realmente chegar aos
objetivos do decreto baixado hoje pelo Presidente se
não houver condições de combater a entrada da droga
pelas nossas fronteiras imensas, de 17 mil quilômetros. Fronteiras terrestres, desconsiderando os 8 mil
quilômetros de fronteira marítima, que também é uma
fronteira. É uma imensa fronteira, também, que precisa
ser muito bem guarnecida. E o processo do Mercosul
trabalha esse desenvolvimento da questão fronteiriça,
essa integração que é fundamental, mas cada região
é muito diferente, a cultura, o comportamento.
O Rio Grande do Sul faz fronteira com dois países, com o Uruguai e com a Argentina. São fronteiras
viviﬁcadas. Porém, Senador Mozarildo, se não houver
investimentos para desenvolver essas regiões, os povos
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tendem a migrar, tendem a sair, a abandonar aquelas
regiões e deixá-las nas mãos exatamente dessas quadrilhas, dos narcotraﬁcantes. Percebe-se claramente,
vejo lá no Rio Grande do Sul, que, há dez anos, as
cidades que fazem fronteira com a Argentina e com o
Uruguai tinham uma população. Agora, dez anos depois, a população é menor. Os jovens estão migrando
por falta de investimentos, por falta de empregos, por
falta de oportunidades.
Então, falo da experiência gaúcha, das nossas
fronteiras com a Argentina e com o Uruguai, que são
bastante viviﬁcadas e bastante desenvolvidas, mas
não o suﬁciente para reter a população local e desenvolvê-la.
Eu concluo, expressando aqui a minha expectativa, Senador Mão Santa, de que, antes de terminar
mais um mandato com aprovação recorde da população, o Presidente Lula possa deixar mais um legado:
a priorização da gestão das fronteiras para aprofundar,
realmente, a integração regional da América do Sul.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO ZAMBIASI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
1º e§ 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Sérgio Zambiasi, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Este foi o Senador Sérgio Zambiasi, do PTB do Rio
Grande do Sul, mostrando as suas preocupações com
o crack, que está invadindo o nosso País.
Senador Mozarildo Cavalcanti, eu tenho em mãos
aqui o livro Líderes e Povo – 50 grandes discursos
da história. Os autores são Manuel Robalo e Miguel
Mata.
Senador Sérgio Zambiasi, V. Exª é comunicador
e me enche de satisfação, porque, segundo o autor,
o melhor orador foi Jesus Cristo – e eu, que sou do
Partido Social Cristão, me emociono.
Ele diz aqui, falando do Sermão da Montanha, dos
50 melhores discursos da história da humanidade:
Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o Reino do Céus.
Vou tirar só alguns trechos que eu pincei dos
discursos de Cristo, que é a fonte de inspiração de
oratória, de vida e de obras.
Bem-aventurados os que têm fome e
sede de justiça, porque serão fartos.
[...]
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o
reino dos céus.
[...]
Eu, porém, vos digo, que qualquer que
repudiar a sua mulher, a não ser por causa
de prostituição, faz 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 de procedência maligna.
[...]
Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito
o vosso Pai que está nos céus.
[...]
Ninguém pode servir a dois senhores;
porque, ou há de odiar um e amar o outro, ou
se dedicará a um e desprezará o outro. Não
podeis servir a Deus e [...] [ao Diabo].
[...]
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si
mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
[...]
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Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á.
Porque aquele que pede recebe; e o que
busca, encontra; e ao que bate, se abre.
[...]
Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus.
Então, encerro esta sessão de 20 de maio do Senado da República com as palavras de Jesus Cristo,
eu, que represento, no Senado da República, o Partido Social Cristão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 550, DE 2010
Requeiro, nos termos dos artigos 74, II, e 75, do
Regimento Interno, conjugado com o art. 58, caput,
da Constituição Federal, a criação de Comissão Externa, composta de 5 (cinco) membros titulares e três
suplentes, destinada a acompanhar as graves irregularidades apuradas pela Auditoria Geral do Estado do
Pará - AGE, cingidas em consubstanciado relatório,
encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado
do Pará, comprovando o desvio e a má gestão, pela
Administração Pública do atual Governo do Estado do
Pará, da assustadora cifra de R$ 900 milhões.
Justiﬁcação
O povo do Estado do Pará passa por um momento conturbado ante aos constantes escândalos
de corrupção, promovidos pela atual Administração
Pública do Governo local. A situação agrava-se cada
vez mais, quando setores importantes do Estado caminham para um estado de falência como a saúde, a
educação e segurança pública.
O presente requerimento para criação de uma
Comissão Externa deste Senado Federal destinada a
acompanhar, junto ao Poder Legislativo daquele Estado, o desenrolar do Relatório da AGE, que, aponta,
fortes indícios de má gestão da assustadora cifra de
R$ 900 milhões. Recursos esses de origem dos cofres
federal e estadual, que merecem sim ser investigados
de forma séria, a ﬁm de que seus responsáveis venham
a ser punidos exemplarmente.
Justiﬁcamos a presente iniciativa em razão de
que, como representante daquele Estado neste Poder, amparado pelo clamor popular que tem a cada
manifestação, registrado de forma veemente sua revolta, sua repugnância e descrédito em uma máquina
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pública marcada pela ilegalidade e atos de corrupção
jamais vistos na história do Pará.
Nesse sentido, exortamos nossos Pares para
a manifestação de apoio ao presente Requerimento,
como forma de resposta deste Poder às questões que
demandem medidas rápidas e enérgicas em socorro
do povo Paraense.
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Sala das Sessões, em maio de 2010. – Senador
Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido será publicado e,
posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 255, II, “c”, 12, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará o voto 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 552, DE 2010
Requeremos nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização do Senado
Federal destinada a homenagear a Igreja Memorial
Batista pelo transcurso do seu Jubileu de Ouro, para
o dia 12 de julho de 2010 às 11 horas.
Justiﬁcação
A Igreja Memorial Batista nasceu e cresceu com
Brasília, e suas histórias se fundem, dada a importância de cada um no contexto local e nacional.
Brasília, sonhado por Juscelino Kubitschek, foi
inaugurada em 21 de abril de 1960; a Igreja Memorial
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Batista, três meses mais tarde, em 22 de julho de 1960,
como corolário de um trabalho iniciado em janeiro de
1057, pelo Missionário Norte-Americano James Everett Musgrave Jr. E por Waldemar Magalhães, ambas
egressos de Goiânia (GO).
O Templo, inaugurado em 15 de dezembro de
1962, pode ser considerado um dos monumentos de
Brasília. Tanto é assim, que será lançado nos próximos
dias pelos Correios, selo e carinho comemorativos,
nesta categoria, pelo seu cinqüentenário.
A Igreja Memorial Batista e da Convenção Batista
do Distrito Federal e da Convenção Batista Brasileira,
merece ser homenageada pela sua própria história,
bem assim pelo trabalho social junto a famílias carentes
e de resgate de vidas, inﬂuenciando-as positivamente,
realizado ao longo desses 50 (cinqüenta) anos.
Sala das Sessões, 20 de maio de 2010. – Senador Marconi Perillo, PSDB/GO.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – o
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.,
e será apreciada oportunamente.
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Sobre a mesa, Projetos de Lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 149, DE 2010
Altera o art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, para prever a dedução
da base de cálculo do Imposto de Renda
da Pessoa Física das despesas com medicamentos utilizados no tratamento das
doenças descritas no art. 6º, inciso XIV, da
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 ou
das doenças que requerem o uso continuado de medicamentos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º ..................................................
..............................................................
II - .........................................................
..............................................................
h) às despesas do contribuinte e de seus
dependentes com medicamentos utilizados
no tratamento das doenças enunciadas no
inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, ou das doenças que requeiram o uso continuado de medicamentos,
devidamente comprovadas por laudo pericial
emitido por serviço médico oﬁcial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
e que não tenham sido objeto de oferta pelo
Sistema Único de Saúde.
..............................................................
§ 2º .......................................................
..............................................................
V - no caso de despesas com medicamentos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação
com receituário médico e nota ﬁscal em nome
do beneﬁciário, em procedimento deﬁnido por
regulamento.
.....................................................” (NR)
Art. 2º Com vistas ao cumprimento do disposto
nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, o regulamento 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 decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. A permissão para a dedução
de que trata esta Lei só produzirá efeitos a partir do
primeiro dia do exercício ﬁnanceiro imediatamente

MAIO 2010

Maio de 2010

posterior àquele em que for implementado o disposto
no art. 2º.
Justiﬁcação
A Constituição Federal elege a saúde como direito
de todos e dever do Estado, a garantir-se por meio de
políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e o acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação (art. 196).
A mesma Carta determina que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente
para conferir efetividade a esses objetivos, identiﬁcar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei,
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte (art. 145, § 1º).
A combinação destes dois mandamentos constitucionais vem sendo respeitada pelo legislador mediante
edição de normas tendentes, cada vez mais, a autorizar
os contribuintes a deduzirem do Imposto de Renda da
Pessoa Física (IRPF) suas despesas no tratamento de
doenças próprias ou de seus dependentes.
A legislação tributária atual permite a dedução de
despesas com médicos, dentistas, psicólogos, ﬁsioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos
e próteses ortopédicas e dentárias. Prevê, ainda, que
medicamentos aplicados na fase de hospitalização
também sejam dedutíveis.
É de se estranhar, portanto, que não seja lícito
deduzir, do IRPF, despesas com medicamentos utilizados pelo contribuinte e seus dependentes em outras
situações que não impliquem internação, especialmente nos casos que envolvam doenças crônicas ou
graves ou aquelas que requeiram o uso continuado
de medicamentos.
Para romper tal contradição e contribuir para o
permanente aperfeiçoamento das normas relativas
ao IRPF, oferecemos à apreciação dos ilustres Pares
o presente projeto de lei, que permite a dedução das
despesas com medicamentos utilizados no tratamento
das doenças citadas. – Senador Eduardo Azeredo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências.
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Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante
o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação deﬁnitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, ﬁsioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos
de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1º, 2º e 3º graus, cursos de especialização ou proﬁssionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais);
c) à quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta
reais) por dependente;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos
de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou
proﬁssionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00
(um mil, novecentos e noventa e oito reais);(Redação
dada pela Lei nº 10.451, de 10.5.2002) (Vide Medida
Provisória nº 232, 2004)
b) a pagamentos de despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual
de R$ 2.198,00 (dois mil, cento e noventa e oito reais),
relativamente: (Redação dada pela Lei nº 11.119, de
2005) (Vide Medida Provisória nº 280, de 2006)
b) a pagamentos de despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual de
R$ 2.373,84 (dois mil, trezentos e setenta e três reais
e oitenta e quatro centavos), relativamente: (Redação
dada pela Lei nº 11.311, de 2006) (Produção de efeito) (Vide Medida nº 340, de 2006).
1. à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; (Incluído pela Lei nº 11.119, de
2005) (Vide Medida nº 340, de 2006).
2. ao ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº
11.119, de 2005) (Vide Medida nº 340, de 2006).
3. ao ensino médio; (Incluído pela Lei nº 11.119,
de 2005) (Vide Medida nº 340, de 2006).
4. à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); (Incluído pela Lei nº 11.119,
de 2005) (Vide Medida nº 340, de 2006).
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5. à educação proﬁssional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico; (Incluído pela Lei nº
11.119, de 2005)
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e
setenta e dois reais) por dependente; (Redação dada
pela Lei nº 10.451, de 10.5.2002)
c) à quantia de R$ 1.404,00 (mil, quatrocentos
e quatro reais) por dependente; (Redação dada pela
Lei nº 11.119, de 2005) (Vide Medida Provisória nº
280, de 2006)
c) à quantia de R$ 1.516,32 (mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) por dependente;
(Redação dada pela Lei nº 11.311, de 2006) (Produção
de efeito) (Vide Medida nº 340, de 2006).
1. (Vide Medida nº 340, de 2006).
2. (Vide Medida nº 340, de 2006).
3. (Vide Medida nº 340, de 2006).
4. (Vide Medida nº 340, de 2006).
b) a pagamentos de despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas;
ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação
superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização);
e à educação proﬁssional, compreendendo o ensino
técnico e o tecnológico, até o limite anual individual
de: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007) (Vide
Medida Provisória nº 2.159-70, de 2001)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta
reais e sessenta e seis centavos) para o ano-calendário de 2007; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de
2007)
2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa
e dois reais e vinte e nove centavos) para o ano-calendário de 2008; (Redação dada pela Lei nº 11.482,
de 2007)
3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais
e noventa e quatro centavos) para o ano-calendário de
2009; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e
oitenta e quatro centavos) a partir do ano-calendário de
2010; (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)
5. (revogado); (Redação dada pela Lei nº 11.482,
de 2007)
c) à quantia, por dependente, de: (Redação dada
pela Lei nº 11.482, de 2007)
1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro
reais e sessenta centavos) para o ano-calendário de
2007; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
2. R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) para o ano-calendário
de 2008; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
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3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e
quarenta centavos) para o ano-calendário de 2009;
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos) a partir do ano-calendário de 2010;
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)
d) às contribuições para a Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência
Social;
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais;
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada
pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6º da Lei nº 8.134, de
27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho nãoassalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titulares de
serviços notariais e de registro.
§ 1º A quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e
pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno,
ou por entidade de previdência privada, representada
pela soma dos valores mensais computados a partir
do mês em que o contribuinte completar sessenta e
cinco anos de idade, não integrará a soma de que
trata o inciso I.
§ 2º O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem
direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes;
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III - limita-se a pagamentos especiﬁcados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem
os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se
a comprovação com receituário médico e nota ﬁscal
em nome do beneﬁciário.
§ 3º As despesas médicas e de educação dos
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, poderão ser deduzidas
pelo alimentante na determinação da base de cálculo
do imposto de renda na declaração, observado, no
caso de despesas de educação, o limite previsto na
alínea b do inciso II deste artigo.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos
alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão
ser deduzidas pelo alimentante na determinação da
base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.
Altera a legislação do imposto de renda
e dá outras providências.
Art. 8º Fica sujeito ao pagamento do imposto de
renda, calculado de acordo com o disposto no art. 25
desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa
física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos
e ganhos de capital que não tenham sido tributados
na fonte, no País.
(Vide: Lei nº 8.012, de 1990, Lei nº 8.134, de
1990, Lei nº 8.383, de 1991, e Lei nº 8.848, de 1994,
Lei nº 9.250, de 1995 )
§ 1º O disposto neste artigo se aplica, também,
aos emolumentos e custas dos serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oﬁciais públicos e outros,
quando não forem remunerados exclusivamente pelos
cofres públicos.
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§ 2º O imposto de que trata este artigo deverá ser
pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Art. 9º Quando o contribuinte auferir rendimentos da prestação de serviços de transporte, em veículo próprio locado, ou adquirido com reservas de
domínio ou alienação ﬁduciária, o imposto de renda
incidirá sobre:
I - quarenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de passageiros.
Parágrafo único. O percentual referido no item
I deste artigo aplica-se também sobre o rendimento
bruto da prestação de serviços com trator, máquina de
terraplenagem, colheitadeira e assemelhados.
LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão ﬁscal e dá outras
providências.
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.
§ 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 va-
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riação 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)
Art. 6o (VETADO)
Art. 7o O resultado do Banco Central do Brasil,
apurado após a constituição ou reversão de reservas,
constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subseqüente à aprovação dos
balanços semestrais.
§ 1o O resultado negativo constituirá obrigação
do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será
consignado em dotação especíﬁca no orçamento.
§ 2o O impacto e o custo ﬁscal das operações
realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a
lei de diretrizes orçamentárias da União.
§ 3o Os balanços trimestrais do Banco Central
do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro
Nacional e da manutenção das reservas cambiais e
a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando
os de emissão da União.
Seção IV
Da Execução Orçamentária e do Cumprimento
das Metas
Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes
orçamentárias e observado o disposto na alínea c do
inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a
programação ﬁnanceira e o cronograma de execução
mensal de desembolso.
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a ﬁnalidade especíﬁca serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.
Art. 9o Se veriﬁcado, ao ﬁnal de um bimestre,
que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou no-

732

22548

Sexta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

minal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação
ﬁnanceira, segundo os critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1o No caso de restabelecimento da receita
prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de
forma proporcional às reduções efetivadas.
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais do
ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do
serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.
§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação
no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo
autorizado a limitar os valores ﬁnanceiros segundo os
critérios ﬁxados pela lei de diretrizes orçamentárias.
(Vide ADIN 2.238-5)
§ 4o Até o ﬁnal dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas ﬁscais de cada quadrimestre,
em audiência pública na comissão referida no § 1o do
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
§ 5o No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil
apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação
do cumprimento dos objetivos e metas das políticas
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo ﬁscal de suas operações e os resultados
demonstrados nos balanços.
Art. 10. A execução orçamentária e ﬁnanceira
identiﬁcará os beneﬁciários de pagamento de sentenças judiciais, por meio de sistema de contabilidade e
administração ﬁnanceira, para ﬁns de observância da
ordem cronológica determinada no art. 100 da Constituição.
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.

MAIO 2010

Maio de 2010

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 exercício 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.
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§ 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.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º
ÍNDICE TEMÁTICO
ORÇAMENTOS
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
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:
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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
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.
Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento
anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do
regimento comum.
(Às Comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu os Ofícios nºs 113, 114, 116, 117
e 118, de 2010, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a apreciação,
em caráter terminativo, dos Projetos de Lei da Câmara
nºs 48, 50, 47, 19 e 24, de 2010, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 113/2010-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 19 de maio de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 48, de
2010, que “Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e dá
outras providências”, de autoria do Tribunal Superior
do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 114/10 – Presidência/CCJ
Brasília, 19 de maio de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 50, de
2010, que “Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e dá
outras providências”, de autoria do Tribunal Superior
do Trabalho.
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Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 116/10-Presidência/CCJ
Brasília, 19 de maio de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 47, de
2010, que “Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e dá
outras providências”, de autoria do Tribunal Superior
do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 117/10-PRESIDENCIA/CCJ
Brasília, 19 de maio de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §
2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a
Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara nº 19, de 2010, 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”, de autoria do
Presidente da República.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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Ofício nº 118/2010 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 19 de maio de 2010

Sexta-feira 21

789

22605

Ofício nº 112/2010-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 12 de maio de 2010

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta,
esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 2010,
que “Acrescenta parágrafo único do art. 1º da Lei nº
11.348, de 27 de setembro de 2006, para convalidar
atos praticados por servidores e efeitos ﬁnanceiros
decorrentes do exercício das funções comissionadas
de nível 2, criadas por ato administrativo interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, de autoria
do Tribunal Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, - Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com referência aos expedientes recebidos, ﬁca aberto
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
as matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 112, de 2010, da Comissão de Costituição, Justiça e Cidadania, comunicando a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto
de Lei da Câmara nº 12, de 2010.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 12,
de 2010, que “Dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas
nos Quadros de Pessoal da Justiça Militar da União”,
de autoria do Superior Tribunal Militar.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
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 (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2010 (nº 2.897/2008,
na Casa de origem, do Deputado Miguel Martini), que
altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal,
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá
outras providências - Estatuto da Cidade, no que diz
respeito à arborização urbana.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, o Projeto
será apreciado pelas Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo 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 (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2010 (nº 1.208/2007,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno),
que acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao art.133 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, o Projeto
será apreciado pela Comissão de Justiça e Cidadania,
podendo receber emendas perante a comissão pelo
prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Pro-
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jeto de Lei da Câmara nº 61, de 2010 (nº 3.407/2008, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a participação de empregados
nos conselhos de administração das empresas públicas
e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e
controladas e demais empresas em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto e dá outras providências.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, § 1º, inciso V, 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.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2010 (nº 3.478/2000,
na Casa de origem), do Deputado Paulo Paim, que
altera a redação do art. 202 da Lei nº 9.279, de 14 de
maio de 1996.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, o Projeto
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 (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário, para ﬁns de registro nos Anais da Casa e repercussão nos relatórios e
estatísticas do Senado Federal, que o número 543, de
2010, de requerimento não foi utilizado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso à Mesa,
que será publicado na forma do disposto no art. 203,
combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e
Srs Senadores, é conhecido de todos nós o famoso
“Custo Brasil”, a série de motivos que encarecem o
que produzimos aqui, prejudicando a competitividade
da indústria. Fala-se muito nele, mas o fato é que ninguém até agora tinha desenvolvido uma metodologia
para quantiﬁcá-lo, determinar em que medida ele faz
com que o nosso custo de produção seja maior que
em outros países.
Pois ele acaba de ser medido, ﬁnalmente, pela
Abimaq, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Não se trata de uma avaliação
exata, pois incluiu só 8 itens, enquanto o Custo Brasil
tem pelo menos outros 30 – só que transformar estes
em números é tarefa praticamente impossível.
O resultado é uma comparação entre Brasil, Alemanha e Estados Unidos. Estes 2 últimos são países
em que os custos de produção não podem ser considerados baixos – pelo contrário, são bastante altos.
Mas nem essa escolha nos salva da constatação de
que o Custo Brasil não só existe de fato, como é um
problema de dimensões consideráveis.
Para se ter uma idéia, o mesmo produto, fabricado em nosso país, é 36,27 por cento mais caro que o
produzido na Alemanha e nos Estados Unidos. Quer
dizer, se uma fábrica fosse transferida de uma cidade
americana para, por exemplo, São Paulo, o preço de
sua mercadoria passaria a ter um acréscimo de 36,27
por cento.
O estudo da Abimaq mediu o impacto de fatores como o efeito dos juros sobre o capital de giro, os
preços dos insumos básicos, os impostos que não são
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recuperáveis na cadeia produtiva, os encargos sociais
e trabalhistas, logística, burocracia, custos de regulamentação, de investimento e de energia.
Não faria nem sentido comparar nossa desvantagem em relação à China, já que as estimativas apontam
para um encarecimento de 100 por cento. O resultado
é que estamos perdendo espaço no mercado mundial
de máquinas e equipamentos.
O maior perigo reside no início de um processo de
desindustrialização. Já fomos o quinto maior produtor
mundial de máquinas, e hoje caímos para a décimaquinta posição. A participação da indústria brasileira no
PIB, o Produto Interno Bruto, vem decrescendo desde
a década de 1980. Naquela época, o setor era responsável pela geração de 45 por cento das riquezas do
País. Hoje, contribui com 28 por cento.
É cada vez maior o número de indústrias que
abandonaram a produção e optaram por importar e
vender aqui produtos vindos da Ásia, colocando neles a sua marca. Um fabricante de tornos, fresadoras
e furadeiras de São Paulo, que deixou de fabricar a
maioria de seus equipamentos e importa máquinas da
China e de Taiwan, demonstra como o custo de uma
máquina chinesa não é nem mesmo suﬁciente para
pagar a matéria-prima no Brasil. Ele compra a máquina por 2 reais e 50 centavos a 3 reais o quilo. Aqui, o
quilo de ferro fundido custa quase 3 dólares.
Não há dúvida de que o investimento no Brasil
vem crescendo. O problema é que 90 por cento dele
concentra-se em áreas ligadas a commodities, ou
seja, matérias-primas, agrícolas e minerais. O Custo
Brasil incentiva essa concentração de investimentos.
Um exemplo é a produção de celulose, em que somos
competitivos. Mas perdemos a competitividade na hora
de transformar a celulose em papel.
Quando se fala em Custo Brasil, é impossível
ignorar o peso das deﬁciências logísticas como um
de seus componentes. Embora não seja tão grande
quanto o dos insumos básicos, em que a diferença em
relação a Alemanha e Estados Unidos chega a 18,57
por cento, é fato que a falta de investimentos em nossa
infra-estrutura de transporte contribui de maneira signiﬁcativa para aumentar o preço das mercadorias.
Basta citar o custo operacional do transporte
de cargas em rodovias em mau estado de conservação. Segundo a Associação Nacional do Transporte
de Cargas e Logística, ele pode até dobrar o valor
ﬁnal de um frete. As causas vão do maior consumo
de combustível ao desgaste dos pneus e à exigência
de manutenção mais freqüente. Além disso, rodovias
deterioradas contribuem para degradar o ambiente,
já que os caminhões, ao gastarem mais combustível
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devido às inevitáveis variações de velocidade, emitem
mais poluentes.
Nas últimas semanas, importantes vias de transporte em várias regiões do País sofreram com a ação
das chuvas. Na Rodovia Fernão Dias, que liga São
Paulo a Minas Gerais, a terra deslizou, deslocando
os pilares de um viaduto e fazendo o asfalto ceder.
Durante meses, os caminhões que trafegam por ela
terão que passar por um desvio que aumenta em 72
quilômetros o trajeto entre a capital paulista e Belo
Horizonte. Na Via Dutra, principal ligação entre São
Paulo e Rio, a queda de uma barreira interditou uma
das pistas e o acostamento.
Não adianta culpar somente a natureza pelos
problemas nas rodovias. Inspeções freqüentes permitem detectar problemas como os que ocorreram e
antecipar-se às conseqüências com medidas preventivas, tanto em rodovias mantidas por concessionárias
que cobram pedágio quanto em estradas sob responsabilidade do poder público.
Cito o caso de nossas estradas como um exemplo
de que é possível reduzir o Custo Brasil, desde que
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adotemos um novo enfoque para a eliminação de suas
causas. Só com investimentos em infra-estrutura, estímulos à modernização e à criação de áreas dedicadas
a pesquisa e desenvolvimento em nossas empresas,
além de uma política de crédito consistente, entre outras providências, conseguiremos reverter a ameaça da
desindustrialização. Ela é concreta, como prova a pesquisa da Abimaq. Caso se amplie, estaremos jogando
na lata de lixo nossas oportunidades de crescimento
econômico sustentável, de incentivo à qualiﬁcação de
mão-de-obra e de geração de empregos. Estaremos
abrindo mão da construção de um futuro sólido.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão do Senado da República do
Brasil.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 1
minuto.)

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
Minoria-DEM - Jorge Yanai* (S)
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

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

Mandatos
*: Período 2003/2011

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 (28)
RELATOR: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)

(15)

(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 ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes (DEM-PI)

(1)

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(13)

Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(10,20)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(5,29,30)

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)

(12,18)

(2,6,21)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(3,11,16,19)

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)

(14,17,26)

PDT/PSOL

(9)

1. Osmar Dias (PDT-PR)
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. 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).
20. 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).
21. 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).
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. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).
29. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 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, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
32. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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 ( DEM, PSDB )
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 ( DEM, PSDB )
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)
Notas:

(2)

(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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner 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 ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

(1)

Notas:
1. Designado o Senador Inácio Arruda em 19.05.2010.

9) 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

10) 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 ( DEM, PSDB )
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

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)

(36)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(35)

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

(11,41,94)

4. Ideli Salvatti (PT)

(37,93)

6. VAGO

(40)

(29,72)

(4,39,81,82,83,84,87,97)

7. João Ribeiro (PR)

(31)

(33)

(30)

(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)

(64,67,88,92,100,101)

(3,60,96,98)

(2,60,80,85,86,91)

5. Edison Lobão (PMDB)

(9,65,71,95,99)

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 ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende (DEM)

1. Jorge Yanai (DEM)

(44)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(49)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)
João Tenório (PSDB)

(17,43)

(52)

(14,16,47)

(43,102,103)

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

(46)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(43)

5. Kátia Abreu (DEM)

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

6. José Agripino (DEM)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(27)

(48)
(5,45)
(23)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)
(26)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

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

(18,50)

(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. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. 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).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
96. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
97. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
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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 Goellner 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).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).

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 ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini (DEM)
Raimundo Colombo (DEM)
Sérgio Guerra (PSDB)

1. VAGO

(5)

(7)

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).
Endereço
na17.02.09
Internet: em
http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
9.
Vago em
virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.
Informações:
de Informações
3311-3325/3572/7279
10.
O SenadorSubsecretaria
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.

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 ( DEM, PSDB )
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)

(22,98,99)

(7,11,59)

(43,70,72,89,90)

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

(24,67,85,92,97)

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

(10,45)

(4,40)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(44)

(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, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
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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 ( DEM, PSDB )
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)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (13,17)

(13)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(5)

2. VAGO

(8,18)

(2,3)

(2,10,16)

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

1. Marcelo Crivella (PRB)

(4)

(1)

(2,9)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. Paulo Duque

(11,14,15)

(7)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(6)

1. João Durval (PDT)

(12)

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 Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
8. 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).
9. 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).
10. 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).
11. 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.
12. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
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.
17. Em 11.05.10, vago em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
18. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
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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 ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. VAGO

(1)

(5)

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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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 (101)

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)

(5,68,76,102,105)

Valter Pereira (PMDB)

(2,64)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(9,18,55,67,103,104)

6. Neuto De Conto (PMDB)

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

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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. Sérgio Zambiasi

(43,108)

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).
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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.
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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. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
103. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
104. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
105. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
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).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).

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 ( DEM, PSDB )
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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
*. 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.

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 ( DEM, PSDB )
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)

(1,31,108)

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)

(35,85,86,87,98,101,109)

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)

(56,110)

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)

(61,107)

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

(4,42)

(46)

1. Jorge Yanai (DEM)

(41,113,114)

2. Kátia Abreu (DEM)

(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.
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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 Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
108. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
109. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
110. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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 Goellner 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).
114. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

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

(7,13)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

(8,14)

Inácio Arruda (PC DO B)

3. VAGO

(16)

(13,14,21)

(7)

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

1. VAGO

(3,19)

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(22)

Francisco Dornelles (PP)

3. VAGO

(11)

(20)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(4)

Marco Maciel (DEM)

2. VAGO

(9)

(1,6,17)

(9)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Cícero Lucena (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5)

(10,15)
(7,12)

PDT
Cristovam Buarque

(7,18)

1. VAGO

(18)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Romeu
Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, a Senadora Ideli Salvatti deixa a suplência e é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
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14. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
18. 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).
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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

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

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 ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo (DEM)

1. Flávio Arns (PSDB)

VAGO

2.

(3,4)

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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
3. O Senador Gilberto Goellner 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. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. nº 32/10-GLDEM).
*. 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)

(23)

(7,23,43,45)

1. Fátima Cleide (PT)

(20)

2. César Borges (PR)

(25)

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

(39,47,48,49,54,59)

(39,56,57)

1. Romero Jucá (PMDB)

(39)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,38)

3. Almeida Lima (PMDB)

(40,50,53,58)

Valter Pereira (PMDB)

(39)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(39)

(39)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai (DEM)

(35,61,62)

1. Adelmir Santana (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

(29)

2. Raimundo Colombo (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)

(33)

Eliseu Resende (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,17)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(14)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(1,27)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(28)

(15)

(32)

(3,30)

(9,34,44,46,51,52)

(4,18)

7. Mário Couto (PSDB)

(19)
(16)

PTB
Gim Argello

(6,31)

1. Sérgio Zambiasi

(31)

PDT
Jefferson Praia

(8,12,37,42)

1. Cristovam Buarque

(13,36,41)

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.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
19. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
20. 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.
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, 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).
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, 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.
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 Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
28. 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.
29. 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.
30. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
31. 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).
32. 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).
33. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
34. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
35. 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.
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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
39. Em 02.03.2009, 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).
40. 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).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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. 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).
54. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
56. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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 Goellner 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).
62. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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

2. VAGO

(8)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(9)

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(5,7)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

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 PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (5)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (6,12)
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 ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano (PSDB)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

VAGO

2. Adelmir Santana (DEM)

(13)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
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, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
11. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
12. O Senador Gilberto Goellner 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).
13. O Senador Gilberto Goellner 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).
*. 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

5.3) 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)

(3,8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1,5,6,7)

1. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

(9)

2. Almeida Lima (PMDB)

VAGO

(10,12)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
10. O Senador Gilberto Goellner 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 Goellner 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).
12. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. nº 32/10-GLDEM).
*. 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.

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
Leitura: 10/05/2010
Instalação: 13/05/2010

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

1. Jefferson Praia (PDT)

Delcídio Amaral (PT)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

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

1. Kátia Abreu (DEM)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Mário Couto (PSDB)

Notas:
*. Em 10.05.2010, lido o Of. 66/10-CMA, que comunica a aprovação do Requerimento nº 20, de 2010 - CMA, que cria esta Subcomissão Temporária.
**. Em 13.05.2010, lido o Of. 75/2010-CMA, que comunica a instalação da Subcomissão, a eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação do
Relator.

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)

(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)

VAGO

(35,43)

VAGO

(34,68,71,75)

(37,73)
(42)

3. Valter Pereira (PMDB)
4. Mão Santa (PSC)

Paulo Duque (PMDB)

(10,12,33)

José Agripino (DEM)

(2,25)

5. VAGO

(38)

(39,56,58)

(36,55,63,66,72)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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)

(9,13,31)

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)

(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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, 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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
74. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
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

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

1. Fátima Cleide (PT)
2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Lúcia Vânia (PSDB)

1. VAGO

(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).

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA 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 ( DEM, PSDB )
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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
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).
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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 ( DEM, PSDB )
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
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, 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 ( DEM, PSDB )
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
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

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

1. Marina Silva (PV)

(18)

2. Paulo Paim (PT)

(18,33,56)

Inácio Arruda (PC DO B)

4. VAGO

(23)

6. VAGO

(21)

(19)

(17,70,72,73)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(20)

João Ribeiro (PR)

(25,33,57)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(18)

Fátima Cleide (PT)

(16,66,68)

(24)

(22,80)

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)

3. Pedro Simon (PMDB)

(45)

(8,10,11,44)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,49,71,74)

(3,6,54)

(29,50,82,84)

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 ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai (DEM)

(34,87,88)

Eliseu Resende (DEM)

(26)

Heráclito Fortes (DEM)

(35)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(37,67,69,77,78)

(7,27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(40,61,65)

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

(36)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

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

João Tenório (PSDB)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

(32)

(1,28)

(14)
(13,59,65)

(14,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Fernando Collor

(38)

3. Adelmir Santana (DEM)

(41,58)

(30)

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

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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
81. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
82. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
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 Goellner 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).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

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

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

(42,62)

Valter Pereira (PMDB)

(1,41)

2. Pedro Simon (PMDB)

(45)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,48)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(47)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(46)

(44,49,51)

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

(33)

1. Jorge Yanai (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(32)

2. Jayme Campos (DEM)

(30,63,64)
(31,52,53,59,60)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(29)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(38)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

(19)
(21,61)

6. Papaléo Paes (PSDB)

(37)

(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

(37)

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

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, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
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, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
33. 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.
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 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.
38. 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.
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 Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (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 Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

47. 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).
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 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner 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).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

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: VAGO (77,78)

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

(2,11,38,41,59,68,69,74)

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

(36,46)

1. Romero Jucá (PMDB)

(39,42)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(43,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(40,45)

4. Paulo Duque (PMDB)

(34,50)

(37,47)

(35,44)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai (DEM)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(27)

(28)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

1. Demóstenes Torres (DEM)

(26,77,79)

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

(13,53,55,65,66)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(14,56)
(15)

2. Heráclito Fortes (DEM)

(31)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

4. José Agripino (DEM)

(25)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,56)

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 Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
43. 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).
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44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
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 Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. 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).
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, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner 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).
77. O Senador Gilberto Goellner 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).
78. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
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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 ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Raimundo Colombo (DEM)

(10,11)

(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 Goellner 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. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à CRA (OF. Nº 037/10-GLDEM).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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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
Designação: 11/05/2010

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

1. César Borges (PR)

Delcídio Amaral (PT)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. Gerson Camata (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jorge Yanai (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Marisa Serrano (PSDB)

PTB
1. Romeu Tuma
Notas:
*. Em 11.05.2010, lido o Of. nº 101/2010-CRA, que designa os membros da Subcomissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (64)

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)

(34,65,66)

(35)

2. Romero Jucá (PMDB)

(38,63)

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(39)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(7,10,37)

4. VAGO

(40,45)

(8,9,36,42,48,59,61,67,68)

(2,53,56,58,60)

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

(30)

(3,25)

(6,12,24)
(26)

1. Jorge Yanai (DEM)

(28,69,71)

2. Eliseu Resende (DEM)

(27)

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

(1)
(23)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,29)

6. Papaléo Paes (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

(16,62)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(31)

(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 Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. 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).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
39. 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).
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. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
61. 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).
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, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
64. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
65. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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 Goellner 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)
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
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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 ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

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

(15)

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)

(14)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Mão Santa (PSC-PI)

Paulo Duque (PMDB-RJ)

4. VAGO

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(11)

1. VAGO

(10)

VAGO

(12)

2. VAGO

(6)

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: 20/05/2010
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. 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.
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. 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.
11. 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.
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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
15. 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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Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
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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)

1

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senadora 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

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

2

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) 3

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
(Atualizada em 13.05.2010)
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1

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.
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.
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.
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(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
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02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO
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12
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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)
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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.
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
11.2.09, 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
2
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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)
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COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA - CCAI
(Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Eduardo Azeredo 1
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
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 13.05 .2010)
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__________________
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.
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