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Ata da 94ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
em 9 de junho de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney
(Inicia-se a Sessão às 10 horas e 5 minutos e encerra-se às 10 horas e 20 minutos)

È o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item único:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 156, de 2009, de autoria do
Senador José Sarney, que reforma o Código
de Processo Penal.
Pareceres sob o nº 2.630, de 2009, e
334, de 2010, das Comissões:
– Temporária de Estudo da Reforma do
Código de Processo Penal, Relator: Senador
Renato Casagrande, favorável ao projeto, com
sugestões acolhidas, nos termos da Emenda
nº 1, da Comissão Temporária (Substitutivo),
que oferece; e pela rejeição dos Projetos de
Lei da Câmara nºs 34 e 36, de 2003; 77 e 93,
de 2004; 69 e 135, de 2005; 35 e 64, de 2006;
4, 35 e 98, de 2007; 8, 202 e 205, de 2008;
8, 127, 145 e 182, de 2009; e dos Projetos
de Lei do Senado de nºs 248, de 2002; 437,
479, 486 e 514, de 2003; 77, 82, 116 e 365,
de 2004; 1 e 367, de 2005; 148, 160, 230, 276
e 280, de 2006; 119, 149, 179, 212, 321, 335,
422 e 736, de 2007; 270, 327 e 420, de 2008;
239 e 257, de 2009; e 8, de 2010, anexados
à presente matéria;
– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do Requerimento nº
1.694, de 2009), Relator, Senador Renato Casagrande, favorável ao projeto, nos termos da
Emenda nº 2 (Substitutivo), que oferece, e pela
rejeição das matérias correlatas anexadas.
Da Ordem do Dia consta um único item. A presente sessão é especialmente destinada à discussão
do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo Penal.
Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, de autoria
do Senador José Sarney, que reforma o Código de
Processo Penal.
Segunda sessão de discussão, em turno único,
do projeto e do substitutivo.
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Concedo a palavra ao Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, tivemos, ontem, a oportunidade
de fazer uma boa sessão de debates sobre o Código
de Processo Penal. Tivemos, também, a oportunidade
de acompanhar o anúncio feito por V. Exª, já, do recebimento do Código de Processo Civil, e agora estamos
participando de uma audiência pública na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que também é
um passo importante dentro da estruturação do marco
legal nessa área do processo civil.
Houve o anúncio feito por V. Exª da Comissão
presidida pelo Ministro Toffoli, com relação ao Código
Eleitoral. Essa pauta, Senador Leomar Quintanilha e
Senador José Nery, é muito importante para o Senado da República. É uma pauta que coloca o Senado
para debater temas de muito interesse da sociedade.
Nós sabemos das diﬁculdades que as Casas
legislativas têm de impor uma agenda, mas, se estabelecermos um método que permita que essa agenda
se imponha aqui dentro da Casa e junto à sociedade,
tenho certeza de que avançaremos muito.
No Código de Processo Penal, Sr. Presidente,
avançamos muito. É uma matéria polêmica, em que
há interesses corporativos diversos, de magistrados,
do Ministério Público, de delegados, de advogados, de
defensores, de investigadores. É uma matéria que trata de assuntos que estão relacionados a corporações
muito consolidadas no Brasil. Alguns temas a OAB
defende com muita paixão, e às vezes os magistrados
rejeitam com muita paixão.
Então, nós temos de andar sobre um ﬁo de navalha, mas estamos avançando. A intenção que temos, naturalmente, é a de fazermos um texto que já
está apresentado e que, certamente, sofrerá alguma
alteração entre uma votação e outra, entre a primeira
votação e o turno suplementar, porque queremos um
texto possível, que avance naquilo que temos hoje,
pelo Código de 1941, que avance nas reformulações
que tivemos, que coloque o Código sintonizado com
a Constituição de 1988.
Sr. Presidente José Sarney, V. Exª acompanha a
política na América Latina, onde quase todos os países
já ﬁzeram adequação do seu Código às suas novas
constituições depois do ﬁm dos regimes autoritários,
Senador José Nery. Então, nós ainda estamos com um
Código com o espírito de 1941.
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De lá para cá tivemos diversas Constituições novas. E, na última Constituição, de 1988, nós ainda temos falta de sintonia entre o que está na Constituição
e o que está previsto no Código de Processo Penal.
Então, é fundamental que façamos a aprovação desta
matéria, da matéria possível. Não é a matéria ideal,
mas é a proposta possível que atenda à possibilidade
de votação aqui e que atenda também à possibilidade de votação na Câmara dos Deputados, porque a
matéria vai para a Câmara. Eu estou muito animado,
empolgado, porque nós teremos um código que vai ser
um instrumento de combate à criminalidade.
Ontem, desta tribuna, no debate com V. Exª, nós
tratamos da questão da segurança pública do País,
dos investimentos no sistema carcerário. Agora, se nós
não tivermos agilidade da Justiça, se nós não tivermos
agilidade e estruturação da Defensoria Pública – e já
aprovamos a Lei da Organização da Defensoria Pública aqui, neste ano –, se nós não tivermos a inversão
do ﬂuxo, nós vamos precisar, naturalmente, continuar
investindo muito no sistema carcerário. Mesmo assim,
os problemas serão muito grandes, porque o modelo
que nós temos hoje prende muito mais do que o que
nós temos de estrutura para dar um mínimo de conforto, de direitos que o cidadão, mesmo preso, tem de ter.
Então, nós temos que inverter ﬂuxo e fazer investimento.
E, para inverter ﬂuxo, nós temos que dar alternativas
ao magistrado, ao juiz. E este Código de Processo
Penal está dando alternativas. Ao mesmo tempo, dá
também perspectivas de o processo andar com mais
agilidade, para que nós possamos ter a previsão do
ﬁm de um processo, para que tenhamos a previsão do
ﬁm do julgamento de um delito cometido.
Então, por isso, Senador Inácio Arruda, que acaba de chegar a este plenário, que nós estamos nesta
segunda sessão de discussão do Código de Processo Penal, na expectativa de que, na semana que vem,
comecemos já a votação desta matéria.
Obrigado, Presidente, pela oportunidade que
me deu.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado, Senador Casagrande. Realmente,
como V. Exª ressalta, esta pauta é de extrema importância para o nosso País. E é uma pauta que precisa
da dedicação de homens públicos para que possa ser
realizada, porque ela não dá rendimentos eleitorais, não
dá rendimentos jornalísticos, não merece nem carta do
leitor, de maneira que é uma matéria que, realmente,
precisa da visão de futuro e da visão das instituições
que os Senadores possam ter, e os Parlamentares de
maneira geral.
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Eu quero recordar que nós já ﬁzemos aqui – eu
presidi – a reforma da Constituição que fez a reforma
do Judiciário, cujos resultados são excelentes já no
País, com o funcionamento do Conselho de Controle
Externo do Ministério Público e da Justiça. E também,
agora, com o Código de Processo que estamos fazendo, o Código de Processo Civil, que também ontem
nós recebemos, e a instalação relativa ao Código de
Processo Eleitoral. E também, agora, vamos fazer a da
Lei das Execuções Penais, porque, realmente, como
nós chegamos à conclusão, não adianta fazermos nenhuma modiﬁcação geral na parte penal se nós não
modiﬁcarmos e melhorarmos o sistema penitenciário
brasileiro.
Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, esta segunda sessão de discussão do novo
Código de Processo Penal serve exatamente para registrar aqui a necessidade de o País dar passos cada
vez mais largos no sentido de garantir justiça aos que
precisam de justiça e celeridade aos processos jurídicos e penais, tendo em vista que há uma exigência
da sociedade brasileira, sobretudo daqueles que vivem
o drama da violência, da criminalidade. Muitas vezes,
os processos vêm para apreciação e julgamento e encontram um processo penal todo emperrado por um
conjunto de regras obsoletas que não correspondem
mais à realidade dos nossos dias.
Portanto, o projeto proposto por V. Exª e o relatório da lavra do Senador Renato Casagrande, que
fez o esforço extraordinário de ouvir os mais diversos
segmentos interessados nesse debate para produzir
um texto que responda aos desaﬁos de melhorar a
eﬁcácia da Justiça brasileira.
A Justiça obedece a regras legais, jurídico-legais,
que são estabelecidas pelo Parlamento. Portanto, quero
saudar o Senador Renato Casagrande pelo seu empenho e pela forma democrática como conduziu esse
debate, ouvindo todos os setores, como a Ordem dos
Advogados, os juízes e a sociedade, por meio de suas
organizações.
Ontem, diante de questionamentos quanto ao
instituto do habeas corpus, diante de situações que
poderiam representar algum tipo de impedimento ou
remédio jurídico legal para evitar a consumação de
abuso, de violência contra os direitos da pessoa humana, o Senador Casagrande já absorveu essas indicações e fará uma emenda modiﬁcativa – como ele já
anunciou publicamente – colocando o habeas corpus
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e mantendo as regras, de forma a atender aos interesses dos cidadãos e cidadãs brasileiras.
Portanto, quero dizer que, ao fazer esses encaminhamentos e ao aqui realizarmos sessões de discussão
para apressar a votação no âmbito do Senado Federal
do novo Código de Processo Penal e encaminhá-lo à
Câmara dos Deputados, o Senado Federal sintonizase com a sociedade brasileira que quer ver os procedimentos jurisdicionais penais com a celeridade e de
forma a que possamos, de forma efetiva, praticar e
fazer a justiça aos que precisam dela.
Portanto, está de parabéns o Senador Casagrande, V. Exª que propôs, Senador Sarney, este projeto,
e o Brasil, que vai ter um novo instrumento para permitir que a Justiça brasileira funcione – sobretudo do
ponto de vista penal – com mais celeridade, com mais
eﬁcácia, servindo ao interesse público, que é isso que
deve sempre presidir os nossos debates e as nossas
decisões no Senado e no Congresso Nacional.
Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu não sou um expert em matéria de Direito Penal,
mas, na realidade, ontem à noite, mais uma vez – eu já
tinha lido o Código –, estava lendo o parecer, estudando
o parecer do Senador Casagrande. E, até onde pude
chegar, está muito bem feito, muito bem elaborado o
trabalho. Sobretudo, quero ressaltar, como já ﬁz ontem,
a linguagem: está escrito de maneira concisa, e os conceitos estão muito fáceis de serem apreendidos.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador
José Sarney.
Só uma informação a mais, Senador José Sarney.
Alguns acham que estamos andando muito depressa
com essa matéria. É até bom, porque o Congresso é
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sempre acusado de andar muito devagar. Mas já estamos há dois anos debatendo a matéria e ﬁzemos aqui
em Brasília, durante o processo de discussão, seis audiências públicas na Comissão. Além disso, ﬁzemos
audiências públicas no Rio de Janeiro, em São Paulo,
em Recife, em Porto Alegre, em Goiânia e, naturalmente, na mais bela capital deste País, que é Vitória.
Além de que tivemos a oportunidade...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Depois de São Luís, não é?
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Não entendi, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vitória vem depois de São Luís, não é?
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Depois de São Luís. Pode ser, Sr. Presidente.
E diversas entidades – diversas mesmo – encaminharam formalmente documentos à Comissão. Esses
documentos foram considerados. Então, tivemos um
exaustivo trabalho de audiências públicas e de análise de documentos formalmente encaminhados pelos
diversos segmentos interessados que operam no processo penal e, que atuam no processo penal.
Então, queria dar só essa informação a mais
para a sociedade brasileira e para o Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não havendo mais oradores que queiram discutir a
matéria, concluída a ﬁnalidade da nossa sessão, declaro que vou encerrá-la, anunciando a Ordem do Dia
para amanhã, às 10 horas, com a mesma matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 20
minutos.)

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

5

27471

Ata da 95ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 9 e 10 de junho de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko, e dos Srs. Mão Santa,
César Borges, Augusto Botelho, Acir Gurgacz e Valdir Raupp
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 3 minutos
do dia 9 de junho de 2010, e encerra-se às 3 horas e 24 minutos, do dia 10 de junho de 2010)

È o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, 9 de junho de 2010, Capital da República
Federativa do Brasil.
Represento a Mesa Diretora do Senado da República.
Vivemos a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª
Legislatura, em 9 de junho de 2010.
A 94ª Sessão Deliberativa Extraordinária (art.
374, IX, do Regimento Interno), com a sua Ordem do
Dia, ocorreu pela manhã.
Agora, estamos vivendo a 95ª Sessão Deliberativa Ordinária.
Todas as deliberações legislativas estão sobrestadas.
O painel acusa a presença de 47 Srªs e Srs. Senadores da República.
Há número legal e regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 614, DE 2010
Requer voto de pesar pelo falecimento di ex-Prefeito Antonio Guimarães, de
Humaitá/AM.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento, no dia 26 de maio de 2010, do político Antonio
Guimarães, que foi, por diversas vezes, Prefeito de
Humaitá, além de Vereador e Presidente da Câmara
Municipal daquela cidade.
Requeiro, mais, que a íntegra do voto de Pesar seja
encaminhado, com as condolências desta Casa, aos familiares de Antonio Guimarães, bem como ao Prefeito Municipal de Humaitá, José Cidenei Lobo do Nascimento.
Justiﬁcação
Ex-Prefeito de Humaitá, o Sr. Antonio Guimarães
era político muito conhecido no meu Estado. O passamento do ilustre homem público causou profunda consternação no Município, merecendo, entre outras homenagens, o comovedor texto de outro grande amazonense,
Toni Guimarães, sobrinho de Antonio. Nele é descrita a
correta trajetória de Antonio Guimarães, identiﬁcandose como pessoa de exemplar honestidade, além de se
caracterizar por uma vida simples e humilde.
O voto que requeiro ao Senado da República é
demonstração de pesar pelo falecimento do político,
que conheci pessoalmente.
Sala das Sessões, 9 de junho de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
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REQUERIMENTO Nº 615, DE 2010
Requer Voto de Aplauso ao Povo de
Santo Antônio do Içá/AM, ao ensejo do Centenário de seu Padroeiro, Santo Antônio, que
transcorre hoje, dia 9 de junho de 2010.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado Voto de Aplauso ao Povo de Santo
Antônio do Içá, pelo fervor com que celebra, ano a
ano, a festa de seu Padroeiro, Santo Antônio, com a
comemoração, em 2010, de seu centenário.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado ao Prefeito de Santo Antônio do Içá, Antunes
Bitar, e, por seu intermédio, ao povo do Município.
Justiﬁcação
Santo Antônio do Içá, município do Amazonas,
situado na região do Alto Solimões, na margem esquerda, está em festa, toda ela dedicada ao seu Padroeiro, Santo Antônio. É a comemoração do Centenário do Santo.
O fervor com que o povo dessa cidade amazonense dedica ao seu Padroeiro chega a emocionar. Não
sem razão. Santo Antônio, pela sua biograﬁa, pela sua
taumaturgia e pelo culto que envolve a sua ﬁgura, revelava desde cedo, em Portugal, um caso extraordinário
de popularidade e de criatividade. A literatura, a arte e
a tradição têm delineado a imagem de Santo Antônio,
reinventando-a e perpetuando-a na memória coletiva,
assim contribuindo para a redeﬁnição da dimensão excepcional que a sua ﬁgura alcança, inclusive no seio da
população dessa aconchegante cidade amazonense. A
biograﬁa de Santo Antônio revela um homem com um
rico trajeto de vida, mas de grande simplicidade.
O Voto de Aplauso que requeiro ao Senado da República é homenagem ao povo de Santo Antônio do Içá, pela
forte devoção ao padroeiro da cidade, Santo Antônio.
Sala das Sessões, 9 de junho de 2010. – Senador
Arthur Virgílio, Líder do PSDB
REQUERIMENTO Nº 616, DE 2010
Requeremos, nos termos do art. 218, IV, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento do
artista plástico Antônio Poteiro.
Justiﬁcação
No dia de hoje, na cidade de Goiânia, faleceu o artista plástico Antônio Poteiro. Português de nascimento,
goiano de coração e dedicação, Poteiro é autor de vasta
obra nas artes plásticas. Com inúmeras telas e esculturas
em cerâmica, Poteiro se tornou conhecido internacionalmente levando o nome de Goiás e vários países.
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Portanto, solicitamos este requerimento de pesar
pela passagem de Antônio Poteiro, uma perda não só
para Goiás como para todo o País.
Sala das Sessões, 9 de junho de 2010. – Senador
Marconi Perillo, PSDB – GO
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 617, DE 2010
Nos termos do § 2º, do art. 50, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas
ao Excelentíssimo Senhor Nelson Jobim – Ministro de
Estado da Defesa, informações sobre os repasses orçamentários para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO para investimentos no
Aeroporto Santa Genoveva de Goiânia – Goiás.
Nos seguintes termos:
I – montante dos recursos federais repassados para investimentos no aeroporto Santa
Genoveva desde 2004;
II – investimentos realizados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária –
INFRAERO no aeroporto Santa Genoveva em
Goiânia – Goiás desde 2004;
III – cronograma de execução do projeto de construção do novo terminal de passageiros, executado pelo Ministério da Defesa,
por meio do Departamento de Engenharia e
Construção do Exército (DEC).
Justiﬁcação
O presente requerimento tem por fundamento a preocupação deste parlamentar quanto ao montante de recursos federais repassados para investimentos e melhorias
do Aeroporto Santa Genoveva desde 2004, uma vez que
pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, no dia 31 de maio de 2010, informa
terem sido repassados cerca de R$ 350 milhões para a
INFRAERO investir no Aeroporto Santa Genoveva.
Segundo o IPEA, Goiânia só ﬁca atrás dos aeroportos de Vitória (ES) e Santos Dumont (RJ), em termos de
investimentos durante o período levantado na pesquisa. No
caso de Goiânia, o aeroporto sofre um sério descaso, com
poltronas daniﬁcadas, instalações precárias e espaço físico
para passageiros insuﬁciente, entre outros problemas.
Sala das Sessões, – Senador Marconi Perillo,
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal.
(À Mesa para decisão.)
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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 618, DE 2010
Nos termos dos artigos 74, inciso II, e 75 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a criação
de uma comissão externa, composta de três Senadores,
com o objetivo de participar de audiência pública, a ser
realizada em Goiânia, GO, com a ﬁnalidade de debater
os marcos regulatórios e políticas públicas antidrogas,
com ênfase no combate ao narcotráﬁco e à expansão
do consumo de crack, da qual deverão participar representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
de Goiás (OAB-GO), do Ministério Público do Estado
de Goiás (MP-GO), do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás (TJGO), da Superintendência Regional de
Goiás do Departamento de Polícia Federal (SR/DPF/
GO), da Secretaria de Estado da Segurança Pública
de Goiás (SSP-GO) e de outras entidades que tenham
vinculação com o assunto.
Justiﬁcação
O Senado Federal cumpre o seu papel de ouvir a
sociedade brasileira ao se deslocar, na forma de comissão externa, até o Estado de Goiás, para participar de
audiência pública com o objetivo de tratar do relevante
problema do consumo de drogas ilícitas, especialmente do
crack, que preocupa toda a sociedade brasileira ao comprometer o seu futuro, em especial, de seus jovens.
Pretende-se, portanto, juntamente com as instituições e entidades públicas e privadas que tratam desse
assunto, debater e sugerir políticas públicas que sejam
eﬁcazes para resolver o avassalador problema decorrente do consumo das drogas ilícitas e, desse modo,
contribuir para a redução da criminalidade e melhoria
da saúde pública, bem como para a inclusão social de
pessoas, especialmente os jovens marginalizados.
Infelizmente, não dispomos de estatísticas oﬁciais
atualizadas por parte do Governo Federal, pois o último “Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas
no Brasil” data de 2005, época em que o crack ainda
não havia se tornado um problema verdadeiramente
alarmante. O citado relatório apontara, na época, que
o consumo daquele entorpecente ainda era incipiente na Região Centro-Oeste, inferior à média nacional.
Esse fato reforça a necessidade de veriﬁcar, in loco,
e com o auxílio das entidades de segurança, a real
dimensão do problema.
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Reportagens e artigos jornalísticos permitem, de
maneira indireta, acompanhar o avanço do tráﬁco e do
consumo de entorpecentes no Estado de Goiás.
Conforme artigo de Hélmiton Prateado, publicado no Jornal On-Line de Goiânia-GO, em 9 de junho
de 2009, obtido, no sítio da internet http://www.jornalopcao.com.br:
As apreensões de drogas em Goiás tiveram um aumento de 200 por cento nos últimos
dois anos e essa estatística tende a crescer. A
aﬁrmação é de dois especialistas em combate
ao tráﬁco de entorpecentes que criticam veementemente a concepção da lei que deixa de
punir com prisão o usuário de tóxicos.
Hoje o número de bandidos que atuam
na venda e distribuição de drogas na Região
Metropolitana de Goiânia passa de 200 e a
polícia não conseguiu avançar nessa mesma
proporção em número de agentes e delegados
para manter o combate.
Um delegado da Polícia Federal que conhece com propriedade o assunto informou que o
consumo aumentou de forma exponencial o poder
dos traﬁcantes que ganham muito mais dinheiro
agora e que por isto podem corromper autoridades
e pagar advogados mais qualiﬁcados para atuar
em sua defesa e de seus protegidos.
Segundo dados da Denarc somente 10
por cento dos traﬁcantes que voltam da fronteira com drogas são presos. Então, 90 por cento
das cargas chegam ao seu destino.
As estatísticas de prisões de traﬁcantes
se reﬂetem nos feitos que chegam constantemente na Justiça. Geibson Rezende é titular
de um Juizado Especial Criminal, instância
para onde são mandados indivíduos presos
classiﬁcados como usuários.
Somente no juizado onde atua Geibson
a média é de 15 novos casos por semana que
chegam para realizar audiência depois de ter
sido feito o simplório Termo Circunstanciado
de Ocorrência (TCO). Em Goiânia existem
seis juizados especiais criminais, o que nos
remete à consideração de que são 60 casos
em cada um e 360 no total, na média, ou mais
de 4.320 todo ano.
De outro lado, o Sistema Integrado de Informações
Penitenciárias (InfoPen) do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça registra que em
dezembro de 2009 havia no Estado de Goiás 2.445
presos em razão de tráﬁco de entorpecentes.

JUNHO 2010

Junho de 2010

Essas informações, que são abundantes e freqüentes na imprensa, demonstram claramente que
o poder público está perdendo a batalha contra as
drogas ilícitas, ainda mais quando se trata do crack
que é uma droga de custo relativamente baixo, portanto bastante acessível para quem se inicia ainda
jovem como usuário de entorpecentes, mas que tem
alto poder para causar dependência e destruição de
saúde do adicto.
Sala das Sessões, – Senador Marconi Perillo,
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido será incluído em
Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência comunica ao Plenário que foi deferido,
nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2009, o Requerimento nº 580, de 2010, da Senadora Rosalba Ciarlini,
que solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 115 e 152, de 2007. Deferido o Requerimento, as matérias passam a tramitar em conjunto
e vão à Comissão de Assuntos Sociais, em decisão
terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência comunica que o Senhor Presidente da
República adotou, em 7 de junho de 2010 e publicou,
em 8 de junho do mesmo ano, a Medida Provisória
nº 490, de 2010, que “abre crédito extraordinário, em
favor da Presidência da República e dos Ministérios
da Educação e da Integração Nacional, no valor global
de R$1.287.072.416,00 (um bilhão, duzentos e oitenta
e sete milhões, setenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais), para os ﬁns que especiﬁca”.
A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber emendas.
Fica estabelecido o seguinte calendário de tramitação:
MPV 490
Publicação no DO 8-6-2010
Emendas até 14-6-2010
Prazo na Comissão 8-6-2010 a 21-6-2010(14º dia)
Remessa do Processo à CD 21-6-2010
Prazo na CD 22-6-2010 a 5-7-2010 (15º ao 28º dia)
Recebimento previsto no SF 5-7-2010
Prazo no SF 6-7-2010 a 19-7-2010 (42º dia)
Se modiﬁcado, devolução à CD 19-7-2010
Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD 2-8-2010 a 4-8-2010
(43º ao 45º dia)
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Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de
5-8-2010 (46º dia)
Prazo ﬁnal no Congresso
19-8-2010 (60° dia)
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A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 10 de junho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 171, DE 2010
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Art. 2º A Lei nº 4.769, de 1965, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 14-A:
“Art. 14-A. A atuação proﬁssional dos
Tecnólogos em Administração limitar-se-á à
área de sua formação.”

Dispõe sobre o registro do Tecnólogo
em Administração nos Conselhos Regionais
de Técnicos de Administração.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Os artigos 7º, 8º, 14 e 15 da Lei nº 4.769,
de 9 de setembro de 1965, passam a vigorar com a
seguinte redação:

A despeito do Conselho Federal de Técnicos de
Administração ter aprovado, por meio da Resolução
Normativa (RN) CFA nº 374, de 12 de novembro de
2009, alterada pela RN CFA nº 379, de 11 de dezembro
de 2009, o registro dos Tecnólogos em Administração,
os Conselhos Regionais de Técnicos de Administração
(CRA) não estão realizando o referido registro.
Alegam, acertadamente, os dirigentes dos Conselhos
Regionais que, por constituírem esses órgãos autarquias
públicas, estão sujeitos aos preceitos constitucionais, em
especial, ao princípio da legalidade, enunciado no art. 37
da Constituição Federal, segundo o qual todo ato público
deve ser precedido de prévia autorização legislativa.
Como se sabe, atualmente, a Lei nº 4.769, de 9 de
setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da proﬁssão de Técnico de Administração, somente autoriza o
registro do Bacharel em Administração. Assim, somente
com a inclusão dos Tecnólogos em Administração em seu
texto é que eles poderão vir a integrar os Conselhos, sem
o risco de tornar nulos todos os atos que possam vir a ser
praticados sem a devida autorização legislativa.
O presente projeto, portanto, virá sanar essa lacuna legal, possibilitando aos Tecnólogos em Administração o exercício pleno de suas funções.
Esses os fatos e os fundamentos legais que nos
levam a solicitar o apoio dos nobres pares para que
sejam adotadas as providências cabíveis, facultando
aos Tecnólogos em Administração o registro junto aos
Conselhos Regionais de Técnicos de Administração.
Sala das Sessões, – Senador Sérgio Zambiasi

“Art 7º ...................................................
..............................................................
b) orientar e disciplinar o exercício da
proﬁssão do Técnico de Administração e do
Tecnólogo em Administração, desde que diplomados em curso superior de Tecnologia em
determinada área da Administração, conforme
normativo do Ministério da Educação;
.....................................................” (NR)
“Art 8º ...................................................
..............................................................
b) ﬁscalizar, na área da respectiva jurisdição, o exercício da proﬁssão de Técnico de Administração e de Tecnólogo em Administração;
c) organizar e manter o registro de Técnicos de Administração e de Tecnólogos em
Administração;
..............................................................
e) expedir as carteiras proﬁssionais dos
Técnicos de Administração e dos Tecnólogos
em Administração;
.....................................................” (NR)
“Art 14. Só poderão exercer a proﬁssão
de Técnico de Administração e de Tecnólogo
em Administração os proﬁssionais devidamente registrados nos C.R.T.A., pelos quais será
expedida a carteira proﬁssional.
§ 1º A falta do registro torna ilegal e punível
o exercício da proﬁssão de Técnico de Administração e de Tecnólogo em Administração.
.....................................................” (NR)
“Art 15. Serão obrigatoriamente registrados nos C.R.T.A. as empresas, entidades e escritórios técnicos que explorem, sob qualquer
forma, atividades do Técnico de Administração
e do Tecnólogo em Administração, enunciadas
nos termos desta Lei.
.....................................................” (NR)

Justiﬁcação

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO VII
Da Administração Pública
Seção I
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
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Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eﬁciência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I – os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na
forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II – a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III – o prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;
IV – durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para
assumir cargo ou emprego, na carreira;
V – as funções de conﬁança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, cheﬁa e assessoramento; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VI – é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;
VII – o direito de greve será exercido nos termos e
nos limites deﬁnidos em lei especíﬁca; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deﬁciência e deﬁnirá os critérios de sua admissão;
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
X – a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão
ser ﬁxados ou alterados por lei especíﬁca, observada
a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção
de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento)
XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros
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de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se
como li-mite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e
nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio
dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o sub-sídio dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tri-bunal Federal,
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procuradores e
aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)
XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores
aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumulados para ﬁns de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes
de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos
arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;(Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade
de horários, observado em qualquer caso o disposto
no inciso XI. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
a) a de dois cargos de professor; (Incluída pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
b) a de um cargo de professor com outro técnico
ou cientíﬁco; (Incluída pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de
proﬁssionais de saúde, com proﬁssões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
34, de 2001)
XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
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empresas públicas, sociedades de economia mista,
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta
ou indiretamente, pelo poder público; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
XVIII – a administração fazendária e seus servidores ﬁscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei;
XIX – somente por lei especíﬁca poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação,
cabendo à lei complementar, neste último caso, deﬁnir
as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
XX – depende de autorização legislativa, em cada
caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação
de qualquer delas em empresa privada;
XXI – ressalvados os casos especiﬁcados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exigências de qualiﬁcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento)
XXII – as administrações tributárias da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades
essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por
servidores de carreiras especíﬁcas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão
de forma integrada, inclusive com o compartilhamento
de cadastros e de informações ﬁscais, na forma da lei
ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
42, de 19.12.2003)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§ 2º A não observância do disposto nos incisos
II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção
de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação
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periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.
§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso
a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e ﬁnanceira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato,
a ser ﬁrmado entre seus administradores e o poder
público, que tenha por objeto a ﬁxação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei
dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº
19, de 1998)
I – o prazo de duração do contrato;
II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;
III – a remuneração do pessoal.
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e
suas subsidiárias, que receberem recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos
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arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites
remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 12. Para os ﬁns do disposto no inciso XI do caput deste artigo, ﬁca facultado aos Estados e ao Distrito Federal ﬁxar, em seu âmbito, mediante emenda
às respectivas Constituições e Lei Or gânica, como
limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do
subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo
aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e
dos Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 47, de 2005)
....................................................................................
LEI Nº 4.769, DE 09 DE SETEMBRO DE 1965.
Regulamento
Dispõe sôbre o exercício da proﬁssão
de Técnico de Administração, e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art 7º O Conselho Federal de Técnicos de Administração, com sede em Brasília, Distrito Federal,
terá por ﬁnalidade:
a) propugnar por uma adequada compreensão dos
problemas administrativos e sua racional solução;
b) orientar e disciplinar o exercício da proﬁssão
de Técnico de Administração;
c) elaborar seu regimento interno;
d) dirimir dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais;
e) examinar, modiﬁcar e aprovar os regimentos
internos dos Conselhos Regionais;
f) julgar, em última instância, os recursos de penalidades impostas pelos C.R.T.A.;
g) votar e alterar o Código de Deontologia Administrativa, bem como zelar pela sua ﬁel execução,
ouvidos os C.R.T.A.;
h) aprovar anualmente o orçamento e as contas
da autarquia;
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i) promover estudos e campanhas em prol da
racionalização administrativa do País.
Art 8º Os Conselhos Regionais de Técnicos de
Administração (C.R.T.A.), com sede nas Capitais dos
Estados no Distrito Federal, terão por ﬁnalidade:
a) dar execução às diretrizes formuladas pelo
Conselho Federal de Técnicos de Administração;
b) ﬁscalizar, na área da respectiva jurisdição, o
exercício da proﬁssão de Técnico de Administração;
c) organizar e manter o registro de Técnicos de
Administração;
d) julgar as infrações e impor as penalidades referidas nesta Lei;
e) expedir as carteiras proﬁssionais dos Técnicos
de Administração;
f) elaborar o seu regimento interno para exame
e aprovação pelo C.F.T.A.
g) eleger um delegado e um suplente para a assembléia de eleição dos membros do Conselho Federal, de que trata a alínea a do art.9º. (Alínea incluída
pela Lei nº 6.642, de 14.5.79)
....................................................................................
Art 14. Só poderão exercer a proﬁssão de Técnico de Administração os proﬁssionais devidamente
registrados nos C.R.T.A., pelos quais será expedida a
carteira proﬁssional.
§ 1º A falta do registro torna ilegal, punível, o exercício da proﬁssão de Técnico de Administração.
§ 2º A carteira proﬁssional servirá de prova para
ﬁns de exercício proﬁssional, de carteira de identidade,
e terá fé em todo o território nacional.
Art 15. Serão obrigatoriamente registrados nos
C.R.T.A. as emprêsas, entidades e escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades do
Técnico de Administração, enunciadas nos têrmos
desta Lei.
§ 1º VETADO.
§ 2º O registro a que se referem êste artigo VETADO será feito gratuitamente pelos C.R.T.A.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 172, DE 2010
Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro
de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ﬁcam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e
correlatos, cosméticos, saneantes e outros
produtos, e dá outras providências, para
determinar que as bulas de medicamentos
sejam de fácil leitura e compreensão.
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O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 57 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro
de 1976, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
renumerando-se como § 1º o atual parágrafo único:
“Art. 57. ................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º As bulas de medicamentos serão
impressas em letras e caracteres com tamanho que permita leitura fácil e em linguagem
simples que favoreça sua compreensão pelos
consumidores.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias da data de sua publicação.
Justiﬁcação
Para que cumpram o relevante papel de veículos de informações aos consumidores, as bulas
de medicamentos devem ser redigidas em linguagem de fácil leitura e compreensão, além de conter
todas as informações relevantes sobre o medicamento prescrito.
No entanto, nem sempre essas características
essenciais são atendidas. Pesquisa realizada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) demonstrou que a bula é dirigida a dois tipos de leitores
– o proﬁssional de saúde e o paciente – e em ambos
os casos ela apresenta problemas. Quando dirigida
aos proﬁssionais de saúde, a bula apresenta-se com
pouca informação técnica. Já em relação ao paciente, a bula possui excesso de informação e de termos
técnicos, é construída de forma complexa e confusa,
além de ser de difícil leitura, pelo tamanho muito pequeno das letras utilizadas.
Assim, há clara violação do disposto no inciso III do art. 6º do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 –, segundo o qual é um direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especiﬁcação
correta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem.
Para que a informação chegue ao consumidor
é necessário, em primeiro lugar, que ela seja de fácil
leitura e compreensão. Esses são requisitos básicos,
que não podem ser negligenciados, sob pena de não
se respeitar o direito à informação. Essa questão ganha ainda mais relevância quando se considera que
grande parte dos consumidores de medicamentos é
constituída por pessoas idosas, as quais apresentam
maiores diﬁculdades visuais.
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Como medida de segurança para a saúde, é preciso aprimorar as bulas de medicamentos, de forma a
se garantir que as informações indispensáveis ao uso
correto e racional dos medicamentos sejam efetivamente acessíveis aos pacientes.
Pela relevância da matéria, conclamamos os nobres Pares a emprestarem o seu apoio à aprovação
do projeto de lei que ora apresentamos.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Duque
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976
Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a
que ﬁcam sujeitos os Medicamentos, as
Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros
Produtos, e dá outras Providências.
O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.................................................................................
TÍTULO X
Da rotulagem e Publicidade
Art. 57. O Poder Executivo disporá, em regulamento, sobre a rotulagem, as bulas, os impressos, as
etiquetas e os prospectos referentes aos produtos de
que trata esta Lei.
Parágrafo único. Além do nome comercial ou
marca, os medicamentos deverão obrigatoriamente exibir, nas peças referidas no caput deste artigo,
nas embalagens e nos materiais promocionais a Denominação Comum Brasileira ou, quando for o caso,
a Denominação Comum Internacional, em letras e
caracteres com tamanho nunca inferior à metade do
tamanho das letras e caracteres do nome comercial
ou marca. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.190-34, de 2001)
....................................................................................
Brasília, 23 de setembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República.
ERNESTO GEISEL
Paulo de Almeida Machado
....................................................................................
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 173, DE 2010
Autoriza a União a criar o Museu Ferroviário Nacional Barão de Mauá e dá outras providências.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É autorizado o Poder Executivo a criar o
Museu Ferroviário Nacional Barão de Mauá, a ser implantado em área do complexo da Estação Barão de
Mauá, localizada à Av. Francisco Bicalho, s / nº – Santo
Cristo, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° O Museu Ferroviário Nacional Barão de
Mauá incorporará o Museu do Trem do Rio de Janeiro,
a ser transferido da área em que está localizado, no
complexo da extinta Oﬁcina de Locomoção do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, para área disponível
no complexo da Estação Barão de Mauá.
Parágrafo único. O Museu deverá incluir um Parque Temático de Transporte sobre Trilhos, a ﬁm de dinamizar seu funcionamento e gerar recursos para a
sua sustentabilidade.
Art. 3° O Museu Ferroviário Nacional Barão de
Mauá deverá ser vinculado ao Instituto Brasileiro de
Museus – IBRAM, do Ministério da Cultura, e deverá atuar como pólo gerador de uma política nacional
sistemática de preservação do patrimônio histórico e
cultural ferroviário.
Art. 4° Caberá ao Poder Executivo, por meio do
Ministério dos Transportes, desenvolver o projeto e
proceder à implantação do Museu Ferroviário Nacional Barão de Mauá.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
As estradas de ferro tiveram fundamental importância para a construção da história e do desenvolvimento do Brasil e do nosso povo.
A partir da inauguração da primeira delas, a Estrada
de Ferro Mauá, em 30 de abril de 1854, fruto do espírito
pioneiro e empreendedor de Irineu Evangelista de Souza,
o Barão depois Visconde de Mauá, as ferrovias se expandiram por todo o país, transportando pessoas e cargas,
desbravando fronteiras, levando o progresso.
Essa expansão durou até a segunda metade da década de 1940, quando nosso país literalmente “saiu dos
trilhos”. Com a opção pelo desenvolvimento rodoviário,
as ferrovias foram relegadas a segundo plano, a malha
foi se deteriorando, as locomotivas e vagões se tornaram
obsoletos, as estações e oﬁcinas foram sendo desativadas.
O trem de passageiros a longa e média distâncias, que
tanto unia as estradas de ferro às comunidades por onde
passavam, tornou-se uma doce lembrança do passado –
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atualmente estamos reduzidos a duas linhas apenas, a
Estrada de Ferro Vitória-Minas e a E. F. Carajás, ambas
operadas pela mineradora Vale.
Com tudo isso, o chamado “custo Brasil” foi afetado negativamente, não apenas pelo aspecto econômico,
mas também social e ecológico – o transporte sobre
trilhos é mais barato, menos poluente, mais seguro.
Felizmente, o país está acordando para a necessidade de reverter sua perversa matriz modal de distribuição dos transportes, visando a aumentar a participação da ferrovia, como acontece no resto do mundo.
Honra seja dada ao Governo do Presidente Lula, que
está fomentando e promovendo o retorno do Brasil aos
trilhos, de onde nunca deveria ter saído.
Essa revitalização do transporte ferroviário está
sendo acompanhada, paralelamente, por um esforço
para o resgate, a preservação, a valorização e a difusão da memória e do patrimônio histórico e cultural
ferroviário. Entidades públicas, como o Ministério dos
Transportes, o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Ponto de Cultura Barão
de Mauá, mantido pelo SESEF – Serviço Social das
Estradas de Ferro em convênio com o Ministério da
Cultura, e organizações não governamentais, como o
MPF – Movimento de Preservação Ferroviária, a ABPF
– Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a
ABOTTC – Associação Brasileira das Operadoras de
Trens Turísticos e Culturais e outras, estão desenvolvendo inúmeros projetos nesse sentido, em parceria
e com o apoio das Prefeituras Municipais e das respectivas comunidades, em todo o Brasil.
Nesse contexto, destacam-se as ações visando à salvação e à revitalização do Museu do Rio de
Janeiro, sediado junto à antiga Oﬁcina de Locomoção do Engenho de Dentro, atualmente fechado, com
suas instalações em processo de deterioração e seu
acervo – o mais importante dentro todos os museus
ferroviários do país, em risco iminente de degradação
e até mesmo de perda total.
Inaugurado em 25 de fevereiro de 1984, o Museu
foi projetado e instalado no antigo galpão em estrutura
metálica que atendia à Seção de Pintura de Carros de
Passageiros da então Oﬁcina de Locomoção do Engenho
de Dentro, da saudosa E. F. Central do Brasil. O prédio
obedece a uma tendência clássica adotada para os galpões industriais, com imenso pé direito e estrutura do
telhado em tesoura apoiada em colunas de ferro.
O Museu do Trem ocupou lugar de destaque no
cenário social e cultural da Cidade do Rio de Janeiro até
o ﬁnal da década de 1980, não só pelo seu riquíssimo
acervo, mas também pelos projetos sociais e culturais
desenvolvidos pelo Preserve – Programa de Preservação
do Patrimônio Histórico Ferroviário, mantido pela agora
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Extinta RFFSA, até o início do processo de desestatização de sua malha, ao início da década de 1990. Face a
tudo isso, o Museu foi tombado pelo Conselho de Patrimônio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
Apesar de protegido por esse ato de tombamento,
o Museu ﬁcou relegado ao progressivo abandono, culminando com a liquidação da RFFSA e, a seguir, com sua
deﬁnitiva extinção. Por força desse processo, o Museu
se encontra fechado ao público, enquanto se processa
sua transferência para o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, herdeiro dos bens de
valor histórico e cultural do espólio da Extinta RFFSA.
Com isso, só se acelerou e agravou a degradação do
imóvel em que está instalado e aumentaram os riscos
de danos para o seu acervo, de valor inestimável.
Há que se registrar, ainda, que o quadro tornou-se
ainda mais crítico com a construção do Estádio Olímpico João Havelange, em área adjacente, tendo sido
mesmo incorporada ao estádio parte da área externa
do Museu. Por isso, parte do acervo de equipamentos
de transporte que ali estava depositado (locomotivas,
carros de passageiros e guindastes) foi transferida para
as linhas das plataformas da Estação Barão de Mauá,
já que a mesma não mais era utilizada pela concessionária Supervia desde junho de 2001.
Por outro lado, a Estação Barão de Mauá, berço da histórica Estrada de Ferro Leopoldina e um dos
ícones do patrimônio construído ferroviário do país,
tem seu edifício e suas plataformas tombados pelo
INEPAC – Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e
Cultural do Rio de Janeiro. Ademais, todos os estudos
preliminares para o projeto de implantação do TAV –
Trem de Alta Velocidade Rio / São Paulo / Campinas
indicam a Estação e toda a área de terreno que lhe é
adjacente como terminal de partida / chegada do trem e
como sede do conjunto de apoio logístico que lhe será
necessário. O projeto de remanejamento do Museu do
Trem, do Engenho de Dentro para o Complexo de Barão de Mauá, deverá, pois, inserir-se no conjunto sem
prejuízo para a sua destinação operacional.
Cabe observar, ainda, que já existe um projeto de
restauro arquitetônico do prédio da Estação e de suas
plataformas contratado com empresa especializada,
em 2009, pelo IPHAN – Superintendência Regional
do Rio de Janeiro.
Tudo isso, Senhor Presidente e Senhores Senadores, leva-me à convicção de que devamos institucionalizar a criação do Museu Ferroviário Nacional,
dando-lhe o nome do Barão de Mauá, que já titula a
própria Estação.
A criação do Museu, por força de lei, dar-lhe-á
maior signiﬁcância e garantirá seu adequado funcionamento e ampliação, com a absorção do Museu do Trem

Quinta-feira 10

21

27487

do Engenho de Centro e a adição de um Parque Temático. Permitirá, ainda, que o Museu Ferroviário Nacional
Barão de Mauá já nasça vinculado ao IBRAM – Instituto
Brasileiro de Museus, entidade à qual compete a gestão
dos museus vinculados ao Governo Federal.
Por esse motivo, consideramos a matéria relevante não apenas para salvar e revitalizar o Museu
do Trem do Engenho de Dentro como para criar uma
unidade central, de caráter nacional, para operacionalizar uma política sistemática e permanente de preservação, valorização e difusão do patrimônio histórico e
cultural ferroviário.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Duque.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte,
cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 174, DE 2010
Acrescenta o inciso XVIII ao art. 20 da
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para
permitir a liberação do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço do trabalhador que
necessite executar projeto de acessibilidade em imóvel próprio.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XVIII:
‘‘Art. 20. ................................................
XVIII – para realização de obras ou reformas em imóvel próprio com o objetivo de
dar acessibilidade ao trabalhador ou seus dependentes se portadores de necessidades
especiais, na forma a ser regulamentada pelo
Conselho Curador do FGTS.
..................................................... (NR)’’
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O nascimento de um ﬁlho com necessidade especial (paraplégico, tetraplégico, com paralisia cerebral, cego, surdo, mudo etc) exige a adoção de uma
série de cuidados e impõe à família elevados custos
ﬁnanceiros. A mesma realidade vive uma família cujo
integrante sofreu um acidente que resulte em algum
tipo de incapacidade permanente.
De outro lado, a maioria das nossas residências não
foram construídas tendo como realidade a existência de um
ente que seja portador de necessidade especial, necessidade esta exempliﬁcada como um ﬁlho cadeirante.
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A legislação atual do FGTS traz inúmeros dispositivos que contemplam a liberação dos recursos
existentes, sendo que as hipóteses mais comuns são
a demissão sem justa causa e a aposentadoria.
No tocante a situações especiais de saúde, o
FGTS só é liberado quando o próprio trabalhador ou
algum de seus dependentes tem como destino certo a
morte, incisos XI, XIII e XIV. Ou seja, o Estado só se faz
presente quando a morte é certa! Este projeto não.
Este projeto visa a vida do trabalhador, autorizando ao Estado liberar o dinheiro que pertence ao próprio
trabalhador para que este promova a adequação de
sua residência em face da existência de necessidade
especial sua ou de seus dependentes.
A liberação do FGTS neste caso beneﬁciará sobremaneira os mais humildes, que poderão instalar em
suas residências portas maiores, banheiros maiores
com as necessárias adaptações, rampas, elevadores,
quartos com barras de sustentação, entre outros.
Por último, deve ser observado que há legislação
contemplando a adequação de locais públicos para o portador de necessidade especial, contudo não há qualquer
incentivo ou benefício em favor do portador de necessidade especial no tocante a adequação de sua própria
residência, local onde passa a maior parte de sua vida.
O projeto tem como base o disposto nos artigos
23, II, 24, XIV da Constituição Federal, pelos quais
compete à União, aos Estados, aos Municípios e ao
Distrito Federal cuidar da saúde, da proteção, da garantia e da integração social das pessoas portadoras
de deﬁciência.
Esperamos, pelas razões expostas, contar com
o apoio dos nobres Colegas para a aprovação desta
iniciativa.
Sala das Sessões, – Senador Jayme Campos.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.036 – DE 11 DE MAIO DE 1990
DOU DE 14/5/90 – Alterada
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS
poderá ser movimentada nas seguintes situações:
I – despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada
com o depósito dos valores de que trata o artigo 18.
(Redação dada pela Lei nº 9.491, de 1997) (Vide
Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)
Redação anterior
I – despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força
maior, comprovada com pagamento dos
valores de que trata o artigo 18;
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II – extinção total da empresa, fechamento de
quaisquer de seus estabelecimentos, ﬁliais ou agências, supressão de parte de suas atividades, ou ainda falecimento do empregador individual sempre que
qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita
da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão
judicial transitada em julgado;
III – aposentadoria concedida pela Previdência
Social;
IV – falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago
a seus dependentes, para esse ﬁm habilitados perante
a Previdência Social, segundo o critério adotado para a
concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada
os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em
alvará judicial, expedido a requerimento do interessado,
independente de inventário ou arrolamento;
V – pagamento de parte das prestações decorrentes
de ﬁnanciamento habitacional concedido no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação – SFH, desde que:
a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses;
c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80%
(oitenta por cento) do montante da prestação.
VI – liquidação ou amortização extraordinária do
saldo devedor de ﬁnanciamento imobiliário, observadas
as condições estabelecidas pelo Conselho Curador,
dentre elas a de que o ﬁnanciamento seja concedido
no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois)
anos para cada movimentação;
VII – pagamento total ou parcial do preço da
aquisição de moradia própria, observadas as seguintes condições:
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de
3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;
b) seja a operação ﬁnanciável nas condições vigentes para o SFH.
VIII – quando o trabalhador permanecer três anos
ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do
regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser
efetuado a partir do mês de aniversário do titular da
conta. (Redação dada pela Lei nº 8.678, de 1993)
Redação anterior
VIII – quando permanecer 3 (três) anos
ininterruptos, a partir da vigência desta Lei,
sem crédito de depósitos;
IX – extinção normal do contrato a
termo, inclusive o dos trabalhadores tem-
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porários regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de
janeiro de 1974;
X – suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada
por declaração do sindicato representativo da categoria– proﬁssional.
XI – quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for acometido de neoplasia maligna.
(Acrescido pela LEI Nº 8.922 – DE 25 DE JULHO
DE 1994 – DOU DE 26/07/94)
XII – aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de
1976, permitida a utilização máxima de 50 % (cinqüenta
por cento) do saldo existente e disponível em sua conta
vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
na data em que exercer a opção. (Incluído pela Lei nº
9.491, de 1997) (Vide Decreto nº 2.430, 1997)
XIII – (Vide Medida Provisória nº 2.164-41, de
2001)
XIV – (Vide Medida Provisória nº 2.164-41, de
2001)
XV – (Vide Medida Provisória nº 2.164-41, de
2001)
XVI – necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto
em regulamento, observadas as seguintes condições:
(Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)
a) o trabalhador deverá ser residente em áreas
comprovadamente atingidas de Município ou do Distrito
Federal em situação de emergência ou em estado de
calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal; (Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)
b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal,
da situação de emergência ou de estado de calamidade
pública; e (Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)
c) o valor máximo do saque da conta vinculada
será deﬁnido na forma do regulamento. (Incluído pela
Lei nº 10.878, de 2004)
XVII – integralização de cotas do FI-FGTS, respeitado o disposto na alínea i do inciso XIII do caput do
art. 5º desta Lei, permitida a utilização máxima de 10%
(dez por cento) do saldo existente e disponível na data
em que exercer a opção. (Vide Medida Provisória nº
349, de 2007) Alterada pela LEI Nº 11.491 – DE 20
DE JUNHO DE 2007 – DOU DE 21/6/2007
a) o trabalhador deverá ser residente em áreas, comprovadamente atingidas, de Municípios em
situação de emergência ou de estado de calamidade
pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal; Alterada pela – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 169,
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DE 20 DE FEVEREIRO 2004 – DOU DE 20/02/2004
– Edição extra
b) a renda mensal do trabalhador não poderá ultrapassar R$ 720,00 (setecentos e vinte reais); Alterada
pela – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 169, DE 20 DE FEVEREIRO 2004 – DOU DE 20/02/2004 – Edição extra
c) o valor do saque será equivalente ao saldo
da conta vinculada, limitado a R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais); e Alterada pela – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 169, DE 20 DE FEVEREIRO 2004 – DOU
DE 20/02/2004 – Edição extra
d) a solicitação de saque somente será admitida
durante o período da situação de emergência ou de
estado de calamidade pública declarados por decreto
Alterada pela – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 169, DE
20 DE FEVEREIRO 2004 – DOU DE 20/02/2004 –
Edição extra
§ 1º A regulamentação das situações previstas
nos incisos I e II assegurará que a retirada a que faz
jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados
na conta vinculada durante o período de vigência do
último contrato de trabalho, acrescida de juros e atualização monetária, deduzidos os saques.
§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto no
inciso V, visando a beneﬁciar os trabalhadores de baixa
renda e a preservar o equilíbrio ﬁnanceiro do FGTS.
§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos
do FGTS, pelo trabalhador só poderá ser exercido para
um único imóvel.
§ 4º O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de outra transação com recursos do Fundo, na forma que vier a ser regulamentada
pelo Conselho Curador.
§ 5º O pagamento da retirada após o período previsto em regulamento, implicará atualização monetária
dos valores devidos.
§ 6º Os recursos aplicados em cotas de fundos
Mútuos de Privatização, referidos no inciso XII, serão
destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a
aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, de que trata a
Lei nº 9.491, de 1997, e de programas estaduais de
desestatização, desde que, em ambos os casos, tais
destinações sejam aprovadas pelo CND. (Redação
dada pela Lei nº 9.635, de 1998)
§ 7º Ressalvadas as alienações decorrentes das
hipóteses de que trata o § 8o, os valores mobiliários a
que se refere o parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos, pelos respectivos Fundos, seis meses
após a sua aquisição, podendo ser alienada em prazo
inferior parcela equivalente a 10% (dez por cento) do valor
adquirido, autorizada a livre aplicação do produto dessa
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alienação, nos termos da Lei no 6.385, de 7 de dezembro
de 1976. (Redação dada pela Lei nº 9.635, de 1998)
Redação anterior
§ 6° Os recursos aplicados em quotas dos Fundos Mútuos de Privatização,
referidos no inciso XII deste artigo, serão
destinados a aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização, instituído pela Lei n°
8.031, de 12 de abril de 1990, e de programas estaduais de desestatização, desde
que, em ambos os casos, tais destinações
sejam aprovadas pelo Conselho Nacional
de Desestatização. (Incluído pela
Lei nº 9.491, de 1997)
§ 7° Os valores mobiliários de que
trata o parágrafo anterior só poderão ser
integralmente vendidos, pelos respectivos
Fundos, seis meses após sua aquisição,
podendo ser alienada, em prazo inferior,
parcela equivalente a 10 % (dez por cento)
do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei n° 6.385, de 1976. (Incluído pela
Lei nº 9.491, de 1997)
§ 8º As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização e no FI-FGTS são nominativas, impenhoráveis
e, salvo as hipóteses previstas nos incisos I a XI e XIII
a XVI do caput deste artigo, indisponíveis por seus
titulares.. (Vide Medida Provisória nº 349, de 2007)
Alterada pela LEI Nº 11.491 – DE 20 DE JUNHO DE
2007 – DOU DE 21/6/2007
§ 9° Decorrido o prazo mínimo de doze meses,
contados da efetiva transferência das quotas para os
Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão
optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. (Incluído pela Lei
nº 9.491, de 1997)
§ 10. A cada período de seis meses, os titulares
das aplicações em Fundos Mútuos de Privatização
poderão transferi-las para outro fundo de mesma natureza. (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 11. O montante das aplicações de que trata o
§ 6° deste artigo ﬁcará limitado ao valor dos créditos
contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. (Incluído pela Lei
nº 9.491, de 1997)
§ 12. Desde que preservada a participação individual dos quotistas, será permitida a constituição de
clubes de investimento, visando a aplicação em quotas
de Fundos Mútuos de Privatização. (Incluído pela Lei
nº 9.491, de 1997)
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§ 13. A garantia a que alude o § 4º do art. 13 desta
Lei não compreende as aplicações a que se referem
os incisos XII e XVII do caput deste artigo.. (Incluído
pela Lei nº 9.491, de 1997) . (Vide Medida Provisória
nº 349, de 2007) Alterada pela LEI Nº 11.491 – DE 20
DE JUNHO DE 2007 – DOU DE 21/6/2007
§ 14. § 14. Ficam isentos do imposto de renda:
(Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997) . (Vide Medida Provisória nº 349, de 2007) Alterada pela LEI
Nº 11.491 – DE 20 DE JUNHO DE 2007 – DOU DE
21/6/2007
I – a parcela dos ganhos nos Fundos Mútuos de
Privatização até o limite da remuneração das contas
vinculadas de que trata o art. 13 desta Lei, no mesmo
período; e Alterada pela LEI Nº 11.491 – DE 20 DE
JUNHO DE 2007 – DOU DE 21/6/2007
II – os ganhos do FI-FGTS e do Fundo de Investimento em Cotas – FIC, de que trata o § 19 deste artigo. Alterada pela LEI Nº 11.491 – DE 20 DE JUNHO
DE 2007 – DOU DE 21/6/2007
§ 15. A transferência de recursos da conta do
titular no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em
razão da aquisição de ações, nos termos do inciso XII
do caput deste artigo, ou de cotas do FI-FGTS não
afetará a base de cálculo da multa rescisória de que
tratam os §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei. (Incluído pela
Lei nº 9.491, de 1997) . (Vide Medida Provisória nº
349, de 2007) Alterada pela LEI Nº 11.491 – DE 20
DE JUNHO DE 2007 – DOU DE 21/6/2007
§ 16. Os clubes de investimento a que se refere o § 12 poderão resgatar, durante os seis primeiros
meses da sua constituição, parcela equivalente a 5%
(cinco por cento) das cotas adquiridas, para atendimento de seus desembolsos, autorizada a livre aplicação do produto dessa venda, nos termos da Lei no
6.385, de 7 de dezembro de 1976. (Incluído pela Lei
nº 9.635, de 1998)
§ 17. (Vide Medida Provisória nº 2.197-43, de
2001)
§ 18. (Vide Medida Provisória nº 2.197-43, de
2001)
§ 19. A integralização das cotas previstas no inciso XVII do caput deste artigo será realizada por meio
de Fundo de Investimento em Cotas – FIC, constituído
pela Caixa Econômica Federal especiﬁcamente para
essa ﬁnalidade. (Vide Medida Provisória nº 349, de
2007) Alterada pela LEI Nº 11.491 – DE 20 DE JUNHO DE 2007 – DOU DE 21/6/2007
§ 20. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá os requisitos para a integralização das cotas
referidas no § 19 deste artigo, devendo condicioná-la
pelo menos ao atendimento das seguintes exigências:
(Vide Medida Provisória nº 349, de 2007) Alterada
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pela LEI Nº 11.491 – DE 20 DE JUNHO DE 2007 –
DOU DE 21/6/2007
I – elaboração e entrega de prospecto ao trabalhador; e Alterada pela LEI Nº 11.491 – DE 20 DE
JUNHO DE 2007 – DOU DE 21/6/2007
II – declaração por escrito, individual e especíﬁca, pelo trabalhador de sua ciência quanto aos riscos
do investimento que está realizando. Alterada pela
LEI Nº 11.491 – DE 20 DE JUNHO DE 2007 – DOU
DE 21/6/2007
§ 21. As movimentações autorizadas nos incisos V
e VI do caput serão estendidas aos contratos de participação de grupo de consórcio para aquisição de imóvel
residencial, cujo bem já tenha sido adquirido pelo consorciado, na forma a ser regulamentada pelo Conselho
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Curador do FGTS Alterada pela LEI Nº 12.058, DE 13
DE OUTUBRO DE 2009 – DOU DE 14/10/2009
FERNANDO COLLOR
Zélia M. Cardoso de Mello
Antônio Magri
Margarida Procópio
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de
Direitos Humanos e Legislação Participativa,
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, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições constantes dos art. 354
e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu do Senhor Presidente da República a Mensagem n° 50, de 2010-CN (nº 293, de 2010,
na origem), encaminhando o seguinte projeto de lei do
Congresso Nacional:
– Projeto de Lei nº 20, de 2010-CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encargos
Financeiros da União, crédito especial no valor
de R$ 181.000.000,00 (cento e oitenta e um milhões de reais), para o ﬁm que especiﬁca”.
O Projeto de Lei no 20, de 2010-CN, vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:
Leitura: 9-6-2010
até 14/6
prazo para publicação e distribuição de avulsos;
até 22/6
prazo para apresentação de emendas;
até 27/6
prazo para publicação e distribuição de avulsos
das emendas apresentadas; e
até 12/7
prazo para apresentação, publicação, distribuição
e votação do relatório e encaminhamento do parecer
da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 10 de junho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinteo projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu os Ofícios nºs 87, 98 e 104, de
2010, da Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comunicando a apreciação, em caráter
terminativo, dos Projetos de Lei da Câmara nºs 287
e 224, de 2009; e do Projeto de Lei do Senado nº
44, de 2010, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
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Olinda a Capital Simbólica do Brasil e dá outras
providências”.
Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 104/2010/CE
Brasília, 25 de maio de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria

Of. nº 87/2010/CE
Brasília, 25 de maio de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 287,
de 2009, de autoria de Sua Excelência os Senhores
Deputados Geraldo Resende e Antônio Carlos Biff,
que “Denomina Rodovia Federal Francisco Anselmo
Gomes de Barros a BR-359 o trecho Coxim/Alcinópolis” com as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 98/2010/CE
Brasília, 25 de maio de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico
a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou,
em caráter terminativo, na reunião realizada nesta
data, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara
nº 224, de 2009, de autoria de Sua Excelência o
Senhor Deputado Maurício Rands, que “Proclama

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 44, de
2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Roberto Cavalcanti, que “Autoriza o Poder Executivo a
criar campus do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia da Paraíba, no Município de Sapé”, com
a emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com referência aos expedientes lidos, ﬁca aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por um décimo da composição da Casa, para que
as matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 109, de 2010, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a apreciação, em caráter terminativo,
do Projeto de Lei do Senado nº 49, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 109/10-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília,

de de 2010.

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
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Excelência que em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou em caráter terminativo,
pela aprovação, com A Emenda. Nº 1-CDR-CCJ, nos
termos da Subemenda nº 1-CCJ, com as Emendas
nº 2-CCJ e 3-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 49
de 2009, que “Estabelece a legitimidade do Ministério Público para propor a ação de usucapião especial
urbana referida no art. 10 da Lei nº 10.257, de 10 de
julho de 2001 (Estatuto das Cidades)”, de autoria do
Senador Demóstenes Torres.
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) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 742 a 744,
de 2010, das Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; de Agricultura
e Reforma Agrária; e de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 14, de
2010 (nº 5.536/2009, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza a União a
doar ao Estado de Mato Grosso as áreas de domínio
federal nas Glebas denominadas Maiká, em litígio na
Ação Cível Originária nº 488, que tramita no Supremo Tribunal Federal, e Cristalino/Divisa, de que trata a
Ação Discriminatória nº 00.00.04321-4, suspensa por
decisão do STF na Reclamação nº 2646.

Quinta-feira 10

133

27599

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) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 142, de 2010, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a apreciação, em caráter terminativo,
do Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2008.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 142/10-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 2 de junho de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
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 do Senado nº
159, de 2008, que “Autoriza a União a celebrar convênio com o Governo do Estado de Goiás com vistas
à implantação de Goiânia/GO”, de autoria do Senador
Marconi Perillo.
Aproveito a oportunidade para renovar de estima
e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres
– Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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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 o Ofício nº 99, de 2010, da Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
comunicando a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 339, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 99/2010/CE
Brasília, 25 de maio de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente.
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativa na reunião realizada nesta data, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 339, de 2009,
de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Marcelo Crivella, que “Debomina “Almirante Tamandaré”
a ilha onde se encontra a Escola Naval da Marinha
do Brasil, situada na Baía da Guanabara, no Estado
do Rio de Janeiro.”
Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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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) –
Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 747 e
748, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, que concluem pela prejudicialidade das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 105, de 2006, de autoria do Senador Valdir Raupp, que altera o nome
do Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, para “Dos crimes contra a liberdade e o
desenvolvimento sexual” (tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 537 e
689, de 2007); e
– Proposta de Emenda à Constituição nº 26, de
2007, tendo como primeiro signatário o Senador Eduardo Azeredo, que altera o art. 228 da
Constituição Federal, para prever a imputabilidade do menor com mais de dezesseis anos
de idade, na hipótese que especiﬁca, com redução de pena.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente, a ﬁm de ser declaradas prejudicadas, nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as
seguintes matérias:
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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,
os projetos serão apreciados terminativamente pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde
poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias
úteis, nos termos do art. 122, inciso II, c, da referida
Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do
Presidente do Tribunal de Contas da União os seguintes avisos:
– Aviso no 755-Seses-TCU-Plenário, encaminhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão no
1202/2010-TCU-Plenário, comunicando que não
foram detectados indícios de irregularidades nas
obras de ampliação do sistema de abastecimento
de água de Porto Velho/RO.
– Aviso no 758-Seses-TCU-Plenário, encaminhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão
no 1199/2010-TCU-Plenário, comunicando que
não foram detectados indícios de irregularidades nas obras de remoção de famílias localizadas em áreas de risco, no município de Sete
Lagoas/MG.
– Aviso no 760-Seses-TCU-Plenário, encaminhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão no
1200/2010-TCU-Plenário, comunicando que não
foram detectados indícios de irregularidades nos
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serviços de urbanização e remanejamento de
moradias de risco em assentamentos no município de Itapecerica da Serra/SP.
As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de dez de junho do corrente.
Os avisos lidos vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Avisos:

Aviso nº 755-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 26 de maio de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do
processo nº TC 000.284/2010-6, pelo Plenário desta
Corte na Sessão Ordinária de 26-5-2010, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o
fundamentam.
Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
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Aviso nº 758-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 26 de maio de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes Senado Federal
Brasília-DF
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Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 000.285/2010-2, pelo Plenário desta Corte
na Sessão Ordinária de 26-5-2010, acompanhado do
Relatório e do voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar Presidente.
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Aviso nº 760-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 26 de maio de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF
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Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 000.344/2010-9, pelo Plenário desta Corte
na Sessão Ordinária de 26-5-2010, acompanhado do
Relatório e do voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
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O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Com a palavra, pela ordem, o Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que me inscreva para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Drª Cláudia Lyra fará a sua inscrição.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Com a palavra, o Senador Marco Maciel, pela ordem.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu também gostaria de pedir
a minha inscrição para uma comunicação inadiável,
se possível.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.)
– Do mesmo modo, Senador Mão Santa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Drª Cláudia Lyra, Secretária-Geral, atenderá V. Exª.
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Após o
Senador Marco Maciel, peço a minha inscrição para
uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Tião Viana, do Acre, líder maior da nova geração política do Brasil, V. Exª será atendido.
Há oradores inscritos.
Aquelas inscrições feitas ontem pela nossa Secretária-Geral, Drª Cláudia Lyra, são de dois tipos: para
discutir as matérias cujos Relatores foram o Líder do
Governo, Senador Romero Jucá, e o Senador Delcídio
Amaral. Será na Ordem do Dia, estão valendo aquelas inscrições.
Vamos aos oradores inscritos. O primeiro é o
Senador Eduardo Suplicy.
Abdica de usar da palavra, Senador Eduardo
Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não. Estou a caminho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Porque V. Exª está ao telefone.
Eu pediria a todos e a todas que desliguem os
seus celulares. Eu tenho recebido muitos e-mails.
Não ﬁca bem, o Brasil não gosta. Eu quero dizer que,
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quando menino, interno no Colégio Marista – ouviu,
Tião Viana? – eu li um livro de André Maurois, Arte
de Viver ou A Pequena Filosoﬁa de Vida. Em cinco
capítulos ensina: a arte de pensar, a arte de amar, a
arte de trabalhar, a arte de comandar e a arte de envelhecer. Na arte de trabalhar, ele diz: “Cuidado com os
inoportunos”. E o maior inoportuno é o telefone. André
Maurois, da Academia de Letras. Foi um irmão marista
que me deu, eu era interno, Louis Dubois, francês, meu
monitor. Eu aconselho a todo o Brasil, ao pai e à mãe,
ir à livraria e comprar Arte de Viver ou A Pequena
Filosoﬁa de Vida, de André Maurois.
V. Exª está com a palavra, Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmº Sr. Presidente, Senador Mão Santa, suponha
V. Exª que quem estava na linha era uma pessoa que,
justamente, estava dando força, energia positiva para
que eu, aqui, ﬁzesse um bom pronunciamento. V. Exª
não acha que seria uma boa coisa? Eu em nada atrapalhei o andamento dos trabalhos – só para observar –,
mas que eu recebi uma energia positiva a caminho da
tribuna de honra do Senado, eu posso lhe assegurar.
Sr. Presidente, o tema sobre o qual vou falar hoje
é a invasão da privacidade na Internet. A revista Época
desta semana publicou uma reportagem de Bruno Ferrari e Camila Guimarães com uma informação que não
pode passar despercebida pela sociedade brasileira,
pois chegou ao Brasil um programa de computador que
é capaz de rastrear e registrar todos os movimentos
realizados pelo usuário na Internet.
Segundo aﬁrma Época, a operadora Oi já adotou o programa para os seus clientes de banda larga,
tendo conﬁrmado a parceria com os sites UOL e Terra.
O programa, conforme dados da reportagem, registra
tudo o que o usuário faz na Internet.
Acionado, ele sabe que você entrou no
Orkut, digitou o nome de uma ex-namorada no
campo de busca, depois visitou o perﬁl dos amigos dela. Também viu que entrou num site de
vendas e procurou uma nova torradeira. Anotou
as opções que você comparou. Acompanhou
a sua visita ao site do banco para consultar o
saldo. Seguiu o seus passos no site de e-mail
enquanto você abria cada mensagem. Viu que
você entrou no Facebook. E quando você clicou
num vídeo divertido que alguém recomendou.
Esse programa anota quanto tempo você gastou em cada uma dessas atividades. E transmite toda essa informação a uma empresa que
analisa seu comportamento e o classiﬁca de
acordo com algum rótulo.
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Ora, Sr. Presidente, a sequência de acompanhamento da navegação de um usuário, apresentada
pela revista Época, descreve o serviço oferecido pela
empresa inglesa Phorm:
Ela está chegando ao Brasil. Seu principal
cliente aqui é o provedor da internet Velox, serviço oferecido no Rio de Janeiro pela operadora
de telecomunicações Oi. A Oi está testando aqui
uma versão do programa da Phorm chamada
Navegador. É uma tecnologia que está longe
de ser aceita no mundo. Desde 2002, quando
foi criada pela Phorm, ela tem gerado controvérsia internacional e levantado preocupações
em grupos ligados à defesa dos direitos civis
na Internet. Essas resistências diﬁcultaram sua
adoção nos Estados Unidos e na Europa. Há o
temor de que as informações pessoais sejam
usadas de forma indevida. [...] A intenção da Oi
é expandir aos usuários de todo o Estado até o
ﬁnal de 2010. O Navegador é um rastreador remoto (não ﬁca instalado na máquina do usuário)
dos passos que um internauta dá na rede. No
início dos testes, Oi e Phorm anunciaram uma
parceria com os portais Terra, UOL e Estadão.
Procurada por Época, a assessoria do Grupo
Estado aﬁrmou que “a parceria nunca existiu e
o nome da empresa foi usado à revelia”. A Oi
[por outro lado] conﬁrmou a parceria com UOL
e Terra.
Avalio que essa informação prestada pela Época é grave, pois a nossa Constituição é clara ao dizer,
dentro do título Dos Direitos e das Garantias Fundamentais, conforme se lê no inciso X do art. 5º da nossa
Constituição, que:
X – são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Vou ler, também, o inciso XII:
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráﬁcas, de dados e
das comunicações telefônicas, salvo, no último
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma
que a lei estabelecer para ﬁns de investigação
criminal ou instrução processual penal.
Ora, para mim está claro que as comunicações
realizadas através da Internet, por toda a sua semelhança e forma, estariam qualiﬁcadas também como
a questão relativa ao sigilo da correspondência e das
comunicações telegráﬁcas, de dados e das comunicações telefônicas, porque, quando pela Internet os Srs.
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Senadores, as Srªs Senadoras e os que aqui estão presentes nos assistindo encaminham mensagens, essas
são cartas que são encaminhadas pela Internet. Então,
da mesma maneira, deve ser assegurado o sigilo.
Segundo a revista Época:
O programa da Phorm também permite
que o provedor de acesso mostre, a cada usuário, anúncios especíﬁcos, de acordo com seus
interesses pessoais. Sites que tenham acordo
com o provedor poderiam vender anúncios prometendo veiculá-los a internautas cujo perﬁl fosse mais interessante ao anunciante. Tal sistema
é apresentado como um modo de aumentar a
receita de provedores e sites de conteúdo. Só
que, além de invasivo, ele pode representar uma
concentração de poder nas mãos de uma empresa cuja missão deveria ser prover acesso de
forma indistinta – sem discriminar o conteúdo
ou publicidade que trafega em sua rede.
Com relação às atividades comerciais:
Tamanho poder nas mãos da Phorm e
da Oi pode representar uma ameaça à concorrência no mercado de publicidade on-line. A Oi
argumenta que, como o iG detém em torno de
5% desse mercado, essa ameaça inexiste. O
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deverá julgar nas próximas semanas a parceria entre Oi e Phorm. Até agora,
a Secretaria de Direito Econômico (SDE) e a
Secretaria de Acompanhamento Econômico
(SEAE) deram parecer favorável à Oi. O caso
estava na pauta do dia 5 de maio, mas o Cade
decidiu pedir mais informações à Oi. Um novo
julgamento ainda não foi marcado.
Ainda ontem, em O Globo, foi registrado que a
“parceria entre Oi e Phorm está na mira do Cade e do
Ministério da Justiça”, pois a empresa ofereceria ferramenta para identiﬁcar a preferência de usuários.
Diz a matéria de Patrícia Duarte e de Bruno
Rosa:
A parceria da operadora Oi com a empresa Phorm, que tem sede em Londres, para
utilização de uma ferramenta de identiﬁcação
de preferência dos usuários na Internet para
ﬁns publicitários está levantando dúvidas nos
órgãos federais que avaliam ou monitoram
o assunto. O tema está sob análise tanto do
Conselho Administrativo de Desenvolvimento
Econômico (Cadê) quanto do Ministério da
Justiça, que está ﬁnalizando o texto do Marco
Civil da Internet.
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Destaco a análise que a Época faz do tema, ao
aﬁrmar que:
A Phorm não é a única empresa que
rastreia hábitos do internauta para alocar publicidade. Grandes sites, como o Google, tentam adivinhar o gosto do usuário a partir do
que ele busca ou digita. O Facebook também
enfrenta questionamentos sobre sua política
de privacidade. Vários internautas têm abandonado o Facebook por causa disso. Mas o
rastreamento da Phorm dá um passo além por
dois motivos. Primeiro, os outros sites avaliam
o seu perﬁl, mas sua vida digital não ﬁca toda
guardada neles. Quando a Phorm espiona, ela
rastreia tudo o que você faz. Segundo motivo,
as empresas de busca e redes sociais precisam do retorno publicitário para manter seus
serviços gratuitos. Os provedores que usam o
programa da Phorm já são pagos por você – e
pelo acesso, não por conteúdo.
Dada a relevância desse tema, eu vou apresentar,
Sr. Presidente, requerimento, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para que sejam ouvidos
os representantes da operadora Oi e dos sites UOL
e Terra, a ﬁm de que esse assunto seja inteiramente
esclarecido. Ao mesmo tempo, passarei a preparar
uma proposta de emenda à Constituição que torne
mais claro aquilo que está no propósito do art. 5º da
Constituição, Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, quando diz que:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
E, em especial, quando, no inciso X, se diz:
X – são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
Combinado com o inciso XII, que diz:
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráﬁcas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo,
no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para
ﬁns de investigação criminal ou instrução processual penal.
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Que aqui venhamos acrescer, Senador Jarbas
Vasconcelos, e também colocar como objeto de inviolabilidade o conteúdo das mensagens que, da mesma forma das correspondências, encaminhamos pela
Internet.
Assim, Sr. Presidente, essas são as iniciativas
que irei tomar. Que possam os responsáveis por essas
empresas serem ouvidos na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e que possamos melhor aperfeiçoar o texto da Constituição, elaborado ao tempo em
que não havia ainda a comunicação pela Internet com
a importância que hoje realizamos.
V. Exª recebe, diariamente, como eu, centenas
– se não, às vezes, mais de mil – comunicações por
e-mail, e também as responde. É próprio que V. Exª
tenha o direito ao sigilo, conforme está no espírito da
nossa Constituição, sobre a comunicação que faz com
as pessoas de seu relacionamento pessoal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
com grande honra que comunico que está na tribuna
de honra deste plenário dois extraordinários Prefeitos
do nosso Piauí: Santa Cruz dos Milagres, cidade de
grande vida religiosa, o Sr. João Paulo de Assis, e o
Dr. Aarão Mendes, Prefeito de Beneditinos, ambos com
perspectivas invejáveis na política do Piauí.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE)
– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Pela ordem, Senador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.
Pela ordem.) – Presidente, eu solicito a V. Exª a transcrição nos Anais do Senado Federal do discurso que
encaminho à Mesa neste momento, em que presto homenagem ao Instituto de Medicina Integral Professor
Fernando Figueira (Imip), instituição que é um orgulho
para todos os pernambucanos e que comemora, em
um grande evento na próxima segunda-feira, dia 14,
seus cinquenta anos de fundação.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, subo hoje a esta tribuna para prestar
homenagem a uma instituição que honra as melhores
tradições de Pernambuco e é uma das referências daquele que é, sem dúvida alguma, um dos maiores pólos médicos do Brasil: o Instituto de Medicina Integral
Professor Fernando Figueira, o IMIP, que comemora
50 anos de fundação.
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Razões não faltam para que todos pernambucanos tenham orgulho redobrado do IMIP. Entre as diversas conquistas do Instituto está o título de 1º Hospital
Amigo da Criança de todo o Brasil, num reconhecimento
feito pela Organização Mundial da Saúde, Organização
Pan-Americana de Saúde e Ministério da Saúde. Isso
há quase 20 anos, em 1992.
Muitos dos Srs. e das Srªs talvez conheçam o
IMIP por meio do nome que ele recebeu no “batismo”:
Instituto de Medicina Infantil de Pernambuco.
Portanto, o IMIP do século 21 é o resultado do
sonho que ganhou forma em 13 de junho de 1960, no
engajamento de um grupo de pediatras pernambucanos agrupados e liderados pelo Professor Fernando
Figueira – ﬁgura extraordinária da medicina brasileira,
hoje imortalizado no nome do IMIP.
Construir um Hospital Escola beneﬁcente era um
antigo sonho do Professor Fernando Figueira, médico
diplomado em 1940 pela Faculdade de Medicina do
Recife. Durante duas décadas, ele dedicou toda sua
jovem carreira na preparação proﬁssional e acadêmica
para concepção desse objetivo maior.
Contemporâneo do Mestre Josué de Castro, também homenageado por esta Casa, o Professor Fernando Figueira é de um dos maiores cientistas sociais
do País, pois as suas pesquisas surgiam sempre dos
grandes problemas de Saúde que atingiam a criança
brasileira, especialmente àquelas menos afortunadas
do Nordeste – região que ainda carrega a triste marca
de a mais pobre do Brasil.
É essa “argamassa” de uma ciência humanitária
e comprometida socialmente que sustenta as bases
do IMIP até os dias atuais.
Devemos destacar que o trabalho pioneiro do
Professor Fernando Figueira antecipou toda uma preocupação com a saúde infantil da população mais
necessitada. Uma atuação de vanguarda que só se
tornaria comum muitos anos depois.
O IMIP desde o princípio se pautou por um atendimento humanizado, bem diferente daquele ao qual os
mais pobres muitas vezes são submetidos no Brasil.
Srªs e Srs. Senadores, um bom exemplo do estilo aguerrido do Professor Fernando Figueira ocorreu
como consequência dos estudos que ele realizou sobre a importância do leite materno para as crianças
pequenas.
Essas descobertas levaram o médico pernambucano a enfrentar as multinacionais da indústria alimentar que promoviam, naquela época, o desmame
precoce, com a propaganda enganosa das vantagens
do aleitamento artiﬁcial.
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Para o Professor, essa danosa ação da indústria do leite em pó vitimou milhares de crianças nos
países pobres.
Quando então Secretário de Saúde de Pernambuco, no início da década de 1970, Fernando Figueira
proibiu a distribuição do leite em pó nas maternidades
de Pernambuco. Esse movimento foi o marco para o
processo de incentivo ao aleitamento materno.
O pioneirismo do Professor é encontrado também com seus estudos sobre o aspecto emocional
dos pacientes, quando, ainda na década de 1970,
passou a permitir que as mães acompanhassem seus
ﬁlhos hospitalizados, inclusive nas unidades de terapia intensiva.
Essa política de humanização da Medicina também incluía as visitas dos familiares sem horário préﬁxado, o alojamento conjunto, entre outros.
Essas medidas simples – mas revolucionárias
tornaram mais humano o ambiente hospitalar e contribuíram para diminuir o tempo de internamento e a
morbi-mortalidade nos hospitais.
Um dos últimos estudos do Professor Figueira
resultou num livro pioneiro no Brasil, publicado em
1998: “Doenças do adulto com raízes na infância”.
Essa publicação aborda a origem das doenças da vida
adulta. Os estudos do Professor demonstraram que
têm raízes na infância as doenças que mais matam em
todo o mundo – como as coronariopatias, o acidente
vascular cerebral, a hipertensão e a diabetes.
A descoberta do Mestre pernambucano coloca a
assistência à saúde da criança no mais alto patamar
de relevância. O caminho da prevenção primária das
doenças crônicas da vida adulta, segundo o Professor,
é o caminho para que o homem atinja os 100 anos de
idade com saúde e boa qualidade de vida.
Sr. Presidente, em Pernambuco de forma especial e em muitos outros Estados da Federação, falar
em IMIP sempre foi sinônimo de um atendimento médico de alta qualidade – para mães e ﬁlhos. Trata-se
da comprovação de que atendimento público na área
de Saúde é sim compatível com a eﬁciência de gestão,
sem abrir mão do compromisso social.
Quatro anos depois de fundado, o IMIP passou
a ser considerado de utilidade pública pelo Governo
do Estado. Em 1967 foi a vez de conquistar o mesmo
reconhecimento por parte da Prefeitura do Recife.
Sempre gosto de citar uma das máximas do também pernambucano Nelson Rodrigues, que aﬁrmava
categoricamente – abre aspas – “toda unanimidade é
burra”. Como também acredito que toda regra tem uma
exceção, tenho certeza que até Nelson abriria espaço
para reconhecer a unanimidade inteligente em torno
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do IMIP, numa área tão crítica como a do atendimento
médico a mulheres e crianças carentes.
Em meio século de existência, o IMIP é um exemplo de evolução permanente. Não apenas nas áreas
da atualização tecnológica ou da adoção de novos
métodos, mas também da diversiﬁcação dos serviços
que presta à população.
Quando completou 21 anos de existência, em
1981, o IMIP passou a se chamar Instituto Materno
Infantil de Pernambuco, assumindo o papel que exerceu desde o seu nascimento, assistindo também as
mulheres. Em 1982, o Instituto conquista também o
reconhecimento de utilidade pública federal, com a
transformação do Convênio de Prestação de Serviços
à Presidência Social em Convênio de Ensino, em parceria com o Ministério da Previdência e da Assistência
à Saúde e o Ministério de Educação.
Em 1983, o IMIP deu início, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, as
atividades de extensão comunitária. No ano seguinte,
o Instituto conquistou o credenciamento como Centro
de Referência Nacional para o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança do
Ministério da Saúde.
A expansão das atividades assistenciais e de
ensino do IMIP, efetivando a ampliação da cobertura
etária para todas as áreas, através da criação das Clínicas Médica e Cirúrgica de Adulto em 2004, e suas
respectivas especialidades, motivou uma nova denominação que contemplasse o novo perﬁl institucional,
passando esse a denominar-se Instituto de Medicina
Integral Prof. Fernando Figueira.
O Professor Fernando Figueira nos deixou em
1º de abril de 2003. Mas ele partiu tendo a certeza de
que seguiu o caminho certo. Graças à sua visão de
futuro e o seu profundo engajamento com a Medicina,
o Professor ergueu uma instituição que sobreviverá a
todos nós.
Em novembro do ano passado, tive a honra e o
privilégio de ser homenageado pelo Conselho e pela
Direção do IMIP, com o título de Sócio-Honorário. Honraria que recebi das mãos do presidente do Instituto,
Antonio Carlos Figueira. Na oportunidade, visitei as
obras de restauro do Hospital Pedro II, que passará a
integrar o complexo hospitalar do IMIP.
Naquela ocasião disse algo que gostaria de reaﬁrmar agora: Quando se fala no IMIP, fala-se em seriedade. Esta é uma instituição acima de interesses
político-partidários, um orgulho de todos os pernambucanos.
Como Governador de Pernambuco, em 2006, tive
a oportunidade de ajudar na transferência do imóvel do
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Hospital Pedro II para o IMIP, que na época pertencia
à Santa Casa da Misericórdia.
É certo que daqui a 50 anos, 2060, outro Senador
por Pernambuco estará aqui, nesta tribuna, festejando
o primeiro centenário do IMIP.
Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de citar uma
frase do Professor Fernando Figueira, abre aspas:
“Conscientemente ou não, o homem somente se realiza plenamente, quando se esquece de sua individualidade, se eleva e se
projeta como parte integrante do imenso corpo
social ao qual pertence.”
Era o que tinha dizer. Muito obrigado.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem, Presidente Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª, Senador Jarbas Vasconcelos, será atendido de
acordo com o Regimento.
Pela ordem, o Senador Tião Viana, que está inscrito aqui em comunicações inadiáveis.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.)
– Apenas para solicitar a V. Exª que, mediante o acordo que tivemos no dia de ontem, entre os Líderes e
a Presidência da Casa, para a Ordem do Dia de hoje
começar a partir das 14 horas, já que o tema será o
pré-sal, que convide os Srs. Líderes para o início da
Ordem do dia. É o apelo que faço, pensando no bom
aproveitamento da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É,
eu também vim com essa intenção, mas o Presidente
disse apenas que tinha vontade, mas não efetivou a
consulta ao Plenário, não efetivou a votação. Está aqui
para ler os termos, eu mandei. Tanto é que vou até me
retirar e convido, agora, o Senador César Borges, que é,
regimentalmente, o suplente da Mesa Diretora, porque
vai haver uma reunião da Mesa Diretora que o próprio
Presidente convocou para às 14h15min.
Convido para a tribuna o Líder Osmar Dias.
V. Exª está inscrito como Líder desde ontem. E,
ontem, eu não me esqueci e o chamei aqui.
Osmar Dias representa o PDT, do Estado do
Paraná.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Tião Viana, respondendo à sua questão de
ordem: Sr. Aloizio Mercadante, conversei aqui com o
Senador José Agripino, o Senador Arthur Virgílio, o
Senador Antonio Carlos Magalhães, que já estão fazendo o entendimento de que, se vamos votar amanhã,
começamos a Ordem do Dia às 14 horas. Não tem
pinga-fogo, não tem pronunciamento. A gente começa
imediatamente o debate para fazer um grande debate
e votamos essa matéria amanhã deﬁnitivamente. En-
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tão, às 14 horas iniciaremos a Ordem do Dia, com a
presença do Presidente.
Isso foi a intenção, a que me associo, e V. Exª nos
lidera. Mas o Presidente disse: “É o desejo da Presidência.” Não conﬁrmou. E tanto é verdade que ele está
presidindo uma reunião para a qual vou. Mas, na Ordem
do Dia, valerão aquelas inscrições que ﬁzemos sobre
o primeiro assunto do qual foi Relator o brilhante Líder
do Governo, Senador Romero, e sobre o outro tema
do qual foi Relator o Senador Delcídio Amaral.
Então, na Ordem do Dia, serão obedecidas aquelas inscrições.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
César Borges, eu o convido para presidir aqui.
Senador César Borges. (Pausa.) Não está mais
no plenário.
Então, nós... Chegou o Presidente.
A Itália tinha doze Césares, a Bahia só tem um,
mas melhor do que os doze italianos.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
César Borges, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR
– BA) – Com a palavra, o Senador Osmar Dias, pela
liderança do PDT.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu conversava há pouco com o Senador
Aloizio Mercadante sobre o crescimento obtido pelo
Brasil no primeiro trimestre de 2010 em relação ao
primeiro trimestre de 2009.
Há aqueles que dizem: “Ah, mas o crescimento
de 2009 não pode ser considerado porque o mundo
estava vivendo uma crise e o Brasil vivia junto esta
crise. Então essa recuperação da economia já era
esperada”. A recuperação da economia sim, mas, no
nível alcançado, não! Creio que os mais otimistas colocavam um crescimento em torno de 5%, 6%, 5,5%,
era uma média para o trimestre.
E há fatores também que podem ter impulsionado
a economia no primeiro trimestre e que devem ser considerados. Mas, mesmo assim, a gente tem que festejar
este crescimento da economia, porque há um cálculo
segundo o qual, tecnicamente, para se alcançar a geração de empregos para os jovens, criar oportunidades
para os jovens que estão ingressando no mercado de
trabalho, só para esse objetivo, o País tem que crescer
3% ao ano. É mais ou menos assim: para cada ponto
percentual crescido 400 mil, 450 mil empregos.
Então, Senador César Borges, se o Brasil cresce
num trimestre 9%, é evidente que não vai manter essa
média até o ﬁnal do ano, porque aí seria praticamente
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um crescimento igual ao da China. E talvez isso até
pudesse trazer problemas para o País, um crescimento
tão acelerado em tão curto espaço de tempo. Porque
nós poderíamos ter mais adiante uma queda, e aí aquilo
que se chama de vôo de galinha, que poderia ocorrer com a economia brasileira, e ocasionar problemas
de desemprego mais adiante. O bom é o crescimento
sustentado, é o que se busca.
Pois bem, se, no ano passado, o Brasil teve problemas e ﬁcamos muito próximos de zero de crescimento,
inauguramos este ano com esse crescimento de 9%.
E, no meu Estado, eu posso aﬁrmar, com toda certeza:
a agricultura, a agroindústria, a agricultura familiar, o
agronegócio, esse segmento que junta tudo isso, foi
o grande responsável pelo crescimento da economia
paranaense que deve superar o crescimento da economia nacional. No Paraná, nós poderemos ter, na média
anual, um crescimento superior à média anual alcançada pelo Brasil, exatamente pelo agronegócio.
E aí eu volto aqui a chamar a atenção daqueles
que costumeiramente, Senador Augusto Botelho, falam assim: mas tem esta questão ideológica do Osmar
porque ele defende o agronegócio. Eu antes dizia que
era ignorância as pessoas dizerem isso a meu respeito,
mas agora eu digo que é um elogio para mim, deixou
de ser ignorância porque, num Estado onde a economia vai crescer mais que a nacional, que vai crescer,
segundo todos os técnicos e especialistas, acima de
6% no ano, e no Paraná vai ﬁcar acima disso porque
o agronegócio vai impulsionar a economia, eu tenho
que dizer que é um orgulho muito grande eu ser representante do agronegócio paranaense brasileiro,
ser um produtor rural, ﬁlho de produtor rural, de uma
família de produtores rurais. Isso me torna, no Estado
do Paraná, alguém muito sintonizado com a vocação
daquele Estado.
O meu Estado tem uma vocação determinante
para a agricultura, para a agricultura familiar especialmente, porque nós temos cerca de 350 mil produtores
familiares gerando um milhão e cem mil empregos. Isso
é um tesouro que a gente tem de preservar e, para
isso, a gente tem de ter projeto, para isso a gente tem
de ter programa, para isso a gente tem de ter amor à
causa. Não adianta fazer como aqueles que, à época
de eleição, vão dizer que a agricultura é importante
para o Estado. Tem de fazer disso uma vocação, tem
de fazer disso uma doutrina, tem de, todos os dias, levantar de manhã e agradecer os produtores rurais que
estão lá no campo, plantando, produzindo, colhendo
e, sobretudo, prestar homenagens a quem defende
os produtores rurais e não desferir agressões, como
muitas vezes querem fazer com quem quer defender
o produtor rural.
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Senador César Borges, V. Exª foi Governador da
Bahia, um Estado que teve um crescimento, nos últimos anos, extraordinário na agricultura, abrindo novas
fronteiras. Muitos paranaenses estão, hoje, na Bahia,
produzindo, porque os paranaenses estão espalhados
pelo Brasil inteiro, ajudando a transformar a produção
nacional, levando tecnologia, ajudando, junto com os
baianos, junto com todos aqueles que vivem em seus
Estados, a fazer do agronegócio brasileiro essa grande indústria de produção de alimentos, alimentos que
são transformados, que são exportados, que geram
divisas, que geram empregos.
Mas, no meu Estado, vamos deixar de lado essa
ignorância, essa verdadeira má-fé daqueles que falam: “Nós temos de separar aqueles que defendem o
agronegócio, porque eles são contra o Estado.” Contra
o Estado são aqueles que são contra o agronegócio,
porque é dele que a gente tira o desenvolvimento do
Paraná, é dele que a gente tira o desenvolvimento do
Brasil.
Temos de agradecer outros segmentos também,
que, na economia, estão permitindo esse crescimento.
Lá no Paraná, 12% do que é exportado vem da indústria
automobilística, que é importante e que está ajudando
o Estado do Paraná. São serviços que têm crescido
muito. Agora, o Paraná precisa, verdadeiramente, de
um projeto que possa tirar proveito dessas vocações
que o Estado tem e, sobretudo, desse grande potencial
que nós temos na agricultura, no turismo – que é muito
pouco explorado ainda –, na área de serviços, para que
a gente possa ter um Estado realmente de vanguarda
no País: moderno, produtivo, mas com distribuição de
renda e distribuição das riquezas para todas...
(Interrupção do som.)
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Vou encerrar, Presidente, vou encerrar. Para todas as regiões de
forma igual, porque o Paraná ainda carece de política
que descentralize os investimentos. O Paraná, se a
gente pegar, concentra, em uma faixa muito estreita,
75% dos investimentos. Com isso, há concentração de
renda, há desigualdades sociais e há, sobretudo, uma
péssima distribuição da riqueza entre os Municípios. Aí
se explica porque o Paraná, que é um Estado considerado rico, desenvolvido, tem 280 Municípios, ou seja,
praticamente 70% de nossos Municípios, no Paraná,
com IDH abaixo da média nacional. Parece mentira,
mas não é. Isso está lá na estatística do próprio Ipardes, que é o instituto de pesquisas do Estado.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo: muito bom que o
Brasil tenha crescido nesse ritmo. Muito bom será se o
Brasil continuar crescendo e fechar o ano em torno de
7%. Teremos, aí, melhorado em muito a nossa economia
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e proporcionado oportunidade para muitos trabalhadores, principalmente para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho neste momento.
Obrigado, Presidente Sarney.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, o
Sr. César Borges, Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – De acordo com o que foi decidido na sessão
de ontem, iniciaríamos o prosseguimento da Ordem
do Dia, com as matérias constantes da pauta, a partir
das 14 horas. Infelizmente, estamos um pouco atrasados, mas vamos começar a discussão da matéria
constante da pauta.
Item 1:
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.)
Discussão do 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 Romero Jucá.
O parecer do Senador Romero Jucá foi
lido ontem, aqui no plenário.
Vamos iniciar a discussão.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para discutir sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, pena...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Senador Antonio Carlos, eu queria pedir a sua
licença.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Pois não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É só para dizer que eu estou presidindo a sessão
da Mesa do Senado e vou passar a Presidência ao
Senador César Borges, que é membro da Mesa. Em
seguida, voltarei a presidir a sessão.
Muito obrigado.
V. Exª continua com a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é pena que
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nós tenhamos tão pouco tempo para debater tão importantes projetos, como estamos fazendo hoje.
Na verdade, essa manobra do Governo de colocar o marco regulatório do pré-sal – que, exatamente,
estabelece a partilha no lugar da concessão, o que é,
atualmente, permitido pela Constituição – e, juntando
se a isso, o projeto do Fundo Social fazem com que nós
tenhamos, a toque de caixa, de debater esse projeto.
Antes de entrar no mérito do projeto, é importante
colocar um ponto: a intenção do Governo, com esses
quatro projetos de lei, é retomar o monopólio estatal
do petróleo. Esse é o objetivo. Se nós analisarmos detidamente todos os projetos, nós vamos ver a intenção
clara do Governo de reestatizar o setor.
O modelo de partilha tendo a Petrobras como
operadora única, tendo a introdução da Petrosal para
inﬂuenciar no direcionamento das operações – e, inclusive, decidir, porque a Petrosal terá metade dos votos e
o voto de desempate –, a cessão onerosa no caso da
capitalização da Petrobras, todos os movimentos são
num sentido só: reestatização, recriação do monopólio
estatal, com claro favorecimento da Petrobras.
Então, é importante mostrar que a partilha, em
qualquer outra situação, seria até desnecessária. Por
quê? Através do modelo de concessão, seria possível obterem-se ganhos econômicos iguais ou maiores que os ganhos obtidos, presumidamente, pela
partilha. Como? Existem mecanismos, no regime de
concessão, como bônus de assinatura que poderiam
ser levados, royalties que poderiam ser levados, participação especial, que é exatamente onde o Governo
pode participar do ganho extra gerado pela produção
de petróleo, e o imposto de renda, que poderia ser
majorado especialmente para essa operação. Então,
esses mecanismos poderiam dar ganho econômico
igual ou até maior do que a partilha, porque a partilha
tem situações complicadas.
Além da Petrobras como operadora única, da Petrosal, nós temos situações... Por exemplo, na partilha,
as receita são dividida em duas partes: uma parte que
eles chamam para cobrir o cost oil, custo em óleo, em
que todas as despesas inerentes à produção, inclusive
os investimentos, são cobertas. O que sobra, o chamado proﬁt oil, que é o lucro em óleo, seria exatamente
a parte que o Governo e os operadores dividiriam, não
em partes iguais necessariamente.
Ora, no cost oil, o operador pode aumentar, inﬂar
esses custos, reduzindo a parte que vai ser distribuída,
e é muito mais complicado ﬁscalizar. Então, na verdade,
não haveria necessidade de se mudar o regime se não
fosse a intenção do Governo de reestatizar através do
regime de concessão. Por quê? Se se considera que os
riscos do pré-sal são mais baixos, o retorno dos ope-
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radores seria mais baixo e o retorno do Governo mais
alto. Ora, como se faz isso? Através dos mecanismos
que acabei de falar: bônus de assinatura, royalties,
participação especial e imposto de renda.
Então, está clara a intenção do Governo de interferir na produção. Tanto que os países que adotam
o regime de partilha são os países mais atrasados,
são países que têm um viés nacionalista excessivo.
Portanto, nos países de democracia mais avançada,
vemos que o regime de concessão predomina.
Fora isso, ainda temos a questão da constitucionalidade do regime de partilha. Temos, claramente,
uma aﬁrmação de inconstitucionalidade no regime de
partilha. O art. 5º do projeto diz: “As atividades econômicas de que trata o art. 4º desta lei são reguladas
e ﬁscalizadas pela União e poderão ser exercidas
mediante concessão, autorização ou contratação sob
regime de partilha”.
Ora, o concessionário não quer dizer contratado
pelo regime de partilha. Então, o que acontece? O regime de partilha é um novo modelo que se pretende
criar em lei. O pecado original dessa pretensão reside
em que, para os ﬁns a que se propõe, a criação teria
de se dar por uma proposta de emenda à Constituição
e não por um projeto de lei.
Então, já arguimos, de antemão, a inconstitucionalidade do regime de partilha. Ou seja, ele é um novo
modelo para a pesquisa e lavra de recursos minerais,
que está sendo criado por meio de legislação infraconstitucional. Ou seja, não tem amparo na Carta Magna,
é inconstitucional o projeto, por mais que o Governo
queira colocar que isso não é verdade.
Então, temos restrições econômicas e restrições
constitucionais e legais em relação a esse projeto. Mas,
no fundo, no fundo, o que o Governo quer, realmente,
é reestatizar o setor.
O regime de partilha traz outros problemas, como
custo maior para monitoramento dos contratos, insegurança jurídica e, o pior, além de ser inconstitucional,
ele traz a questão da estatização.
O Governo quer, através da Petrobras e da Petrosal, enraizar os seus elementos dentro desse setor
para mantê-lo sob controle. Esse é o objetivo real da
situação. Por quê? A exploração de petróleo no Brasil cresceu muito com o regime de concessão, com a
Petrobras e com as empresas privadas. E o que se
está fazendo agora é: reestatizando. A Petrobras, se
quiser, participa de todos os consórcios com 100%, o
que é um absurdo.
Por que a Petrobras tem de ser exclusiva? Para
que o regime de partilha para o Governo interferir
mais? O regime de concessão se mostrou muito mais
eﬁcaz porque a nossa produção de petróleo aumen-
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tou muito. Portanto, realmente a intenção do Governo
é muito clara. Estamos convictos de que o regime de
concessão, sem dúvida, é a melhor alternativa.
Infelizmente, o Governo está trabalhando em uma
outra linha. É importante que se chame a atenção para
este ponto: é absolutamente inconcebível que, com
receio de que o Congresso não aprovasse a emenda
constitucional, se faça um projeto de lei inconstitucional. Além do mais, o viés estatizante faz com que nós
tenhamos perdas econômicas ﬂagrantes.
Então, que a própria Petrobras, salvo ser a operadora de todos os blocos, pudesse ceder à iniciativa
privada essa sua... Caso esse projeto venha a ser
aprovado, deveria haver uma forma de facilitar que a
Petrobras pudesse ceder, quando não lhe fosse interessante, a operação para as empresas privadas.
Agora, é preciso que se tenha consciência da
mudança que se está fazendo. Não é uma mudança
besta, uma mudança pontual. É uma mudança radical
na operação de petróleo no Brasil. É uma reestatização, é a volta do monopólio estatal. Isso é perigoso e
pode sofrer contestações judiciais, esse assunto pode
chegar ao Supremo Tribunal Federal.
Quanto ao Fundo Social, em qualquer dos regimes ele seria viável, porque o excesso de arrecadação
do petróleo seria destinado ao Fundo. Eu fui Relator
desse Fundo na Comissão de Constituição e Justiça
e acrescentei – não prevaleceu, contudo, no relatório
do Senador Jucá – a infraestrutura como um setor que
mereceria ser atendido. A infraestrutura é fundamental.
E também na área de...
(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– (...) combate à pobreza também eu acrescentei uma
janela para que impostos – os indiretos, principalmente
– pagos pela classe mais pobre pudessem ser ressarcidos através do Fundo Social.
Mas esse projeto não foi considerado. Não foi
uma emenda, foi um relatório em que apresentei as
emendas, mas elas não foram consideradas. Mas, de
qualquer maneira, a infraestrutura mereceria recursos
do Fundo Social, porque a melhoria da nossa infraestrutura beneﬁciaria a sociedade brasileira sem dúvida.
Mas, encerrando, Sr. Presidente, eu volto a insistir:
estamos retrocedendo, estamos reestatizando o setor
de petróleo, estamos prejudicando a economia brasileira. Isso não deveria acontecer. O Governo poderia ter
os mesmos ganhos, ou mais ganhos, se mantivesse a
concessão e estabelecesse controles efetivos...
(Interrupção do som.)
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O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– (...) para poder usufruir melhor esse benefício gerado pelo pré-sal.
Então, só quero, encerrando, chamar a atenção
para o fato de que hoje poderemos votar um retrocesso. Chamo a atenção: podemos estar votando um retrocesso! O regime de partilha é o caminho mais fácil
para a reestatização do setor petrolífero, e isso nós
não deveríamos admitir. Infelizmente, o Governo tem
maioria e vai querer fazer aprovar isso, mas advirto a
todos os Srs. Senadores que reﬂitam sobre esta situação antes de dar o seu voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos
Júnior, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
César Borges, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Obrigado, Senador Antônio Carlos.
Chegou na hora a Senadora Kátia Abreu, que
está inscrita para discutir o Projeto de Lei da Câmara
nº 7, de 2010.
A Senadora Kátia Abreu está convidada a assumir a tribuna pelo tempo de dez minutos.
Convido o Senador Augusto Botelho para assumir
a Presidência, porque eu e o Senador Gerson Camata
estamos sendo convocados para dar número na reunião da Mesa Diretora do Senado.
Com a palavra a Senadora Kátia Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Para discutir.
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Antecipadamente, eu gostaria de pedir a V. Exª
que tivesse um pouquinho mais de tolerância com o
nosso tempo, porque éramos relatores na CCJ o Senador Antônio Carlos Júnior e eu, e, infelizmente, com a
urgência da matéria, com a pressa de votar a matéria,
passaram por cima das Comissões, por cima de todos
os Senadores-relatores, para trazê-la às carreiras e a
votarmos aqui quase que de qualquer jeito.
Portanto, eu gostaria que V. Exª me concedesse
um pouquinho mais de tempo e paciência, para que
pudéssemos explicar ao Brasil o que, na realidade,
está sendo votado nesta Casa nesta tarde.
Sr. Presidente, nós estamos, na realidade, votando aqui uma das coisas mais importantes para o País,
que é o modelo de exploração de petróleo, o modelo
aprovado há anos no Brasil e que vem funcionando
muito bem, um dos modelos mais modernos usado
nos países de primeiro mundo, a exemplo dos Estados
Unidos, do Canadá e de outros países. E o Governo,
então, propõe uma mudança de modelo de exploração
do petróleo brasileiro. Portanto, nós estamos saindo
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de um modelo eﬁcaz e estamos indo para um modelo
novo, proposto pelo Governo.
É exatamente para a diferença entre esses dois
modelos que eu gostaria que os colegas Senadores e
Senadoras pudessem aqui me dar um minuto precioso
da sua atenção.
O regime atual de exploração de petróleo no Brasil chama-se concessão. Existem quatro modelos, no
mundo, de explorar petróleo: um chama-se concessão;
o outro chama-se partilha; o outro é um modelo misto;
e o outro é um contrato de serviços.
Portanto, Sr. Presidente, desses quatro modelos,
desde 98, o Brasil optou pelo modelo de concessão.
E ele funciona da seguinte forma: são feitas as licitações das áreas a serem concedidas, através da ANP
(Agência Nacional do Petróleo), com regras claras e
ampla transparência para o setor interessado. Quando
se abrem as licitações, no julgamento das licitações,
são observados três quesitos. Primeiro, o bônus de
assinatura, quanto aquela empresa ofereceu para a
União para ela ter a concessão e o direito de tirar petróleo do fundo do mar ou da terra. Também é avaliado
o programa exploratório mínimo que aquela empresa
deverá fazer naquela plataforma ou naquele espaço
que lhe for concedido. E ainda o compromisso dessas
empresas de que vão comprar bens e serviços da indústria nacional brasileira. Muito bem.
Sr. Presidente, qual é a forma, nesse modelo de
concessão, que a União arrecada? Quando eu digo
a União, é o povo brasileiro, é o Tesouro Nacional, os
recursos que serão ampliados para os gastos públicos
nacionais. Portanto, o povo brasileiro, a União, nessa
forma de concessão, tem quatro formas de arrecadar.
Então, se o cidadão ganhou a concessão para explorar
determinada jazida, ele vai explorar a lavra e, portanto,
deverá pagar para a União o bônus de assinatura, que
é aquele inicial do valor que ele ofereceu por aquele
espaço que possui petróleo.
O segundo, Sr. Presidente, é o aluguel da área que
será utilizada para a exploração de petróleo. Quando é
em terra, não pode ter outro tipo de atividade que não
seja a exploração de petróleo. Depois, ainda, a União
recebe desse empresário os royalties, aqueles royalties que tanto foram discutidos na Câmara Federal.
Mas o Governo e a Bancada de Senadores da Base
do Governo, principalmente, optaram por não votar os
royalties, que foram os ganhos que os nossos Estados e os nossos Municípios tiveram com a aprovação
na Câmara Federal.
E, portanto, aqui no Senado, o Relator Romero
Jucá, de Roraima, optou por não apresentar no seu
relatório o que era de mais esperado pelos Prefeitos
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e Governadores do Brasil, que era uma divisão justa
dos royalties arrecadados do pré-sal brasileiro.
Por último, Sr. Presidente, a União, nesse modelo
atual de concessão, ainda tem a participação especial.
O que signiﬁca participação especial? Signiﬁca um
aumento progressivo no recebimento, por parte da
União, de acordo com o que uma empresa tenha, num
local ou num espaço de exploração, e que supere as
expectativas. Imagine que, naquele momento em que
ele entrou na licitação, ele fez uma proposta, mas, lá
na frente, esse poço de petróleo produziu muito mais
do que o esperado. Então, inclui-se uma participação
especial para que a União, para que o povo brasileiro,
não ﬁque no prejuízo.
Quais são as vantagens deste modelo atual,
Senador Geraldo Mesquita, do Acre? Ele favorece a
competição. Porque, se eu abro uma licitação, várias
empresas vão entrar, e, portanto, a disputa entre elas
vai fazer com que ofereçam um valor maior em dinheiro,
fazendo com que o povo brasileiro, com que a União,
possa arrecadar mais.
Sr. Presidente, até 2009, nós tínhamos 77 grupos
econômicos de petróleo explorando o modelo de concessão no Brasil. Das 77 empresas, 39 são de origem
brasileira. Portanto, o modelo de concessão, quando há
a disputa honesta e justa entre os empresários, transparente, aberta e pública, eles guerreiam entre si, mas
quem ganha é o Estado, porque cada um, querendo
aquele poço de petróleo, vai oferecer ainda mais ao
Governo para ele ganhar seu prêmio esperado, que é
o poço a ser conquistado.
Esse é, Sr. Presidente, o modelo de concessão
que vivemos hoje no Brasil, nos últimos anos. Ele tem
um baixíssimo potencial de corrupção. Não há praticamente possibilidade de haver corrupção no modelo
de concessão do nosso País hoje. Ele é baseado no
investimento privado, e a União, o povo brasileiro, não
corre risco com relação aos custos dos investimentos.
Quem corre todos os riscos, se o petróleo vai ser em
abundância, ou não, é o empresário que entrou na licitação e ganhou. Portanto, a União ﬁca tranquilamente
esperando os resultados para receber seu quinhão e
aplicar onde precisa.
Então, neste modelo atual, os custos da exploração, o quanto custa para explorar e os possíveis riscos
ﬁcam por conta do empresário. Se o empresário for
muito feliz e arrecadar mais do que esperava, o que é
que acontece? Há a participação especial, e a União
vai receber proporcionalmente a mais. Não há possibilidade de a União perder, Sr. Presidente. Só há como
o povo brasileiro ganhar com esse modelo.
Quais foram os resultados? Durante todos esses
anos, o que aconteceu com a exploração do petróleo
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no Brasil, com esse modelo que se chama concessão? Quatro fatores importantíssimos aconteceram
nesse período.
Primeiro, o aumento das reservas. As reservas
brasileiras de petróleo eram de 7,4 bilhões de barris
por ano, em 1998. Agora, em 2009, no ﬁnal de 2009,
nós já estávamos explorando 12,9 bilhões de barris por
ano. Ainda aumentamos não só as nossas reservas,
mas ampliamos a produtividade. Lá no ano de 1998,
nós explorávamos 1 milhão de barris por dia. E, hoje,
com a tecnologia, com a eﬁciência da iniciativa privada... Porque ela tem que ter lucro, e porque ela quer
ter lucro ela faz tudo para diminuir a despesa e sobrar
dinheiro no ﬁnal do ano e dos seus negócios. Hoje, não
exploramos mais 1 milhão de barris por dia, exploramos
1,9 milhão, quase o dobro de barris por dia.
Ainda mais, Sr. Presidente: depois da privatização
e dessa concessão no modelo de exploração, nós brasileiros, a União, já arrecadamos, durante todos esses
anos, R$120 bilhões para o Brasil. E esse modelo de
concessão ainda faz com que o negócio do petróleo,
que lá atrás signiﬁcava apenas 3% do PIB brasileiro,
hoje signiﬁque 12% do PIB do País.
Agora eu quero contar para vocês quais são os
países que usam o modelo de concessão e os países
que não usam o modelo de concessão, para fazermos
uma avaliação se estamos copiando os países que
deram certo ou se estamos tentando copiar os países
que não o fazem de forma correta.
Portanto, Sr. Presidente, por exemplo, os países
que adotam o modo de concessão são o Brasil, claro,
também a Noruega, os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá.
Sr. Presidente, há uma revista inglesa, uma das
mais famosas do mundo e respeitadas do ponto de
vista da economia, a revista The Economist, da Inglaterra, que publica os índices de democracia dos países. É uma coisa extraordinária! Quais são os países
que têm um nível pleno de democracia, quais são os
países que têm uma democracia imperfeita, quais são
os países que têm um regime híbrido de democracia e
quais são os regimes que são autoritários. Então são
quatro níveis que a revista The Economist classiﬁca
com relação ao uso da democracia ou do autoritarismo.
E então comparei os países que usam o modelo de
concessão, como o Brasil, e fui, lá, ao mapa da revista
The Economist, que está aqui...
(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presidente, peço, por favor, paciência, que estenda um pouco mais o meu tempo. Procurei, portanto, onde estão
esses países que têm o mesmo modelo do Brasil e en-
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contrei todos na categoria 1. Categoria 1 são os países
que têm democracia plena. Então, graças a Deus, pelo
menos o Brasil está no rumo certo, ao entender que
precisamos estar colados aos países com democracia,
porque foi essa a opção que o Brasil fez.
E aí fui, lá, ao regime autoritário e procurei ver se
havia pelo menos um país em regime de concessão
como o nosso e que fosse um país autoritário. Zero!
Zero! Nenhum país autoritário optou pelo modelo de
concessão. Será por quê? Vamos entender daqui para
frente.
Sr. Presidente, há alguns ataques com relação ao
modelo de concessão. E vamos tentar rebater cada um
deles aqui, se os Senadores assim me permitirem.
Primeiro, ele não permite o aumento da arrecadação. Não é verdade! Não é verdade! A participação
especial pode ser aumentada de acordo com aquele
que tem o instrumento de licitar na mão. Então, posso
licitar um poço de petróleo e dizer o seguinte: “Senhores
empresários, estou aqui licitando um poço de petróleo,
mas quero a participação especial de x”. Ou posso
dizer: “Senhores empresários, vou licitar um poço de
petróleo, mas quero a participação de x mais x mais
x mais x”. Quem coloca as regras é o dono da lavra.
O dono da lavra chama-se Brasil, Governo brasileiro,
União. Então, as regras do jogo quem faz é a União, e
não o empresário de lá para cá. Ele compra o edital,
em que estão escritas as regras do jogo, e vai optar
por participar ou não.
Aí, também, há alguns que querem mudar o plano de concessão e dizem assim: “Ah, mas, com esse
modelo, não tem jeito de fazer o Fundo Social para
aplicar no Bolsa Família, na educação, na saúde, na
Previdência...” Também não é verdade! Porque aquela
participação especial, que é aquele montante, o valor
mais abundante, de recebimento da União quando o
poço de petróleo exorbita, quando – vamos dizer assim
– ele ganha na Mega-Sena, é que pode ser transformada, sim, no Fundo Soberano, no Fundo Social.
Lá na Noruega, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, que também tem concessão
igual à nossa, lá, também, há o Fundo Social. Lá há
um Fundo Social especíﬁco para a Previdência. E é
um modelo de concessão.
Aí, há alguns críticos que dizem assim: “Ah, naquele tempo, nós não sabíamos que o Brasil tinha
petróleo ou não; hoje, nós temos certeza. Portanto, a
concessão iria dar prejuízo ao Brasil, e a partilha (“Vamos dividir!”) é melhor”. Também não é verdade! Por
quê? Apesar de ter, realmente, um baixo risco hoje, o
empresário, quando entra em licitação, tem mais certeza hoje – do que antigamente – de que lá há petróleo. Qual é o problema? Quer dizer que nós queremos
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castigar o empresário ou queremos cobrar dele aquilo
que é justo? Portanto, se o risco dele é menor, por que
não podemos, na hora do edital da licitação, pedir um
valor a mais a ele? Por que se precisa mudar o modelo,
para que no edital esteja escrito o que quero daquele
poço de petróleo? Quando digo “eu”, quero dizer “a
União, os brasileiros, o Governo Federal”.
Ainda dizem, Sr. Presidente, que há grandes
volumes e volumes e que essa reserva não pode ser
dada à iniciativa privada. Também, Sr. Presidente, quero
aqui dar, como exemplo, o Canadá. O Canadá detém
a segunda maior reserva do mundo de gás. E sabe
qual é o regime do Canadá? Concessão. Igualzinho
ao regime do Brasil.
Ainda dizem, Sr. Presidente, que, na verdade,
a iniciativa privada não pode ﬁcar com o patrimônio
que é público. E quero dizer que isso, também, não é
verdade, porque a Constituição Federal garante que
a reserva, aquilo que está lá no fundo, no chão, ou
no mar ou na terra, é da União; que é do empresário
apenas o que ele tira lá de dentro, com a permissão e
a concessão do Estado brasileiro.
Então, ﬁca parecendo que qualquer pessoa, no
mundo, pode pegar uma mangueirinha e sair cavucando e pegando petróleo por aí. Nada disso! A reserva, a
jazida, é da União. O cidadão só pode explorá-la, se a
União quiser: “Venha cá, empresário! Venha entrar na
licitação. Venha atender às nossas prerrogativas. Venha
atender aos quesitos exigidos. Aí sim você pode ir lá
explorar o petróleo, conforme combinamos.”
Sr. Presidente, no art. 176, portanto, da Constituição Federal, é dito claramente que as reservas, as
jazidas, são da União. Aquele que ganhou a licitação, o
concessionário, é apenas o dono da lavra daquilo que
tirou, da quantia que tirou, mas o que está lá embaixo
é nosso, é do Brasil. É apenas para confundir a nossa
cabeça, para que se mude mais rapidamente.
Ainda dizem que, na verdade, esse modelo não
tem segurança para ﬁscalização. Sr. Presidente, quem
ﬁscaliza melhor: a ANP (Agência Nacional do Petróleo)
ou uma estatal burocrática? A ANP, que é independente
e que faz as regras valerem a qualquer custo e preço,
desmancha o contrato com o empresário. Não há conversinha ﬁada, de pé de orelha, com burocrata, não:
“Dá um jeitinho aí para mim!” Não há jeitinho! A ANP
rompe o contrato! Agora, a burocracia, o burocrata do
Estado brasileiro – nós conhecemos como funciona isso
aqui no Brasil –, vai dar um jeitinho, para que aquela
empresa que não cumpriu o contrato não perca o seu
poço de petróleo tão desejado.
E ainda têm a coragem de dizer mais uma crítica.
É inacreditável! Inacreditável! Dizem que o modelo de
concessão de hoje foi útil lá atrás, quando não havia
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estabilidade econômica no Brasil. Havia inﬂação alta,
e tudo isso prejudicava outro modelo.
(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presidente, nós temos de lembrar que a estabilidade econômica, graças a Deus, existe. Começou no Plano Real,
no Governo anterior, e vem-se mantendo no atual Governo. Fernando Henrique e Lula ﬁzeram o dever de
casa certinho; na questão da economia, no controle
da inﬂação, ﬁzeram certo. A nossa economia hoje é
estável por dois motivos importantes. O primeiro, Sr.
Presidente, é a gestão, a administração da política ﬁscal e da política monetária; o segundo é que não seria
possível que a nossa economia fosse estável, se não
houvesse uma maior competição econômica. É por isso
que, em vários setores da economia, assim como o da
telefonia, foi feita parceria com a iniciativa privada.
Antes de ir para a iniciativa privada, o Brasil tinha
28 telefones por 100 habitantes. Depois que foi para a
iniciativa privada... Desculpem-me, é o contrário: antes
de ir para a iniciativa privada, eram 12 telefones por 100
pessoas. Hoje, são 28, mais do que o dobro de telefones, depois que os empresários entraram no jogo.
Por que os empresários fazem esse milagre? Não
é porque eles são santos ou porque são abençoados,
não. É porque eles estão atrás do lucro, e quem anda
atrás de lucro, anda atrás de fazer as coisas andarem
certas, porque há o risco, é o bolso dele que vai doer.
Portanto, ele capricha na gestão, ele faz as coisas
andarem direito, salvando a própria pele e, consequentemente, graças a Deus, quando o empresário
vai bem, a população ganha, e o emprego também
ﬁca mais sólido.
Portanto, Sr. Presidente, é justamente essa abertura para os empresários que fez com que novos investimentos viessem para o nosso Brasil. Agora, esta
ameaça que nós estamos vivendo hoje, de mudar o
modelo de concessão para um tal modelo de partilha, eu
agora vou dizer a vocês o que signiﬁca para o Brasil.
A Argentina, no início do século XX, estava entre
os dez países mais ricos do mundo; aí, a Argentina,
nos anos 30, resolveu brincar de faz de conta e de
populismo e de fazer com que o Estado fosse maior
que a iniciativa privada. Vai lá ver hoje o que virou a
Argentina, infelizmente! A Argentina ﬁcou para trás.
Brincou de populismo, brincou com seus instrumentos
de segurança jurídica, tirou a iniciativa privada do jogo
e foi para a breca: hoje é uma das economias piores do
mundo. E já esteve entre as dez maiores do mundo.
O Brasil não pode optar por esse caminho. As
opções equivocadas feitas pela Argentina a levaram
a estar onde está hoje.

JUNHO 2010

Junho de 2010

Vamos lá. Agora, nós vamos começar a explicar
qual o modelo novo que está sendo proposto aqui hoje
para os Senadores votarem. São quatro modelos: um é
o de concessão, que é o nosso; e o Governo mandou
um projeto para cá querendo o modelo de partilha.
Para começar, número um, o modelo de partilha
tem altos riscos de ter privilégios, corrupção e desperdício. Vou tentar explicar por quê. Porque, no modelo
de partilha que está aqui sendo proposto, o Estado
brasileiro ocupa grande parte do empresariado. Aquele
empresário que vai lá lutar, brigar pelo seu espaço e
pagar melhor pelo seu espaço vai ser substituído pelo
burocrata, pelo burocrata que adora fazer negociata,
pelo burocrata que adora cobrar propina dos empresários do Brasil, prejudicando o nosso emprego.
O modelo de partilha, Sr. Presidente, é para viabilizar projeto político. Ele centraliza a renda do présal totalmente no Governo Federal. É um alto grau
de intervenção do Governo; é uma visão estatizante,
é uma visão que não se usa mais em nenhum lugar
do mundo.
Com o que o Estado, em qualquer lugar moderno,
se preocupa? Disto ele não abre mão por nada. “Esse
assunto é comigo, não deixo empresário nenhum tocar”.
Segurança pública, saúde e educação, essas são as
funções do Estado brasileiro, que tinha de fazer bem.
O restante, assunto de ganhar dinheiro, tem de deixar
para o empresário, para ele gerar emprego e montar
aquela guerra boa – não aquela guerra de sangue, mas
aquela guerra que é para que a União possa ganhar
mais do que ter prejuízos com a corrupção.
Portanto, Sr. Presidente, todos nós conhecemos
essa história. O excesso de poder, usado até com boas
intenções, traz o mal para o país. Vou dar o exemplo
aqui do relatório do Senador Jucá, que ele leu aqui
ontem. Ele disse assim: “O Governo, tendo modelo
de partilha, o que vai acontecer? Ele vai ter uma parte
em petróleo. Portanto, ele vai poder dar subvenção às
empresas petroquímicas”. Se o Governo quiser, dará,
então, subvenção às empresas petroquímicas.
Quando falamos Governo, quero deixar bem claro que esse modelo não vai servir só para este Governo Lula, não. Ele vai servir para daqui a 4, 5, 10,
20, 30, 40, 50 anos. Então, temos de pensar que não
é a ﬁgura x ou y que está sentada hoje no Palácio do
Planalto; é que outros virão, e só Deus sabe o que
poderá acontecer.
Então, quando o Estado pode decidir sozinho
a quem dar o privilégio, o que acontece? Corrupção,
desvios de função. Por quê? Senadores e Senadoras,
o Governo vai poder continuar dando subvenção, sim,
mas tem de passar aqui para votar lá na Câmara, votar no Senado, transparente, dando oportunidade a
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que todos os setores briguem. “Eu também quero, eu
também tenho direito”.
Agora, quando é decidido entre quatro paredes, e
nós damos esse poder a um governante, vocês imaginam o que pode acontecer com os privilégios aos seus
apaniguados e àqueles que estão próximos. Repito,
estou falando de Estado, estou falando de governos, e
não apenas de um governo. Esse modelo é para ﬁcar,
espera-se, para sempre.
Portanto, Sr. Presidente, dessas boas intenções
o mundo está cheio. Inclusive, o vizinho nosso, Hugo
Chávez, no ano passado, falou uma frase muito parecida com a que estão dizendo por aí. Ele disse isto
no dia 8 de maio de 2009. Chávez chamou de histórico o ato de recuperação da propriedade e controle
do petróleo na Venezuela. De maio de 2009 até 4 de
novembro de 2009, em poucos meses, a estatal do
petróleo na Venezuela...
(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Já vou
encerrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Senadora Kátia Abreu, V. Exª tem dois minutos para encerrar.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – A estatal,
que tinha 40 mil funcionários, em cinco meses, passou
a ter 90 mil funcionários. E a produção, a produtividade das empresas da Venezuela caiu 40%. Portanto,
a Venezuela tem a quinta maior reserva de petróleo
do mundo e está passando, hoje, por um desabastecimento de energia e por um desabastecimento de
comida, porque o Sr. Hugo Chávez resolveu que o
Estado, que o Governo, são mais eﬁcientes do que a
iniciativa privada.
Sr. Presidente, para encerrar deﬁnitivamente,
quero mostrar quais são os países que escolheram o
modelo de partilha no mundo. Mostrei os que usam a
concessão, os de democracia plena. Agora, vou mostrar os países que escolheram o modelo de partilha.
Vejam pela cor vermelha onde eles estão. Sob a cor
vermelha estão classiﬁcados os países que possuem
regime autoritário. Vamos ver os países que praticam
a partilha, porque concessão e modelo autoritário não
há; só tem partilha, porque o governante, o ditador,
quer ﬁcar com tudo em sua mão.
Vamos lá. Ontem, aqui, o Senador Jucá mencionou como exemplo – o Líder do Governo me ajudou,
aliás – os países que têm, Senador Osmar Dias, o regime de partilha. Então, fui procurar o nível democracia
deles: zero. É autoritarismo. Vamos lá: Egito, Angola,
China, Omã – e que sinceramente não sei onde ﬁca
– , Síria. Enﬁm, nós temos aqui os países que estão
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optando por este novo modelo que se pretende votar
aqui hoje...
(Interrupção do som.)
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Nós só o
temos em lugares de autoritarismo pleno.
Portanto, Sr. Presidente, eu peço aos colegas
Senadores e Senadoras que nós possamos dizer ao
Brasil que a nossa opção é a democracia.
E leio aqui uma frase de um dos maiores economistas deste Brasil, que se chama Maílson da Nóbrega, que desesperadamente tem combatido nas
revistas e nos jornais esse modelo nocivo ao País. E
eu devo isso a ele. Mesmo sem conversar com ele, eu
faço questão de lhe fazer essa homenagem por essa
defesa do Brasil.
A maldição do petróleo não deriva apenas da excessiva valorização cambial, mas
também do desperdício e da corrupção, de
que padecem nações que escolheram a estatização e o modelo de partilha. [...] Podemos
comprar um bilhete rumo a um passado que
se julgava sepultado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Kátia Abreu,
o Sr. César Borges, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Senador Alvaro Dias, V. Exª tem a palavra
para discutir.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente, enquanto o Senador se encaminha à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu queria fazer uma consulta
à Mesa. Se possível, informe a mim quantos oradores
estão inscritos para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – São 22.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Inscrevame também.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Então, 23.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito
obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadoras, faço a primeira indagação: estamos dando
o devido valor a esse debate? Aﬁnal, o pré-sal é re-
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sultante de trinta anos de pesquisa, de investimentos
signiﬁcativos realizados pela Petrobras que culminaram
com a descoberta de um patrimônio ainda não dimensionado com exatidão. Já no Governo Itamar Franco,
houve a certeza de que havia esse patrimônio nas
profundezas do mar. O Presidente Itamar houve por
bem não se precipitar e não fez o anúncio espetaculoso, como o fez recentemente o Presidente Lula. O
anúncio foi espetaculoso. O Governo toma a reserva
prevista como se fosse reserva provada e faz a festa.
Anuncia a solução para todos os problemas nacionais,
até porque é fácil anunciar. Mas daqui a quanto tempo
teremos a comprovação dos resultados dessa descoberta? Quinze anos? Um pouco mais? E os investimentos portentosos que terão de ser realizados?
Faço esse preâmbulo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, para perguntar: o que a população brasileira espera dos seus Senadores em um momento como
este? Aceitar passivamente o que é imposto pelo Executivo, sem um debate mais aprofundado, em nome de
uma celeridade no mínimo discutível? Há projetos que
não são tão importantes como esses que são alvo de
deliberação neste momento do Senado Federal e que
tramitam no Congresso Nacional por oito anos, nove
anos, dez anos. Hoje ainda, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovamos alterações na
legislação do desporto que tramitaram durante cinco
anos na Câmara dos Deputados.
Por que uma matéria dessa importância, que não
tem essa urgência, deve ser decidida dessa forma, sem
aprofundarmos os estudos e os debates, sem ouvirmos
os especialistas que devem ser ouvidos, em que pese
o fato de o Senado ter realizado audiências públicas?
Certamente, se consultarmos todos os Senadores,
chegaremos à conclusão de que poucos são aqueles
que hoje possuem um conhecimento profundo para
uma decisão consciente a respeito do que é melhor
para o nosso País.
De outro lado, ﬁca a impressão de que estamos
estabelecendo um confronto entre Governo e Oposição. Esse confronto não tem lugar nesse debate. Não
estamos decidindo a favor do atual Governo ou contra
o atual Governo, até porque este Governo não governará a exploração do pré-sal. Não sabemos qual será
o Governo empossado no dia 1º de janeiro de 2011.
Portanto, não se trata de estabelecer um confronto
entre Governo e Oposição. Trata-se de pensar uma
legislação competente, que diga respeito ao interesse
maior do povo brasileiro e que, sobretudo, ressalte a
importância dessa descoberta para o futuro do País.
Ou não tem importância essa descoberta?
É até contraditório: o Governo faz a pregação da
importância, o discurso espetaculoso, mas as provi-
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dências e as ações minimizam a importância retórica.
Não é compatível o discurso com a prática adotada
pelo Governo na busca de soluções para a exploração
do pré-sal. Fica difícil entender por que o Governo é
tão espetaculoso quando anuncia e propagandeia e
é tão tímido no momento de debater e de adotar as
providências insubstituíveis para que o futuro do País
possa ser melhor em razão dessa descoberta. Aﬁnal,
o Governo diz que resolveremos praticamente todas as
mazelas nacionais, que não teremos mais problemas
sociais no País. Na educação, na segurança pública,
na saúde pública, os recursos serão abundantes, generosos, segundo o discurso do Governo. E por que
tratar essa questão dessa forma?
Por exemplo, estávamos preparados para discutir
projetos, e, repentinamente, o Líder do Governo, Relator da matéria, adota uma estratégia de açodamento,
fundindo duas propostas – a do Fundo Social, que é
o Projeto nº 7, e a do regime de partilha, que é o Projeto nº 16 –, e exclui desse debate a distribuição dos
royalties. A grande expectativa que se gerou desde o
início dos debates era relativa à distribuição dos royalties do petróleo. Estados e Municípios brasileiros foram
sacudidos com a esperança de que poderão obter dividendos com a descoberta e a exploração do pré-sal.
Mas o Governo não quer discutir isso agora, quer adiar
esse debate. A expectativa gerada não importa. O que
importa é deﬁnir os interesses que dizem respeito ao
Governo no momento eleitoral e protelar aquilo que
possa ser do interesse de todos os Municípios brasileiros. Não podemos concordar com isso.
Desde o primeiro momento, o PSDB, por intermédio do Líder Arthur Virgílio, ﬁxou sua posição: o Partido
vota todos os projetos ou não vota nenhum. Depois,
houve um entendimento em que se avançou para a votação do Projeto Ficha Limpa. Mas esse entendimento
não está sendo respeitado à risca pela Liderança do
Governo, porque desse entendimento não participou
essa estratégia da fusão de duas propostas diferentes.
Portanto, parece-me que aquele entendimento ﬁcou
lá atrás. Mais uma vez, o entendimento não foi, pelo
menos à risca, respeitado. Por isso, podemos adotar
a posição de que é imprescindível que se inclua, se
essa proposta da partilha for aprovada, a emenda do
Senador Pedro Simon. É indispensável que ela seja
discutida hoje. Se estamos discutindo o sistema de
partilha ou de concessão, temos de discutir também o
modelo de distribuição dos royalties, já que royalties
são decorrentes da exploração do pré-sal. E queremos
discutir isso hoje. Essa é, sem sombra de dúvida, uma
exigência dos Municípios e dos Estados brasileiros.
Sr. Presidente, a junção desses projetos em um
único substitutivo foi uma manobra do Senador Romero
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Jucá. O objetivo da criação do Fundo Social é proporcionar uma fonte regular de recursos para as atividades prioritárias de combate à pobreza e de incentivo à
educação, à cultura, à saúde pública, à Previdência, à
inovação cientíﬁca e tecnológica e à sustentabilidade
ambiental. Portanto, ao fazer a leitura desses pontos,
chegamos à conclusão de que o Governo vê o pré-sal
como a salvação nacional. Todos os problemas estarão
resolvidos nesse Fundo: aqui, incluem-se combate à
pobreza, educação, cultura, saúde, previdência, inovação cientíﬁca e tecnológica, sustentabilidade ambiental.
Nada falta, o Brasil está salvo! Temo que essa geração
de expectativa falsa seja um desrespeito à sociedade
brasileira. Não podemos vender a falsa ilusão de que
encontramos a salvação nacional depois de séculos.
Vejo que a campainha já me chama a atenção e
que ainda estou no introito. Não iniciei ainda a análise
das propostas, mas não vou afrontar a Presidência,
vou apenas dizer rapidamente que especialistas ressaltam a importância de o Congresso Nacional debater
a aplicação dos recursos por meio desse Fundo Social.
Cabe, sim, ao Congresso Nacional não apenas regulamentar a instituição desse Fundo, mas, sobretudo,
ﬁscalizar a aplicação dos recursos originários da exploração do pré-sal.
O Congresso Nacional, em razão da garantia de
sustentabilidade do Fundo, deveria decidir anualmente sobre a quantidade de resgate do Fundo e ﬁxar os
limites desse resgate. O que é importante é deﬁnir
com clareza para onde serão direcionados os recursos
desse Fundo. E nosso Partido defende a prioridade
indiscutível do País, que é a educação. Há projeto do
Senador Tasso Jereissati que destina a totalidade dos
recursos para o setor educacional.
Há uma importante recomendação da área de
macroavaliação governamental do Tribunal de Contas
da União (TCU): o projeto deveria explicitar o acesso
do Tribunal de Contas às informações das aplicações
do Fundo nas instituições ﬁnanceiras que eventualmente criam diﬁculdades nesse tipo de acesso. Enquanto
o Presidente da República quer limitar a capacidade
de ﬁscalização do TCU, queremos valorizá-la, fortalecendo-a, para que os recursos públicos sejam corretamente aplicados, reduzindo a possibilidade do desvio
de ﬁnalidade. Nesse caso especíﬁco, é importante a
presença do TCU.
Em relação ao regime de partilha ou de concessão
– esse é o Projeto nº 16 –, há uma inconstitucionalidade
ostensiva no Projeto, qual seja a de introduzir o sistema
de partilha por meio de projeto de lei, se considerarmos
o que preceitua o art. 176, § 1º, da Constituição, que diz
que “a pesquisa e a lavra de recursos minerais somente
poderão ser efetuados mediante autorização ou con-
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cessão da União”, sem falar na afronta aos princípios
da ordem econômica relativos à propriedade privada
e à livre iniciativa, previstos nos incisos II e IV e caput
do art. 170 da Carta Magna. Aí deveríamos encerrar
a discussão. Aqui, acaba o debate. Ou a Constituição
existe apenas para deleite dos juristas e para enfeitar
nossas bibliotecas? Somos nós os guardiões do sistema democrático e da Constituição do País ou, aqui,
estamos para afrontá-la, rasgá-la e jogá-la no lixo da
História? Ao aprovarmos esse Projeto, estamos rasgando a Constituição do País. A inconstitucionalidade é ﬂagrante! Aqui, não cabe interpretação. O texto
constitucional já é, por si, interpretativo.
Creio que, talvez, seja este o grande pecado do
Senado Federal: aprovar matérias que afrontem a Constituição do País. Se não respeitamos a Constituição, quem
haverá de respeitá-la? Como poderemos exigir respeito
à Constituição, se nós a rasgamos reiteradamente?
Portanto, Sr. Presidente, há aqui questões de
mérito que podem ser discutidas. Aponto, como referência, algo que a Senadora Kátia Abreu já disse
aqui: quais são os países que se utilizam do sistema
de partilha e quais os países que se utilizam do sistema de concessões? Creio que esse é um parâmetro,
para comparação e deﬁnição, da maior importância.
A Senadora Kátia Abreu citou alguns países que adotaram o sistema de partilha.
(Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou concluir, Sr. Presidente, em respeito a V. Exª.
Acrescento Angola, Indonésia, Cazaquistão, Nigéria, Líbia. Esses são países que adotam o sistema
de partilha. Coincidentemente, são países de regime
ditatorial. Os países mais avançados e democráticos
avançaram também para o regime de concessões, até
porque seus resultados econômicos e sociais são extremamente signiﬁcativos e superiores. Já que não tenho
tempo para outros argumentos de mérito, esse argumento eu o considero essencial, porque não há como
estabelecermos comparativos com o modelo vigente no
País. Aﬁnal, estamos tratando da mesma matéria.
Sr. Presidente, é evidente que nosso voto não
pode ser favorável a uma proposta que afronta a Constituição do País. Essa é a preliminar indispensável.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
Tem a palavra, por permuta com o Senador Francisco Dornelles, o Senador Roberto Cavalcanti.
Aqui, estamos discutindo o PL nº 7.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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Srªs e Srs. Senadores, hoje, estamos aqui discutindo um modelo de exploração. Parabéns! É fantástico
assistirmos a esse espetáculo democrático no qual
existe a discussão democrática entre Oposição e Governo. Isso é ótimo! É um exemplo para nós, brasileiros, assistirmos a isso. Nesta Casa, está exatamente
o núcleo da discussão democrática e da valorização
da democracia.
Existe a constatação comum de que, em futuro
breve, o Brasil, sem dúvida, estará entre os maiores
produtores de petróleo do mundo. Nossas reservas, sem
dúvida, serão cobiçadas por todo o mundo. Não é fácil
você ter um volume de riquezas que não seja cobiçado
pelo mundo. A quantas guerras já assistimos em todo
o mundo nas quais a partilha de recursos naturais é o
grande valor? A quantas guerras já assistimos na busca
de deter reservas e mananciais de petróleo?
Pergunto tudo isso, mas parabenizo o foco das
discussões. Hoje, nesta Casa, estão sendo discutidos
temas referentes ao pré-sal. Mas, na verdade, não
vejo que estamos discutindo aqui, além do modelo de
exploração e da partilha dos royalties, a forma como
faremos a defesa dessas riquezas. Essas riquezas
estão em águas internacionais a mais de duzentas
milhas de distância da nossa costa. Na verdade, hoje,
estamos preocupados com pontos políticos: de que
forma as empresas privadas e o Governo vão acessar
essas riquezas? Porém, estamos nos esquecendo de
um ponto básico que considero vital: essas riquezas
serão permanentemente nossas? Essas riquezas serão permanentemente brasileiras? Que providências,
que medidas, que discussões estamos fazendo aqui
no tocante a assegurarmos essas riquezas nas mãos
de brasileiros?
Digo tudo isso, porque há vários exemplos de
quão distantes estão essas reservas.
Cito, por exemplo, o acidente do avião da Air
France que, num vôo transatlântico, caiu no mar após
cruzar o arquipélago de Fernando de Noronha. Gostaria de dizer que essas reservas de petróleo do pré-sal
estão mais distantes da costa brasileira do que o próprio arquipélago Fernando de Noronha. E nós vimos,
após o acidente do avião da Air France, como foi difícil
a Marinha Brasileira – que foi a primeira a chegar lá –
e a Marinha francesa chegarem ao local do acidente.
Que diﬁculdade! E nós não estamos permitindo montar
uma estrutura que, além da defesa, nos habilite e nos
equipe a evitar acidentes.
Recentemente, nós tivemos no Brasil um acidente com uma plataforma brasileira que teve problemas
e afundou. Ela, porém, estava a apenas 50 milhas da
costa. Isso é um quarto da distância das reservas até
hoje identiﬁcadas do pré-sal. E eu diria que, se, no caso
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de acidentes, nós temos essas diﬁculdades, imaginem
nos casos nos quais a soberania das nossas reservas
esteja em jogo!
Sr. Presidente, procurarei cumprir com rigor o
tempo, porque não posso servir de mau exemplo, já
que reclamo muito quando o tempo é exacerbado ou
extrapolado por companheiros que, na ênfase de fazer
as suas defesas, não respeitam o Regimento. Então,
na verdade, se nós estamos inserindo na nossa discussão o equipamento ou reequipamento da Marinha
do Brasil, sem dúvida, só caberá à Marinha do Brasil defender essas reservas, como, lá na frente, estar
habilitada a socorrer eventuais acidentes que ocorram
em navios petroleiros, em navios de transporte de gás
e nas próprias plataformas.
Recentemente, assistimos, no Golfo do México,
nos Estados Unidos, a um grande acidente em uma
plataforma de petróleo. Lá vimos que dezenas de barcos de apoio, dezenas de navios estão tentando solucionar aquele problema, até agora sem um sucesso
absoluto; porém, a uma distância imensuravelmente
menor do que a distância que poderemos ter necessidade de enfrentar se, porventura, lá na frente, daqui a
muitos anos, ocorrer a fatalidade de um acidente em
uma dessas plataformas, em um desses navios.
Relembro tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, para
dizer que temos que inserir na nossa discussão o reequipamento da Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil
tem royalties originários da exploração de petróleo.
Nas novas discussões, nos novos projetos estão deletados, estão omitidos, não reinseriram esses royalties,
esses recursos necessários para o reequipamento da
Marinha do Brasil.
É muito importante que nós não esqueçamos
que hoje estamos naquela de inocente, estamos dividindo um bolo que não sabemos se amanhã será
nosso. Cito exemplos: na lei da selva, assistem-se
a ﬁlmes, in loco, na savana africana... Falo da África
porque estamos em clima de Copa do Mundo, mas,
na verdade, assistimos a determinados animais que
caçam animais menores; a família daqueles animais
alimenta-se da caça, quando chega um animal maior
e come a caça e os animais que a estavam comendo.
É a lei da selva. E a lei da selva, na globalização, é a
lei da economia. Lá, no futuro, as reservas petrolíferas brasileiras serão cobiçadas por todo o mundo. E
nós não estaremos habilitados, pois não estamos nos
lembrando de nos defender.
É a mesma coisa de se fazer uma bela casa e
não se criar um muro para fazer com que a casa seja
defendida. O muro de proteção, proteção às reservas
brasileiras, passará inapelavelmente pela Marinha do
Brasil.
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Então, peço aos Srs. Senadores que não esqueçam a Marinha do Brasil, não esqueçam o reequipamento da Marinha do Brasil, senão estaremos, lá na
frente, o Senador Dornelles defendendo o Rio de Janeiro, assim como outros Senadores de Estados não
beneﬁciados com os royalties defendendo os seus
Estados, porém estaremos defendendo o nada, porque
o todo estará na mão de quem tiver realmente força
para ir lá e acessar essas reservas que nós, brasileiros, hoje consideramos nossas.
Então, esse é o nosso apelo, fugindo um pouco
do âmago do tema. Porém, na verdade, se não discutirmos a defesa dessas nossas reservas, estaremos
partilhando nada, estaremos decidindo por modelo
nenhum, porque não adianta modelo de partilha e
qualquer que seja o modelo, não adiantam royalties
para Rio de Janeiro, para Espírito Santo, para o Estado
X ou para o Estado Y se essas reservas efetivamente
não forem brasileiras. Para que essas reservas sejam
efetivamente brasileiras, elas passam pelas mãos da
Marinha do Brasil.
Era esse o registro, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado pelo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigado, Senador Roberto Cavalcanti.
Inclusive, com o submarino atômico, essa proteção
será muito melhor.
Com a palavra, por permuta com o Senador Paulo Paim, o Senador Francisco Dornelles, para discutir
a matéria.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acredito que a mudança do
marco regulatório do petróleo – peço até autorização
ao Senador Delcídio Amaral para entrar num campo
no qual ele é o grande especialista –, que passará de
concessão para partilha, é um dos maiores equívocos
de política industrial que o País conheceu em toda a
sua história.
Tivemos, com o regime de concessão, os melhores resultados. A produção de petróleo triplicou, a
participação da indústria do petróleo no PIB aumentou
várias vezes, as nossas reservas ampliaram, a indústria naval ressurgiu, a Petrobras se tornou uma das
empresas maiores do mundo. Isso tudo dentro de um
regime de liberdade, de transparência, num regime realmente que não pode ser acusado de ser um regime
fechado, estatizado e retrógrado.
Como é que funciona o regime da concessão?
A Agência Nacional do Petróleo delimita um campo, e
existe o leilão, existe a licitação. A empresa que ganha
o leilão paga um bônus de assinatura, e esse bônus
é mais elevado quanto menor for o risco. Esse bônus
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passou de 322 milhões para 2 milhões num período
muito curto.
Em seguida, a empresa que explora o posto
paga uma participação especial, que é uma espécie
de imposto sobre o lucro do petróleo. E, depois, paga
os royalties.
Como é que vai funcionar o regime da partilha? A
União, que receberia em dinheiro de todos, quer dizer
dos royalties, da participação especial e do bônus de
assinatura, vai receber barris de petróleo. A empresa
vai pagar em petróleo, e a União vai comercializar, entrando em um processo de compra e venda.
Em primeiro lugar, há um aspecto extremamente burocratizado: caberá ao Executivo federal avaliar
o custo da exploração. V. Exªs já imaginaram o que é
o regime estatal avaliando o custo de exploração feita por uma empresa, que vai do parafuso até as mais
soﬁsticadas sondas?
Posteriormente, o que vai acontecer? Participação
especial não existe. O consórcio vencedor vai entregar
barris de petróleo para a União, e a União vai ser o IBC
do petróleo, vai comprar e vender, vai entrar em uma
operação que não é própria do Estado.
Acredito, Sr. Presidente – e vou ser muito curto
–, que estamos cometendo o maior erro de política industrial que o País já conheceu. Estamos trocando um
regime transparente, um regime realmente...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Dornelles, V. Exª me permitiria um aparte na hora oportuna? Na discussão pode conceder aparte.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Por favor, concedo-lhe o aparte.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Tenho acompanhado e louvado a representação que V. Exª faz do
Rio de Janeiro, como um Senador atento, experiente e
apaixonado pelo seu Estado. V. Exª sabe que não está
no meio de inimigos do Rio de Janeiro. Ao contrário,
está no meio de pessoas que pretendem um País uno,
unido, unitário, com Estados fortes. Isso se refere a
qualquer Estado que porventura possa ser prejudicado.
E o Rio de Janeiro tem aquele it, tem aquele charme
especial de ser um pouco a terra de todos nós. Agora,
eu tomei conhecimento de uma coisa que é estarrecedora, Senador Dornelles. Nós estamos aqui discutindo
quem tem prejuízo e quem não tem e, grosso modo,
o prejuízo dos Estados como o seu, como o Espírito
Santo e um pouquinho alguns outros, dá alguma coisa
tipo R$7 bilhões, R$8 bilhões/ano. E tem uma emenda
– não sei a origem da emenda, mas tem uma emenda
–, que foi aprovada na Câmara, que restitui às empresas estrangeiras US$12 bilhões/ano. E eu me referia
a R$7 bilhões/ano! Ou seja, é um projeto... E, quando
reclamo da falta de seriedade com que está sendo
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tratada essa questão, eu tenho aqui um dado que é
estarrecedor: nós estamos vendo como se impedir o
prejuízo de R$7 bilhões de Estados que não devem
ter prejuízos – em último caso, que a União arque
com os prejuízos –, e, por outro lado, estamos dando
de presente a empresas estrangeiras US$12 bilhões/
ano. No tempo do meu pai e do meu avô, o nome disso era negociata. Hoje em dia, não sei qual é o nome
moderno. Algumas palavras não vernaculares antes
já foram incorporadas ao vernáculo. Eu não sei como
é que se diz de maneira moderna ou moderníssima,
enﬁm. No tempo dos meus antecessores, dos meus
maiores, o nome disso era negociata, enﬁm. Fiquei
surpreso com esse dado. Obviamente, vamos procurar esclarecer isso, porque é um atentado ao seu Estado, um atentado ao Espírito Santo, um atentado a
outros Estados. E é um atentado à dignidade do País,
um atentado à Bolsa Nacional, um atentado ao futuro
da educação nós imaginarmos que podemos, de mão
beijada, entregar este prêmio a empresas estrangeiras:
US$12 bilhões/ano. Esse dinheiro é suﬁciente para não
se discutir mais nada aqui, para não se ter nenhuma
pendência, nenhuma preocupação da parte de V. Exª.
No mais, eu queria aproveitar para registrar – e faço
isso sabendo que falo para o Rio de Janeiro – que V.
Exª é, de fato, o que sempre foi, e não me surpreende:
um representante altivo e absolutamente combativo,
no seu estilo moderado, do seu Estado. Representa o
seu Estado com muita força e com argumentos que,
não raro, convencem a Casa. Eu queria fazer este registro, porque esse é o mote a partir do qual pude inserir uma preocupação grande com os dados de que
tomei conhecimento, dessa emenda que – nossa! – me
deixou estarrecido. Ela precisa ser removida. É um entulho que precisa ser removido desse texto. Obrigado,
Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Obrigado, Senador Arthur Virgílio. Quero dizer
que o Rio de Janeiro considera V. Exª também, que lá
viveu tantos anos, um Senador do Rio de Janeiro.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, queria apenas dizer
que eu considero que a mudança do marco regulatório
da concessão para a partilha é um dos maiores erros
de política industrial e que o Governo vai se arrepender
profundamente de ter tomado esse caminho.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
Informo ao orador que ele pode dar aparte, mas o
aparte será incluído dentro do tempo regulamentar de
dez minutos, com prorrogação de dois minutos. A decisão de aparte é do orador. Não é proibido dar aparte,
mas o aparte será incluído no tempo do orador.
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Com a palavra, o Senador Paulo Paim, por ordem
de inscrição e por permuta.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – V. Exª, como diz o Senador
Mão Santa, que é um democrata, não vai permitir que
um aparte seja descontado do meu tempo.
Senador Botelho, deixe-me dialogar um pouco
com V. Exª, no exercício da Presidência. Nesta Casa,
podem todos crer que, entre o dia e a noite, acontece muita coisa. Entre o céu e a terra há uma grande
distância.
Por que eu digo isso, Senador Mário Couto?
Nós recebemos, com alegria, a decisão tomada por
ampla maioria na Câmara dos Deputados de que, no
mínimo, 5% do Fundo Social seria destinado para a
Previdência. Previdência essa sobre a qual é comum
todo mundo dizer que está falida, todo mundo dizer que
está quebrada, todo mundo dizer que não tem como
pagar aposentado e pensionista. É ou não é, Senador
Mário Couto? É o que nós mais ouvimos nesses últimos dois, três anos.
Surpreende-me que, mesmo 5%, que já é uma
miséria que a Câmara aprova... São 5% do fundo da
miséria, não é do Fundo Social do Pré-Sal, que seriam
destinados para pagar os benefícios dos aposentados
e pensionistas, sobre os quais todos dizem que só dá
para pagar o salário mínimo, que mais do que isso não
pagam; não dão aumento real, não dão reajuste, não
pagam atrasado, porque o destino do Regime Geral
da Previdência, do trabalhador celetista, é viver com
um salário mínimo. Ora, se todos dizem isso, como é
que, na hora de discutir um fundo importante como
esse... E estão aqui os companheiros da Fup – e os
dados são da Fup – que estão trabalhando com algo
a longo prazo de US$15 trilhões. Nós não podemos
destinar – e aí está também no documento da Fup –,
a exemplo do que ﬁzeram outros países, um percentual para a Previdência?
Ora, eu fui indicado, Senador Botelho, para ser
Relator do Fundo Social na Comissão de Assuntos
Sociais. Lá vai o Paim. Como bom menino, inocente e
útil, ﬁquei trabalhando dias e dias. Fiz meu relatório,
entreguei-o na Comissão de Assuntos Sociais. Só que
o relatório desaparece, e eu recebo ontem um outro
relatório, que diz que reuniu tudo em um único documento, e simplesmente não tem nem os 5% do fundo
da miséria que seriam destinados para a Previdência,
e que vem da Câmara dos Deputados, depois de um
longo debate. Desaparece!
A pergunta que faço a V. Exª... Eu tenho aqui a
minha emenda. Eu era Relator e, como Relator, ﬁz uma
emenda e encaminhei à Comissão de Assuntos Sociais.
Lá, eu digo que não são 5%, não, do fundo da miséria,

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

são 5% do Fundo Social que vão para a Previdência,
destinados a pagar os benefícios dos aposentados e
pensionistas. Todo mundo diz que não dá para dar reajuste, mas, na hora de apontar um norte para essa
questão, aí não dá. Que está quebrada, está. Mas tirar
dinheiro de um fundo social para pagar os nossos velhinhos aposentados e pensionistas, ah, isso não!
Então, eu quero saber o seguinte: a minha emenda está aqui. Eu era Relator da matéria, entreguei o
relatório em tempo hábil na Comissão, e vou ler aqui
a minha emenda. Eu quero saber se ela vai ser votada ou não vai. O que eu digo? Eu altero, sim, o que
veio da Câmara dos Deputados, porque não quero
5% do fundo da miséria; quero 5%, no mínimo, do
Fundo Social.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Antes de V.
Exª ler, V. Exª me concede um aparte? Serei rápido,
Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mário Couto, que tem acompanhado o debate.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Eu serei rápido,
Senador. Mais uma vez, o Governo está reaﬁrmando
aquilo que, todas as semanas, eu digo nesta tribuna:
o Governo brasileiro atual não gosta dos aposentados.
Ora, Senador, com a descoberta do petróleo, nós sabemos que todos os Estados vão ser contemplados.
E não adianta dizer que vai ser aprovada essa tabela do Senador Jucá, que nós não vamos aprovar. Eu
acho que quem gosta do seu Estado, quem respeita
o seu Estado, vai lutar pelos direitos do seu Estado.
E essa luta é constitucional. Assim como nós vamos
lutar pelos direitos dos aposentados, estamos lutando sempre aqui, Estados, Municípios, todos vão ser
contemplados e vai melhorar. Lógico que a saúde e a
educação irão melhorar, a violência vai diminuir, nós
vamos ter dinheiro à vontade, a não ser que esse dinheiro seja corroído pelas saúvas deste País. Mas se
não for, logicamente que o País vai estar numa situação confortável. E o Governo manda um Senador do
próprio Governo fazer uma emenda, fazer um relato
e, depois, engana-o, como vem enganando há muito
tempo, Senador Paulo Paim. Vamos dar um basta nisso, Senador. Faça a sua emenda. V. Exª tem o direito
de fazer, vamos brigar por ela, vamos debater a sua
emenda, não vamos abrir mão. Eu não acredito que
nenhum Senador votará contra. E os Senadores já demonstraram isto aqui, nunca um Senador votou contra
um aposentado aqui neste Senado. Não vi, até agora,
nenhum Senador ser contra aposentados aqui e não
o será com esses 5% justos! O Brasil inteiro sabe da
condição em que vive o aposentado brasileiro. Então,
todo mundo vai melhorar: o País vai melhorar, a saúde
vai melhorar, a educação, a violência e tudo. Menos o
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aposentado! Aí, Senador, aí se conﬁrma aquilo que eu
digo toda semana: o Lula não gosta dos aposentados
deste País. Muito obrigado, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador Mário Couto, V. Exª, como sempre, de forma contundente, chama a atenção da Casa para esse tema
que a gente trata com tanto carinho, que é a vida dos
aposentados.
Só como exemplo, a Noruega – aí, recorro de novo
à FUP, que lotou as galerias... Uma salva de palmas
para a FUP! (Palmas. Manifestação das galerias.)
Vocês têm de estar aqui mesmo, têm de estar
acompanhando, têm de estar conferindo. Eu tenho
orgulho de dizer que o projeto original da FUP a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
aprovou, por unanimidade, e encaminhou para outra
Comissão, que vai estudar a matéria.
Eu lembrava eu aqui, como exemplo no material
da FUP, que a Noruega destina grande parte... Uma
grande parte não, um percentual pequeno, mas que
resolveu o problema da previdência naquele país. Aqui
no Brasil, só ouço alguém dizer: “Não, daqui a 50 anos
o déﬁcit da Previdência vai ser de 150 bi, de 170 bi, de
40 bi, 30 bi!” Mas, na hora de discutir recursos para a
Previdência, existem mil resistências.
Olha, cada um defenda o seu ponto de vista,
mas eu só quero o direito de votar. A emenda é simples. Eu faço um ajuste na boa iniciativa da Câmara,
que, no meu entendimento, não estava bem redigida,
porque falava em 5% do fundo da miséria e não do
Fundo Social.
O fundo da miséria – que é o Fundo de Combate à Fome – vai ser uma parte de um fundo que será
constituído, por exemplo... Só para dar a área correta:
educação, cultura, saúde pública, previdência, ciência
e tecnologia, meio ambiente e combate à pobreza.
Ora, lá da Câmara veio com 5%. O que eu
digo?
Dá-se ao art. 3º do Projeto de Lei da Câmara nº
7, de 2010, a seguinte redação:
Art. 3º. Do total da receita auferida pelo
Fundo Social, 5%, no mínimo, serão destinados a um fundo especíﬁco, que terá por objetivo recompor o valor das aposentadorias,
pensões e benefícios maiores que o salário
mínimo pago pelo regime geral da Previdência, nos termos da lei.
Não indexo nada, apenas digo que aqueles que
são discriminados... Grande parte dos brasileiros que
ganham mais que um salário mínimo sabem que não
adianta pagar sobre dois, sobre três, sobre quatro, sobre
cinco, sobre seis, sobre sete salários mínimos, porque
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o destino deles, dali a uns anos, é receber somente um
salário mínimo, tanto que, até há 10 anos, em torno
de 12 milhões ganhavam um salário mínimo. Hoje, são
18 milhões. Por quê? Porque àqueles que ganhavam
mais que o mínimo foi dada somente a inﬂação e, aí,
houve o achatamento do seu benefício.
Então, Senador Botelho, eu, como Relator da
matéria, ﬁz a minha parte. Indicaram-me, oﬁcialmente, como Relator na Comissão de Assuntos Sociais.
Apresentei, em tempo hábil, o meu relatório. Fiz a
emenda de Relator ciente de que, como Relator, ela
seria aprovada no plenário.
Eu ouvi, ontem, o Presidente Sarney dizer aqui,
nas entrelinhas: “Não, quem não teve tempo para apresentar emenda – porque esse novo substitutivo surgiu
do dia para a noite, nós ﬁcamos conhecendo ele ontem – o fará no turno suplementar.” Então, eu quero
que ﬁque muito claro, por essa resposta da Mesa, que
essa emenda será votada. Será votada.
Mas antes de V. Exª responder, eu, com satisfação, sei da posição do Senador Cristovam, e faço
questão de receber o seu ponto de vista em aparte a
essas minhas colocações.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Paim, só posso elogiá-lo por estar abrindo para o meu
aparte, sabendo da minha posição, que procura trazer
um enfoque diferente do seu. Primeiro, quero reconhecer, aqui, Senador Couto, a dívida que temos com os
aposentados. Mas ela é nossa, não é das crianças!
Hoje, o que se está fazendo é tentar transformar um
fundo que não pertence a nós, pertence às próximas
gerações – um fundo, Senador Botelho, que vai se
acabar daqui a 30, 40, 50 anos –, e torrá-lo hoje. E, aí,
o problema não é a previdência dos aposentados, é
tudo que se colocou. Estão se gastando esses recursos, Senador Delcídio – V. Exª trabalhou no relatório
– com cultura; ou seja, eu vou assistir a teatro, porque
eu gosto de teatro, pago com o dinheiro do pré-sal.
Eu vou queimar barril do pré-sal para assistir a teatro. Vai-se ﬁnanciar a luta contra a pobreza, que é um
problema nosso, com dinheiro do pré-sal. Nós temos
essa pobreza pelas gerações passadas e pela nossa.
Temos de tirar do Orçamento o dinheiro para a cultura.
Temos de tirar dinheiro do Orçamento para a pobreza.
Nós vamos gastar com a saúde pública. Parece que
estou vendo que, a partir de agora, quando se disser
que tem uma ﬁla no hospital, vai-se dizer: “Amanhã, a
gente pega no pré-sal e acaba a ﬁla.” Tem de tirar do
Orçamento. Vai-se gastar com educação, mas educação, nem se disse que é de base. E, aí, quem vai
encher isto aqui somos nós: eu e outros professores
universitários, alunos universitários, porque criança
da educação de base não sobe aqui. Nem votam, os
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pobres dos meninos. Então, a gente está transformando um recurso esgotável em uma janela de pequenos
projetos, como uma Lei Rouanet ﬁnanciada pela Petrobras, uma Lei Rouanet para onde vamos correr nós,
os velhos – eu não sou aposentado ainda, mas vou
sê-lo em poucos anos –, nós, os aposentados, nós, os
professores universitários, nós, os doentes, os pobres
deste País, mas adultos, deixando de lado, Senador
Delcídio, a única coisa que transformaria um recurso
esgotável em um recurso permanente, que é a educação de base. Essa é minha preocupação. A minha
preocupação não é dar 5% para os aposentados ou
não, mas que isso vá para qualquer outra coisa que
não seja comprometida com o futuro. Esse petróleo
não pertence a nós, pertence ao povo brasileiro daqui
para a frente e para toda a vida. Como ele se acaba
em 30 ou 40 anos, só tem uma maneira de ele servir
para todos: investindo na educação de base. E, aí, alguns dizem: “Mas tem um pouquinho para a ciência
e tecnologia, que tem a ver com o futuro.” Ciência e
tecnologia não se desenvolvem enquanto a educação
de base não for boa. Não se desenvolve um país que
queima cérebro, e nós queimamos...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Nós
queimamos 60 cérebros por minuto! Enquanto o senhor falou aí, pelo menos 700 cérebros brasileiros
foram queimados. Sessenta crianças abandonam a
escola por minuto e, abandonando a escola, seus cérebros não se desenvolvem. Os cientistas, Senador,
porque o dinheiro aí virá, só chegarão para aqueles
que passaram pela escola. E os cérebros dos gênios
que morreram analfabetos? A gente vai esquecer,
Senador? É o que está fazendo eu aprovar esse projeto dessa maneira. O Fundo, como está, é jogarmos
fora – nós, do presente. Não é jogar fora queimando
na corrupção. Não, não é isso o que eu digo. É jogar
fora gastando no presente, em vez de gastar no futuro. Não temos o direito, com a sociedade brasileira, de
queimar essa reserva imensa. Uma parte tem de ser
queimada para virar riqueza. Reservemos um pedacinho, que é o Fundo Social, que, inclusive, é muito pouco. Agora, vamos investir no que transforma o futuro,
que é a educação de base. É lá que se precisa desse
dinheiro! O resto está precisando, os aposentados estão precisando, tiremos do Orçamento. Por que vamos
tirar de um patrimônio? Senador, e quando acabar o
petróleo, como é que vamos pagar os aposentados?
O senhor pensou nisso?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pensei.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Como é?
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Posso
responder?
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Pode,
ﬁca a pergunta. Agora, eu quero, aqui, assinar em baixo
da sua pergunta para a Mesa, porque eu tenho uma
emenda também recusada. Eu quero saber o que a
gente faz! A emenda determina que 100% do Fundo vão
para a educação de base, e a da UNE – União Nacional
dos Estudantes –, que não propõe 100%, propõe 50.
É menos do que eu gostaria, mas é uma emenda que
merece ser respeitada também. Então, essa é minha
fala. Eu reaﬁrmo meu reconhecimento e elogio, Senador, por ter me dado a palavra, sabendo que, nisso,
nós não estamos tão sintonizados como estamos em
tudo, mas esta é a posição que eu tenho.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Cristovam, duas questões a responder. Primeiro, Senador Cristovam, eu era ainda moleque e nunca me
esqueço de que ouvi a seguinte frase: “Pobre daquele
país que não olhar para as suas crianças, mas também para os idosos.” Eu penso um pouco diferente. E
respeito seu ponto de vista, V. Exª sabe disso. O meu
olhar para o futuro é para as crianças, mas é também
para os pais das crianças, é também para os avós
das crianças. Quando dizemos aqui que alguns cérebros desapareceram neste período em que estamos
dialogando, eu teria de dizer que alguns milhares de
idosos morreram neste período em que estamos falando. Quando aqui foi discutida, e eu votei e aprovei, a
retirada da DRU da educação – 20% da receita eram
deslocados para outra área –, apresentei a PEC para
retirar a DRU da seguridade, que não deixa de ser do
Orçamento. Estamos falando de seguridade, saúde,
previdência e assistência. Também não aceitaram.
Apresentei aqui a PEC nº 24, que diz: recursos da seguridade não podem ser destinados para outros ﬁns.
Também não aceitaram.
Então, podem pegar o dinheiro dos idosos e
mandar para as áreas que bem entenderem. Tiram
o que aprovamos aqui, destinam esse R$1 bilhão da
seguridade para o Executivo, para o Legislativo, para
o Judiciário, R$1 bilhão, R$2 bilhões, R$3 bilhões. Aí
pode. Mas, na hora de apontar fontes de recursos, aí
não dá.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Só um segundo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou passar a palavra a V. Exª.
Vejam bem, estou propondo aqui 5%, Senador
Cristovam. Digamos que valesse a sua tese, ninguém
pode ser contra a educação. Seriam 95% do Fundo
Social para a educação e 5% para os velhinhos, para
os aposentados e pensionistas receberem de volta...
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Não de graça! Eu não estou propondo nada para eles,
porque esses 5% iria para o Fundo que vai pagar a
eles o que tiraram deles, o que roubaram deles. Assaltaram, meteram a mão no bolso deles, e é por isso
que eles não podem, naturalmente, pagar as dívidas
que eles têm com a sua família.
(Interrupção do som)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E é claro que esse debate – e vou passar a palavra para o
Senador que me pediu um aparte, e aí termino – é
profundo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós
temos que investir na educação. Mas, pela forma como
está colocado aqui, vai para uma, duas, três, quatro,
cinco, seis áreas. E me disseram: “previdência, não;
se passar, é vetado.” O que é isso? Onde é que nós
estamos? Isso é um desrespeito com os homens que
construíram, inclusive, a Petrobras. Se tem Petrobras é
porque a maioria daqueles homens que estão ali, nas
galerias, de cabelos brancos, escreveu a história dos
cinqüenta anos da Petrobras. É muito fácil para todos
nós apenas apontar para onde o dinheiro tem que ir,
menos para os trabalhadores. O que se está dizendo
aqui é isto: para os trabalhadores nada, para outros
setores tudo.
Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Trinta segundos. Senador Cristovam, a qualquer emenda que for
apresentada beneﬁciando a educação, V. Exª pode ter
certeza do meu voto. Só não concordo com o seguinte, Senador....
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Inclusive
100% para a educação?
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Qualquer
emenda. Eu não chegaria a 100%, mas qualquer emenda... Agora, Senador, ninguém pode raciocinar como
V. Exª raciocinou. Eu não posso dizer assim: hoje as
crianças precisam ser bem tratadas, mas aqueles que
foram crianças, que trabalharam por este Brasil, têm
que ser desprezados...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Desculpe, mas eu não disse isso, Senador. Não, Senador, o
senhor está modiﬁcando. Eu disse que esses têm que
ser beneﬁciados com dinheiro do Orçamento. Diminuamos o custo do Congresso, que o senhor gasta e eu
gasto, e vamos dar para os velhinhos.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Mas como
o senhor vai beneﬁciar a educação e vai abandonar
uma classe?
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não,
não, não. Eu não vou abandonar.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª então
inclua a educação no Orçamento.
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O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Mas é
claro! Mas não está dando.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª inclua
então no Orçamento. A partir do momento em que V.
Exª...
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Srs. Senadores, nós já estamos estourando o
tempo e temos 27 Senadores inscritos para falar. Então,
eu gostaria de contar com a compreensão de V. Exªs.
Quando for dado o aparte, o tempo será descontado
do orador. O Senador Paim já está com dezessete minutos, então não posso dar mais tempo a S. Exª.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Deixe que eu
complete, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Nós
estamos discutindo para onde vai a fortuna do Brasil.
Então, acho que isso merece que a gente ﬁque... Aliás, eu quero...
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Botelho, o Senador Cristovam acabou tomando a minha
palavra. Tenha paciência.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – É verdade; porque houve uma mudança da maneira que
eu falei.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Tenha paciência. Se o Senador Paim tiver tempo, ele lhe concederá.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu tenho
todo o tempo do mundo. Por mim eu passo a noite aqui
discutindo isso.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Eu só ﬁquei
muito incomodado, Senador. Eu o aprecio, eu o admiro, mas ﬁquei muito incomodado quando V. Exª disse:
olha, os aposentados não têm que ter direito a royalties, a divisão de royalties, a divisão de petróleo, a
essa explosão que o Brasil está vivendo hoje. Aqueles
que vão passar ainda merecem, mas, para aqueles
que já passaram, manda arquivar, destruir, morrer. Aí
me incomoda isso. Não dá para aceitar. Eu tenho que
falar, Senador. Se é para colocar no Orçamento, coloca tudo. Se é para ter benefício dessa explosão que o
Brasil está vivendo hoje, que é o petróleo, então vamos
incluir todos. Está certo que a educação...
(Interrupção do som)
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Vou dizer novamente: qualquer emenda... Calma, meu Presidente,
eu já vi tanta coisa aqui... Não quero criar polêmica
com V. Exª, gosto tanto de V. Exª... Longe de criar polêmica, mas já vi tanta coisa aqui que isso é ﬁchinha
perto das vezes em que rasgaram o Regimento aqui,
Presidente. Nem tente neste momento corrigir o Regimento que não dá. Mas, Senador Cristovam, se fos-
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se fazer uma emenda, eu daria a maior parte para a
educação. Acho que é fundamental o seu pensamento.
Mas, pelo amor de Deus, não despreze os aposentados que vivem neste País numa miséria eterna, parece
que nunca termina. Ainda há poucos dias perdemos
um aposentado, Senador, que morreu de angústia. Um
aposentado líder, que morreu de angústia. Isso dói no
coração, Senador Cristovam. Então, nada contra a educação, ao contrário; mas, pelo amor de Deus, não me
faça ter a sensação de que V. Exª está desprezando os
aposentados deste País. Corrija isso. Acho necessário
uma correção de V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Cristovam. Em seguida, Senador Jayme Campos. E
aí eu encerro.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Quero
agradecer ao Senador por pedir para eu corrigir. Eu
achava, no começo, que era uma manipulação sua,
sinceramente. Depois, acho que foi um mal entendido, que não me expressei bem. Então, quero agradecer. Como não vou dizer que o senhor não gosta das
criancinhas do Brasil; de jeito nenhum! Ou que não
pensa no futuro do Brasil. Quero dizer que, dentro de
pouquíssimos anos, serei um desses velhinhos, Senador; vou estar aposentado. Não vai demorar muito.
Então, não posso, de jeito nenhum, desprezá-los. Aliás,
os velhinhos são os nossos pais, as nossas mães, os
nossos avós e nós. Se eu quisesse, aliás, já era um
desses velhinhos. É que estou resistindo para não ser
velhinho ainda. Então, quero estar com os velhinhos.
Comecei a minha fala dizendo que temos uma dívida
com os aposentados. Agora, vamos pagar, eu digo,
sem sacriﬁcar esse tesouro que está aí, que tem de
ser mantido para todos. E só tem um jeito de manter
para todos: é manter com a educação, não é permitindo que eu vá ao teatro. Eu adoro o teatro, mas acho
que não podemos gastar... E estou perdendo aqui uma
quantidade imensa de eleitores quando digo que não
deveria nem ir para a universidade, que é onde leciono.
O meu salário sai da universidade – não agora, que é
daqui, mas em breve –, minha aposentadoria sai de
lá. Agora, isso é o presente. Mesmo a universidade,
que constrói o futuro, se não tivermos uma boa base,
que é o que não temos, vai perder. Estou jogando fora,
Senador Paim, minha eleição, provavelmente, sobretudo quando os meus adversários usarem a fala do
Senador Couto. Vou perder a eleição! Agora, perco
dez eleições...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Esse é
um debate fraternal e esclarecedor para todos.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Isso. Eu
perco dez eleições, mas quero que meu nome, nessa
discussão, ﬁque claro. Eu lutei para que os recursos do
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pré-sal – se é que eles existem realmente, pois ainda
tenho dúvidas, sinceramente – sejam investidos de uma
maneira permanente, e não temporária. Agora, se o
Senador Couto e o Senador Paim querem, apóiem a
minha. Eu baixo a minha de 100% para 95% e a gente deixa 5% para os aposentados. É a concessão que
faço, porque é negociação. Então, o senhor vai aprovar os 95% e eu vou baixar de 100% para 95%. Conto
com dois votos ou não, Senador Paim?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu diria
que o senhor avançou bastante.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Mas
conto com o seu voto ou não?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Cristovam...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Espera
aí, eu quero saber se conto com o seu voto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Posso
responder?
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Está
bem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sabe o
carinho que tenho por V. Exª.
O que estou advogando aqui na tribuna...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – (...) se
somou, neste momento – e acredito que o Senador
Jayme Campos, que vai falar, há de se somar... O que
estamos advogando é somente 5% do Fundo Social
para os aposentados.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – E 95%
para a educação?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Algo que
a Câmara já aprovou, por ampla maioria, em uma redação que eu altero, porque fez 5% do Fundo da Miséria. Ela faz 5% de uma parte do Fundo. E eu boto
5% do Fundo.
Agora, não tenho nenhuma dúvida, Senador Cristovam, de que sua tese em defesa da educação é uma
tese de todo o Senado.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu
quero saber se, mudando a minha emenda, o senhor
a assina.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Deixe-me
avançar um pouquinho. Se V. Exª me permitir...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Aí eu
respondo como estou imaginando.
Agora, eu não consigo, Senador Cristovam, pensando inclusive nas nossas crianças... Quem não pensa
nas crianças? Quando eu penso no pai, estou pensando
na criança. Quem leva a criança para a aula? Quem
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dá roupa para a criança? Quem alimenta a criança?
Quem dá o remédio para a criança?
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Quem
não dorme quando a criança está doente? É o pai, é
a mãe. Então, eu não consigo deslocar...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não, mas
eu aceito os 5%. Eu quero os 95%, mas aceito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu não
consigo só olhar para a criança e não olhar para os
pais da criança.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Claro.
Já aceitei os 5%.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não consigo. Até os pais adotivos. E tenho um projeto nesse
sentido. Agora, quando falo nisso... E sou obrigado
também a responder a V. Exª que aqui se fala na questão do meio ambiente. Vejo aqui a questão do meio
ambiente com muito cuidado.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu
também.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Veja bem
o que acontece agora nos Estados Unidos da América.
Explodiu uma dessas torres de petróleo, o que está
praticamente liquidando grande parte das águas do
mar, do oceano, naquele país.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador, mas não pode sair do Fundo. Isso tem que sair da
Petrobras, se ela cometer besteira.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador... Senador...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Quem é
que vai pagar: é o Governo ou a empresa por isso?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador,
eu quero fazer esta reﬂexão com o maior cuidado.
O senhor sabe que emendas aqui de percentuais
vão acontecer. Tem emenda de 50% para a educação,
que me é muito simpática, tem...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E tem uma
emenda de 5%, que nós estamos apresentando, para
a Previdência, ou seja, dirigida para os aposentados e
pensionistas. Eu acho que é possível, sim, nós construirmos um entendimento, de que a maior parte...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – O senhor é a favor ou é contra aos 95%? O Senador é
contra ou a favor.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu diria
que a maior parte desse Fundo pode ir, sim, para a
educação.
Agora, também, V. Exª não é obrigado a concordar
com a minha redação, de que eu quero dar 5%...
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O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu
concordei.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Dar não.
Eu quero que paguem parte do que roubaram dos aposentados e pensionistas ao longo da história...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Já concordei.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Inclusive,
em Brasília, esses prédios aqui foram construídos, em
grande parte, com dinheiro da Previdência, e por isso
agora dizem que não têm dinheiro para pagar. As crianças de ontem, que se tornaram adultos e trabalharam,
é que construíram Brasília. E o dinheiro desapareceu.
O que eu quero é que se reponha parte daquilo a que
eles têm direito. Por isso eu coloco 5%.
Sou muito simpático a que a maioria desse percentual...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se vai
ser 50%, se vai ser 60%, se vai 70%, se vai ser destinado 20% para o meio ambiente, é um debate que
faremos aqui. Mas acho que é possível sim chegarmos a um acordo.
Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador
Paulo Paim, quero apenas, uma vez mais, cumprimentálo. V. Exª, como sempre, lúcido, transparente e, acima
de tudo, objetivo com suas ideias e com suas propostas de parlamentar. Neste caso, V. Exª está sendo generoso de propor que apenas 5% saia do Fundo para
manter a Previdência Social. V. Exª resumiu tudo aqui,
em poucas palavras. Roubaram, ao longo da história,
dos nossos aposentados, dos nossos velhinhos. Acho
que este é o momento de tentarmos regatar, tendo em
vista que essa história – e estou com quase 60 anos,
Paulo Paim –, lá atrás, falava-se que a Previdência Social do Brasil estava quebrada. Agora, V. Exª diz aqui
que, segundo os estudiosos, daqui a pouco vão ser
100 bilhões, 150 bilhões de déﬁcit. Isso é uma inverdade! Isso é uma mentira! Nós temos que abrir a caixapreta da Previdência Social para que nós saibamos a
verdade, sobretudo a sociedade brasileira. V. Exª tem
o meu apoio, como sempre teve aqui, até porque temos que respeitar a sua luta aqui, tendo em vista que,
se acabarmos com o fator previdenciário e demos o
aumento aprovado aqui no Senado, isso foi graças –
ninguém pode desconhecer – à luta de V. Exª. E esta é
mais uma luta que nós, Senadores, temos que encampar. A educação precisa de mais recursos? É claro, é
natural que precisa, mas já tem, constitucionalmente,
25% assegurados. Lamentavelmente, é feita uma má
gestão desses recursos. Entretanto, precisa de mais?
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Precisa de mais. Agora, num momento ímpar como
este, em que aparece uma nova fonte de receita para o
Governo, por que não dispensar 5% desse Fundo para
a Previdência Social? V. Exª tem o meu apoio...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – (...) a essa
sua emenda. E gostaria também de ser signatário,
Senador Paulo Paim. Gostaria de ter a honra de assinar com V. Exª essa emenda, que é mais do que meritória. Ela é justa e, acima de tudo, nós poderemos
dar a tranquilidade aos nossos aposentados, porque
teremos pelo menos 5% desse Fundo. Ou seja, esse
é um dinheiro do povo brasileiro, e nada mais justo
que fazermos com que nossos velhinhos tenham, com
certeza, maior tranquilidade no futuro, sobretudo no
amanhã. Parabéns, Paulo Paim! Conte com o Senador Jayme Campos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Jayme Campos, por suas colocações. Tenho certeza de que a maioria dos Senadores
têm essa clareza, senão não teriam aprovado o ﬁm do
fator e o reajuste dos aposentados, que acompanha
em 80% o crescimento do PIB, senão nós todos teríamos que dizer que a imprensa toda, quando fala em
números faraônicos, falta com a verdade.
Eu quero, neste momento, dizer: bom, se é verdadeiro – e que V. Exª mostre que não é, eu também
acredito que não é – que vamos ter problema daqui a
cinquenta, sessenta anos, então, vamos apontar uma
renda, que viria do Fundo Social, que seria de 5%.
Senador Botelho, agradeço a tolerância de V.
Exª. Sei que eu tinha dez minutos e já falei vinte. Espero, então, que a resposta que V. Exª me deu esteja
consagrada nos Anais, de que a minha emenda, que
apresentei como Relator, será votada no momento
adequado, destinando 5% do total do Fundo para a
Previdência, e não somente 5% do Fundo da Miséria,
como veio da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Senador Paulo Paim, como o Senador
Romero Jucá apresentou um substitutivo, vai haver segundo turno. Assim, V. Exª pode apresentar a emenda
no turno suplementar. Agora, votar ou não votar, isso
eu não posso decidir. O parecer que ele der é que vai
decidir.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Intervenção
fora do microfone.) Permita-me, mas votar vamos ter
que votar. Eu quero votação nominal...
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – De todo jeito, vai ser votado sim. Desculpe.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Votar vamos ter que votar. E eu quero votação nominal. Votação
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nominal na emenda que destina somente 5% para os
aposentados e pensionistas. Oxalá nós acabemos, de
uma vez por todas, com a história do voto secreto.
Era só isso. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Senador Paulo Paim, V. Exª deverá apresentar o requerimento de votação nominal na hora da
votação.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu o
farei.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Com a palavra o Senador Jefferson Praia,
para debater o Projeto de Lei nº 7, de 2010, que trata
do Fundo Social.
Senador Jefferson Praia, com a palavra. (Pausa.)
Senador Jefferson Praia, V. Exª é o próximo orador.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Jefferson Praia, V. Exª, regimentalmente, para discutir,
tem dez minutos.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Eu
gostaria de, muito rapidamente, colocar aqui algumas
posições com relação ao Fundo Social. Hoje, o Brasil
inteiro está nos observando, já que percebe a importância desse Fundo não só para as atuais gerações,
como para as futuras gerações.
O relatório do Senador Romero Jucá, que tenho
aqui em minhas mãos, diz, no Capítulo VII, que trata do
Fundo Social, art. 47, que o Fundo Social aplicará seus
recursos no combate à pobreza, no desenvolvimento
da educação, da cultura, da saúde, da Previdência, da
ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitigação
e adaptação das mudanças climáticas.
Conversava sobre a questão agora há pouco com
o Senador Cristovam Buarque, o qual externava sua
preocupação de como seria feita essa aplicação dos
recursos do Fundo Social.
Mas, na página 3 do Relatório do Senador Romero
Jucá há um parágrafo, no Capítulo IV, que dispõe sobre
a gestão do Fundo, que diz o seguinte: “Está prevista
a criação do Conselho Deliberativo do Fundo Social”.
Então, vamos ter a criação do Conselho Deliberativo do Fundo Social, que terá, entre outras, a atribuição de propor ao Poder Executivo a prioridade de
destinação dos recursos resgatados para ﬁnanciar os
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programas de combate à pobreza, de desenvolvimento
da educação, da cultura, da saúde pública, da ciência
e tecnologia e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
“Os projetos e programas ﬁnanciados com os
recursos do Fundo Social deverão observar critérios
de redução das desigualdades regionais, priorizando
os municípios com baixo índice de desenvolvimento
humano”.
Então, gostaria de colocar aqui aos Senadores
que o Conselho Deliberativo do Fundo Social terá essa
atribuição. E nós o que deveremos fazer? Esta é a minha
leitura: ﬁscalizar, monitorar, acompanhar as decisões
desse Conselho, as atividades que ele vai desenvolver
e para onde os recursos serão alocados.
Veja bem, isso não signiﬁca dizer que – e gostaria
de externar isto às Senadoras e Senadores presentes
– que estou satisfeito.
Apresentei uma emenda, Senador Cristovam
Buarque, para a Amazônia; uma emenda que trata da
preservação da região que hoje, na minha avaliação,
é uma das regiões mais importantes do planeta Terra.
Mas a minha emenda não foi aceita.
Entretanto, acredito que, com o caminhar do Fundo Social, como nós o estamos percebendo, ele deve
ser aprovado da forma como estabelece... Temos aqui
o relatório do Senador Romero Jucá. Vamos ter que
nos preparar para acompanharmos, para ﬁscalizarmos
esse Conselho Deliberativo do Fundo Social.
Senador Cristovam Buarque, é com muito prazer
que eu o ouço.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador, eu suponho que esse Fundo vai ser transparente e
democrático. Transparente e democrático signiﬁca que
ele vai reagir às pressões do momento. Você não vai
ver nenhuma criança da educação de base pedindo dinheiro desse Fundo; não vai ver ninguém dos excluídos
– e falam em combate à pobreza – pedindo dinheiro.
Agora, você vai ver ﬁla de professores universitários,
como eu, querendo dinheiro para ﬁnanciar nossas pesquisas ótimas. E vamos ter prioridade, porque temos
força, temos sindicatos, temos grupos de pressão. O
senhor vai ver o pessoal do setor de cultura, até de
esporte, que vai terminar entrando em cultura, o que
não é difícil, e é natural que entre... Esse dinheiro não
vai chegar. E pior, vai ser diluído, não vai deixar efeito
transformador. Essa é a minha preocupação, Senador
Lobão. Quando se dilui o dinheiro, tira-se o foco. Matou. Aí vão dizer: vamos concentrar tudo no combate
à pobreza. Só que aí ﬁca assistencial. A única maneira
transformadora de erradicar a pobreza é investir nas
crianças pobres, com boa escola. Do jeito que está aí,
vai diluir, em primeiro lugar, e, em segundo, vai dar di-
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nheiro a quem tiver condições de fazer pressão junto
a esse conselho. Aí a gente jogou fora o petróleo. O
Senador Lobão teve um papel na descoberta, porque
estava lá no Ministério naquele momento, mas ninguém mais vai se lembrar que o senhor descobriu isso,
porque serão queimados, Senador, em 50 anos, em
70 anos no máximo. Como o ouro de Minas acabou,
como a borracha lá do seu Amazonas acabou, como
o açúcar do meu Nordeste ﬁcou sem importância. Foi
isso que a gente fez com o ouro. Só que eles, no passado, não tinham consciência disso; nós temos. Para
eles, até, nunca ia acabar o ouro, e nós sabemos que
o petróleo acaba. A ideia que a gente deve ter é: nós
queremos transformar a riqueza do ouro em uma riqueza permanente ou gastar essa riqueza no presente?
É permanente ou presente o que a gente quer? Se é
presente, está muito bom como está aí. Agora, se é
permanente, tem de ser educação. E eu defendo, junto
com o Senador Tasso, uma proposta que, a meu ver, é
a melhor: a gente coloca esse dinheiro em um fundo,
e a rentabilidade desse fundo irá para os prefeitos investirem em educação, mas eles não poderão investir
nos shows, como a gente tende a fazer quando a gente é prefeito e governador. O povo quer isso e a gente
tem de dar, mas tiremos do orçamento, não tiremos do
estoque de riqueza que a natureza deu para nós, que
a natureza guardou durante 200 milhões de anos e,
graças lá ao Senador Lobão, a gente agora descobre,
explora e queima. Queima porque, para virar riqueza,
tem de queimar como combustível, e queima como dinheiro no presente. Vamos guardar esse dinheiro para
servir no futuro? Como a gente o guarda? No cérebro
das crianças. O cérebro das crianças é o melhor cofre
para que esse petróleo nunca acabe. E como é que
esse petróleo entra no cérebro das crianças? Por meio
do professor, por meio da escola com os computadores. É assim que a gente pode fazer. Não vão perdoar
esta geração de Senadores se nós queimarmos essa
riqueza. Então, nesse sentido, eu não acredito que o
Conselho e essa distribuição pulverizada dos recursos
seja a melhor forma de fazer o investimento. Eu agradeço o senhor pelo aparte.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Eu
agradeço, Senador Cristovam. V. Exª tem lutado pela
educação; nós lutamos pela educação. Eu conversava
há pouco com o Senador Edson Lobão e ele falou da
educação e de ciência e tecnologia e eu falei de uma
terceira palavrinha muito importante: Amazônia.
Há muitos interesses em jogo. Percebo a preocupação de V. Exª quanto aos recursos serem diluídos.
Acho que poderíamos focar em educação, ciência e
tecnologia, e aí eu defenderia a minha Amazônia. Edu-
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cação, ciência e tecnologia e Amazônia, que é importante para o Brasil e para o planeta.
Agora, é claro que nós teríamos diﬁculdades nesse campo, porque apareceria o nosso Senador Paim,
defensor dos aposentados, e o nosso Senador Mário
Couto, que vai dizer: “Sim, por que não a Previdência?
Por que não investimentos na Previdência?”
Então, eu acredito que nós vamos ter que nos
concentrar muito nesta questão relacionada, repito, ao
Conselho Deliberativo do Fundo Social. Esse Conselho
tem que ser acompanhado, tem que ser monitorado.
Nós temos que fazer sugestões, temos que ver quem
vai compor esse Conselho, porque é esse Conselho
que vai estabelecer as regras do jogo quanto à aplicação dos recursos nas mais diversas áreas aqui do
Fundo Social.
No mais, Sr. Presidente, eu concluo dizendo que
temos uma grande responsabilidade. O Congresso
Nacional está aproveitando este momento do pré-sal
para veriﬁcar como podemos aplicar melhor os recursos, voltando-os para o povo brasileiro, para as atuais
gerações e para as gerações futuras. Essa é a nossa
responsabilidade e temos, é claro, cada um colocar
seu ponto de vista. Eu aqui defendo, como já defendi
através de uma emenda, investimentos na Amazônia.
Nós não podemos nos esquecer da Amazônia neste
momento, já que nós temos lá uma grande responsabilidade, pelo menos no meu Estado, que é a de manter
a ﬂoresta em pé.
Agora, Sr. Presidente, eu não posso manter a
ﬂoresta em pé e manter homem caído, mulher caída
e criança caída. Eu quero ﬂoresta em pé e...
(Interrupção do som)
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. Estou concluindo.
Repito: quero ﬂoresta em pé e quero também
homens e mulheres e crianças da Amazônia em pé.
Então, não pode aquele povo ﬁcar sendo cobrado, para
que tenhamos a ﬂoresta preservada e conservada – e
essa é uma responsabilidade que teremos daqui para
frente – à custa dos homens, das mulheres e das crianças da Amazônia.
Portanto, é claro que eu gostaria que o Senador
Romero Jucá pudesse rever a sua posição quando não
aceita uma emenda de minha autoria que vai na direção
da preservação e conservação da Amazônia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jefferson Praia,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, nós estamos nos preparando
para uma votação importante nesta data de hoje. Há
um debate importante com relação ao modelo – modelo
de partilha ou a manutenção do modelo de concessão
–, que divide especialmente Governo e oposição e que
vai se aprofundar durante as próximas horas. Também
se debate a questão da distribuição dos recursos do
Fundo Social e a distribuição dos royalties do petróleo.
É importante que nós diferenciemos as duas coisas.
Os recursos do Fundo Social, o Fundo Social, têm uma
fonte de recurso, ou algumas fontes de recursos, que
é o lucro da venda e da comercialização do petróleo
no modelo de partilha, que é a parte dos royalties que
cabe ao Governo Federal, a parcela do valor do bônus
de assinatura, e diversas outras fontes que compõem
os recursos do Fundo Social, que é o Fundo Soberano.
Há um debate em torno desses recursos.
O Senador Romero Jucá está propondo, como
Líder do Governo, que esses recursos possam ir para
diversas fontes, diversos itens de despesa, como educação, ciência e tecnologia, mitigação climática, Previdência, sem estabelecer um percentual. Esses recursos são para daqui a um tempo maior, porque esse
Fundo tem uma aplicação cujo lucro vai permitir que
esses recursos sejam utilizados nessas áreas. Existe
uma grande mobilização, que envolve campanha na
Internet, para que 50% desses recursos ou mais, um
percentual maior, sejam destinados à área da educação. Recursos do Fundo Social.
Há outro debate sobre a distribuição de royalties.
Houve um entendimento das lideranças de diversos
partidos no sentido de que esse assunto nós não trataríamos agora, antes das eleições, por razões óbvias:
pela contaminação do processo eleitoral, pelos interesses. A proposta, com a emenda que foi apresentada
e aprovada na Câmara dos Deputados, divide os recursos de royalties: uma parte cabe à União – o que
cabe à União, cabe à União – e outra parte – 50% de
alguns Estados e 50% dos Municípios – seria dividido
de acordo com os critérios do Fundo de Participação
dos Estados e com o critério do Fundo de Participação
dos Municípios.
Nós estamos com um dilema e um problema. Vamos veriﬁcar a situação do Estado do Rio de Janeiro,
que é um Estado que arrecada muito com royalties e
participação especial. Arrecada mais de R$5 bilhões
por ano com essa fonte de recursos. O Estado do Espírito Santo arrecada em torno de R$500 milhões por
ano, especialmente com royalties e pouca participa-
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ção especial. Mas já existe uma execução orçamentária com base nesses recursos e um planejamento
de médio e longo prazos também com base nesses
recursos. Esses recursos basicamente são oriundos
de petróleo do pós-sal. Não estamos tratando dessa
arrecadação de recursos do pré-sal.
Então, na hora que vem uma proposta para dividir os royalties do petróleo – nós estamos discutindo
o pré-sal; nosso debate é pré-sal, Senador Mão Santa
–, na hora que vem uma proposta para dividir royalties de participação especial – no modelo de partilha,
dividir royalties de recursos oriundos da exploração
de petróleo do pós-sal, que é o que acontece hoje –,
temos o primeiro problema, Senador Jayme Campos.
Senador Gerson Camata, se V. Exª quiser um aparte,
daqui a pouquinho vou dar a V. Exª. O primeiro problema
está aí: nós estamos alterando o contrato; contrato já
feito, contrato já ﬁrmado. Estamos alterando o contrato.
Então, aí já existe uma inconstitucionalidade.
Discutir distribuição de royalties de petróleo da
exploração no pré-sal, que é esse petróleo mais profundo, é perfeitamente legítimo. É perfeitamente legítimo
que se faça essa discussão, desde que se mantenha
um tratamento diferenciado aos Estados produtores.
Mas querer fazer a alteração da distribuição dos royalties de petróleo dos contratos já feitos que estão em
exploração é inconstitucional.
Então, a primeira coisa que quero registrar é que
nós construímos um entendimento para tratarmos do
assunto depois da eleição. O Senador Romero Jucá,
inclusive, marcou uma data para a votação da matéria. Segundo, se insistirmos em votar a matéria hoje
e se a matéria for aprovada, essa matéria é inconstitucional.
Terceiro, isso signiﬁca impor uma derrota ao Estado do Rio de Janeiro e ao Estado do Espírito Santo
sem necessidade.
Se se quiser discutir petróleo, distribuição de
royalties do pré-sal – do pós-sal, não há como discutir –, será preciso, então, adiar a votação hoje. Não se
pode votar, e é necessário discutir.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permitame aparteá-lo, Senador?
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES) – Senador Gerson Camata, tem V. Exª a palavra. Depois, concederei o aparte ao Senador Marcelo
Crivella.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Foi muito
esclarecedora a exposição de V. Exª, nítida, clara, cristalina, sobre a inconstitucionalidade do pós-sal. Mas
há outro detalhe: nesse debate, estamos confundindo
royalty com petróleo. Royalty é uma coisa, e petróleo
é outra coisa. A posse do petróleo é deﬁnida num ar-
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tigo da Constituição, e o direito a royalty está no art.
20 da Constituição, que diz que tem direito à indenização – não se coloca a palavra royalty, que é inglesa
– o Estado na exploração no seu respectivo território,
no seu respectivo mar territorial, na sua respectiva
plataforma continental ou zona de extensão. Então, o
royalty é uma indenização que se paga para tirar o
petróleo, e está deﬁnido no art. 20 da Constituição de
quem ele é. O petróleo é todo da União. Dividir o petróleo é constitucional. Temos o direito de fazê-lo por
lei. Mas não podemos mexer no royalty sem mexer na
Constituição do Brasil, em que ele está deﬁnido. Então,
é preciso haver esta separação: royalty é o direito de
indenização que se paga para tirar o petróleo; petróleo
é outra coisa. O royalty que se paga em Minas a Furnas para produzir energia elétrica é uma indenização
pela ocupação dos lagos lá. Não é energia elétrica. É
um direito de uso do território mineiro, e se paga uma
indenização. O royalty é um direito de uso do território e da plataforma continental e do mar territorial dos
Estados produtores que se paga; o petróleo, sim, é
todo da União. Vamos dividir o petróleo com os Estados, mas, quanto aos royalties, não podemos fazê-lo,
porque está escrito na Constituição de quem ele é, a
quem ele pertence. Cumprimento V. Exª. Esse debate
não pode ser feito agora ao sabor de interesses eleitorais, ao sabor de demagogia, ao sabor de quem quer
enganar prefeito, de quem enganar eleitor.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Senador Gerson Camata.
Concedo o aparte ao Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Casagrande, V. Exª, com lucidez, com raro brilho, ocupa a tribuna para expressar o pensamento
das bancadas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
Podemos, sim, discutir royalties do pré-sal, mas não
agora. O período para fazê-lo não é este, até porque
não faz parte do relatório do Relator esse assunto.
Portanto, nem cabem emendas. Mas é preciso dizer
que nós, da Casa da Federação, não podemos permitir
que uma maioria eventual, por interesses eleitorais ou
econômicos, massacre nos seus direitos constitucionais uma minoria, deixando-nos apenas a alternativa
de nos resignar do silêncio amargo, do esbulho. Isso
não é justo, Sr. Presidente, isso não faz parte do Senado, das tradições de ponderação desta Casa. Tenho
certeza de que V. Exª está sendo aplaudido no seu
Estado, no meu Estado, em todo o Brasil, porque o
povo brasileiro não está sintonizado com as ambições
individuais de alguns políticos. Ninguém quer construir
sua casa destruindo a do vizinho. As pessoas sabem
que cada Estado tem suas despesas. Alguns diziam
que o royalty de petróleo, que a indenização pelo

JUNHO 2010

Junho de 2010

meio ambiente não cabe no Rio porque as reservas
estão a setecentos quilômetros de distância. Veio a
tragédia do Golfo do México. As praias da Flórida, no
Atlântico, foram atingidas a mais de mil quilômetros,
o que mostra que esses royalties que a Constituição
consagra aos Estados produtores e aos Municípios
confrontantes servem para indenizar possíveis danos
ambientais e aspectos socioeconômicos. Parabéns a
V. Exª! Estamos juntos nisso. Temos certeza de que
teremos uma vitória aqui hoje, porque conﬁamos no
espírito de ponderação desta Casa.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, peço-lhe mais um minuto, para
que eu possa concluir meu pronunciamento.
É fundamental, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
compreendermos o seguinte: nosso debate é sobre présal e só podemos discutir distribuição de royalties do
pré-sal. É inconstitucional o debate, a discussão sobre
aquilo que já foi contratado no pós-sal. Em segundo
lugar, quero dizer que combinamos de fazer a discussão depois da eleição. Se se quiser discutir isso agora,
será preciso dar tempo para que busquemos uma proposta equilibrada de distribuição de royalties do présal. Não dá para fazermos a discussão da emenda do
Senador Pedro Simon, que respeito muito, que trata
de áreas já licitadas. A área já licitada não pode ser
alterada, não pode ser mudada. Essa é uma questão
fundamental no debate que fazemos neste momento,
nesta tarde, nesta noite.
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Tem o aparte o Senador Epitácio Cafeteira.
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – É o seguinte, Senador: estamos tratando de petróleo no mar
territorial do Brasil.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – É verdade.
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Estou
apresentando uma emenda destinando uma pequena
parte desse petróleo à Marinha do Brasil, para garantir
nossa propriedade nesse mar territorial.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB–
ES) – Muito obrigado, Senador Epitácio Cafeteira. É
por isso que esse debate não pode ser feito assim, de
forma abrupta, apressada. É preciso tirar um grupo de
pessoas para trabalhar na distribuição de royalties
do petróleo, senão o Senado vota apressadamente,
vota matéria inconstitucional, como votou a Câmara
dos Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia, como
oradora inscrita. (Pausa.)
Tem a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ﬁnalmente, depois
de muitos debates na Câmara dos Deputados e também no Senado, chega a este plenário essa gama
de projetos que tratam do pré-sal, uma riqueza, um
tesouro que a natureza concedeu ao Brasil e ao povo
do nosso País, um País desigual, um País ainda injusto, de muitas disparidades sociais e regionais. É uma
riqueza que não pode, como muitas outras que foram
jogadas a segundo plano no passado, deixar de ser
devidamente aproveitada nos seus mínimos detalhes,
porque, desse aproveitamento racional, lógico e patriótico, vai depender o futuro do nosso País, da nossa
juventude, na busca de um melhor bem-estar para as
populações vindouras.
O Fundo Social e o modelo de exploração de partilha são os assuntos mais debatidos. O Fundo Social
por quê? Porque vai ser usado para o fortalecimento
da área social, notadamente para a educação, para a
saúde, para a ciência e tecnologia, para o meio ambiente e para a cultura. Naturalmente, Sr. Presidente,
tenho uma opinião, que é a de muitos Senadores e
Senadoras que integram esta Casa, de que o Fundo
Social deveria aplicar o montante que lhe fosse direcionado totalmente em educação. Pelo menos 50%
desse montante deveriam ser destinados à educação,
conforme emenda apresentada pela Senadora Fátima
Cleide, que recebeu meu apoio e o de muitos outros
Senadores que querem ver a educação como instrumento de valorização do jovem, do cidadão, preparando
nossa Nação para os embates do futuro.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permitame um aparte, Senador?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Com muito prazer, concedo o aparte a V.
Exª, ainda que não tenha terminado meu raciocínio.
V. Exª tem prioridade.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Muito obrigado. É muita gentileza e cordialidade de V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – A opinião de V. Exª é importante não só
para mim, mas para toda a Nação.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Embora
eu não tenha prioridade, quero cumprimentá-lo pela
posição que toma. Mas eu queria que V. Exª reconhecesse um fato. Quando se criou a Petrobras, Getúlio
Vargas, nenhum parlamentar, ninguém se lembrou de
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criar um fundo destinando um pouco do petróleo brasileiro para os mais necessitados do Brasil. Ninguém se
lembrou disso. Quando mudamos a Lei do Petróleo no
Governo Fernando Henrique, debatemos, discutimos,
e nenhum de nós teve a ideia de destinar um centavo
para os menos favorecidos, para a educação, para a
saúde do Brasil. Lula teve essa lembrança. Seja o que
for que discutirmos aqui, nunca poderemos esquecer
a base dessa discussão: a lembrança do Presidente
de destinar uma parte dessa riqueza que está por vir
aos menos favorecidos, aos mais pobres, criando um
Fundo Social. O Presidente merece tanto o nosso apoio
por isso, que quero apoiar a original mensagem que
ele mandou, porque ele foi o único brasileiro, em toda
a história do petróleo neste País, que se lembrou dos
mais humildes, dos mais pobres, dos mais necessitados, dos excluídos. O Presidente merece nosso respeito e, tenho certeza, o de V. Exª também.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – V. Exª tem razão. O Brasil já vivenciou vários ciclos de sua economia, a começar pelo ciclo do
pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro,
o ciclo da industrialização e também do monopólio do
petróleo, a que se referiu V. Exª, e, em nenhuma dessas oportunidades, reservou-se um pedacinho daqueles recursos incomensuráveis em favor da área social.
De fato, o Presidente Lula inaugura uma nova era na
área social e econômica no Brasil.
Sr. Presidente, não há de se condenar a preocupação do Governo em adotar, pelo menos em relação
a 72% do volume do pré-sal, o regime de partilha, porque 28% já foram licitados. Então, essas reservas, na
prática, são propriedade daquelas empresas que ganharam a licitação. Mas o que resta, que foi descoberto
de forma tão fácil, não será motivo de qualquer risco,
seja econômico ou ecológico, por parte das empresas
que poderiam explorar o pré-sal.
Caberia ao Governo prevenir para que essa riqueza a ser explorada, as suas reservas, em vez de
pertencerem a outros, continuem pertencendo à Nação, continuem pertencendo ao Brasil, ao seu povo,
porque essa riqueza, esse tesouro não é de alguém,
é de todos.
Por isso sou favorável a que, quando for oportuno,
tenhamos de dividir o fruto do trabalho da Petrobras,
ou de quem venha a ajudá-la com esse objetivo, equitativamente entre os Municípios brasileiros, produtores
ou não produtores. Logicamente, nós temos que ter o
cuidado para não prejudicar planos futuros daqueles
Estados que detêm a riqueza, como os Estados do
Espírito Santo, Rio de Janeiro e, futuramente, com a
exploração petrolífera, chegando à Bacia de Santos
e a Santa Catarina. Mas que o fruto dessa riqueza,
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desse tesouro, Sr. Presidente, seja também distribuído àqueles Municípios, mesmo aos mais longínquos
da plataforma continental, mesmo àqueles que estão
mais distantes da exploração petrolífera, porque eles
participam da Federação brasileira.
Eu mesmo sou de um Estado produtor, Estado
pequeno, mas grande produtor de petróleo, o Estado
de Sergipe. Ao lado do Rio Grande do Norte, ao lado do
Estado da Bahia e de tantos outros, o Estado de Sergipe detém uma condição especialíssima da produção
de petróleo. Não queremos que o Estado de Sergipe
seja prejudicado ou penalizado porque a natureza lhe
foi favorável. Temos que cuidar do futuro de Sergipe,
do futuro de seus ﬁlhos, de seus jovens naquilo que a
natureza lhe ajudou. Mas não somos egoístas ao ponto
de não reconhecermos que os Estados não produtores, os Estados limítrofes, também sejam beneﬁciados
com a riqueza ali produzida.
Termino, portanto, Sr. Presidente, essas minhas
palavras, dizendo que votarei no projeto da partilha,
mas estarei, com a emenda da Senadora Fátima Cleide
– e isso eu disse numa reunião ontem com as lideranças dos partidos aliados –, estarei votando na emenda
que concede 50% dos recursos do Fundo Social para
a educação. Este foi um compromisso que assumi com
a juventude, foi um compromisso que assumi com todos os segmentos sociais que tratam desse assunto,
a exemplo da UNE, da Ubes e de tantos outros movimentos que estão trabalhando pelo fortalecimento do
sistema educacional e pela melhoria da qualidade de
vida do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, esta discussão do PLC nº 07, de
2010, do Fundo Social, que foi agrupado agora com o
regime de partilha, traz, sem sombra de dúvida, preocupações.
Se, por um lado, é necessário que possamos
avançar no aproveitamento dessa grande riqueza, que
passou a ser uma expectativa de toda a população
brasileira para a solução de diversos problemas que
aﬂigem a nossa sociedade, entre os quais a educação,
que terá sempre prioridade também para a nossa posição, por outro lado, o substitutivo aqui apresentado pelo
nobre Líder Romero Jucá ontem, se tem por um lado
o mérito da criação do Fundo Social, que é uma fonte
de recursos para o desenvolvimento social e regional,
na forma de programas, projetos, principalmente em
áreas como educação, combate à pobreza, desenvolvimento da cultura, da saúde pública, da Previdência,
da ciência, da tecnologia, do meio ambiente, e talvez
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até mitigar problemas climáticos que aﬂigem o nosso
País, traz também deﬁnição do regime de exploração
de produção do petróleo do pré-sal.
São pontos essenciais, que foram deﬁnidos como
estratégicos para a exploração e a produção do petróleo do pré-sal, que pode chegar a 100 bilhões de
barris, colocando o Brasil numa posição internacional
invejável. E nós vamos ﬁcar nessa expectativa, expectativa otimista de que tudo isso que se discute hoje,
como perspectiva futura, possa o mais rapidamente
se transformar em realidade.
Mas há uma questão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que me preocupa muito, e acho que o relato peca
sobremaneira; um assunto que eu considero essencial.
Lamentavelmente, o Senador Romero Jucá, por conta
das diﬁculdades, talvez políticas, do chamado período
pré-eleitoral... Mas acho que todos nós, mesmo estando vivendo esse período pré-eleitoral, temos imensas
responsabilidades de que não podemos abrir mão,
inclusive da própria discussão, só pelo fato de que estamos vivendo um período pré-eleitoral, como se isso
tirasse a responsabilidade dos Parlamentares.
Aí eu pergunto: será que o Executivo também
não tem responsabilidades porque está no período
pré-eleitoral? Então, será que todas as posições dos
Executivos seriam posições também eleitoreiras? Por
que se cobra isso do Parlamento brasileiro, dos Deputados e Senadores, e não se cobra dos Executivos,
alguns, inclusive, em situação até – no caso dos Estados – de reeleição? Então, o Poder Executivo dos
diversos Estados ou o Governo Federal ﬁcariam de braços cruzados porque vamos ter uma eleição, Senador
Delcídio? E aí nós não podemos discutir a repartição
dessa riqueza que nós queremos justa com todos os
Estados brasileiros e todos os Municípios brasileiros?
Será que esse é um impedimento para que a questão
fundamental da discussão da distribuição dos royalties e da participação especial desses recursos seja
discutida ou debatida?
O fato é que as atuais regras de distribuição ferem o princípio federativo da República.
Cada Senador desta Casa conhece como o sistema tributário brasileiro é desequilibrado, é concentrador
de arrecadação, principalmente nas mãos da União.
Sabemos também como é difícil resolver o nó oriundo
das propostas de reforma tributária, que vieram aqui
para o Congresso Nacional, ﬁcaram na Câmara, e não
houve interesse de ninguém de discutir essa questão
da reforma tributária.
Entretanto, quando se tem uma oportunidade
como agora, única, de se fazer justiça tributária, sobretudo com os Municípios brasileiros, mais uma vez,
vamos adiar a questão para depois das eleições. Va-

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mos jogar essa questão para as calendas. Até quando
os Municípios brasileiros vão ter de esperar por uma
repartição mais equilibrada dos recursos de uma área
que está hoje nas profundezas na plataforma continental da costa brasileira, onde o domínio da União
sobre o minério enfatiza a coletividade formada pelas
unidades da Federação.
Essas unidades possuem constitucionalmente
suas representatividades, que são equânimes, merecendo participação nos royalties e nas compensações
ﬁnanceiras, o que hoje cabe, de forma majoritária, à
União, aos Estados e Municípios produtores, que ninguém deseja ver prejudicados nos contratos existentes, para que não haja desequilíbrio com os Estados
produtores hoje de petróleo e que tem suas receitas e
seus orçamentos baseados exatamente nessa fonte.
Entretanto, agora, no Congresso Nacional, no
Senado, em que são aprovadas leis que deﬁniram o
piso nacional do magistério, a obrigatoriedade de os
Municípios investirem percentuais consideráveis na
educação e na saúde e tantos outros encargos, como
o Programa Saúde da Família, educação básica, atividades tradicionais de limpeza, iluminação pública,
saneamento básico, estamos lamentando não ter sido
aprovado hoje um plano nacional de resíduos sólidos
que trariam mais encargos para os Municípios brasileiros. Estamos, cada vez mais, onerando os Municípios
com novas tarefas e novos encargos. Por outro lado,
não vejo nenhuma disposição para descentralizar os
recursos da União. E, novamente, estamos desperdiçando aqui, Sr. Presidente, essa oportunidade.
Assinei uma emenda proposta pela Confederação Nacional dos Municípios. Muitos Senadores aqui
assinaram essa proposta, que prevê que os royalties
decorrentes dos novos – vejam, dos novos – contratos
de exploração que se darão pelo regime como está
proposto, de partilha, serão repartidos: 22% para a
União, dos quais vão 19% para a Marinha e 3% para
o Ministério do Meio Ambiente; 22% para todos os
Municípios, na proporcionalidade que existe hoje por
meio do Fundo de Participação; 22% para todos os
Estados, no mesmo molde em que é repartido o Fundo de Participação dos Estados; 25% para os Estados
confrontantes com as áreas de produção; e 9% para
os Municípios dos Estados confrontantes com as áreas de produção.
No modelo atual, 11 Estados e 996 Municípios
brasileiros são os beneﬁciados com os recursos dos
royalties do petróleo. Entretanto, considerando os
dados de 2008, a União (por meio do Ministério da
Ciência e Tecnologia e do Comando da Marinha) e
os Municípios do Estado do Rio receberam 71% de
todos os recursos.
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Represento aqui o Estado da Bahia e defenderei
sempre os interesses baianos.
Essa proposta apresentada visa não só restabelecer um pouco de justiça no atual sistema de distribuição
de receitas provenientes da atividade petrolífera futura,
como também sanar um problema sério que a Lei do
Petróleo cometeu ao pacto federativo, na medida em
que a participação especial por ela criada constituiuse numa espécie de imposto de renda especial sobre
o lucro do setor petrolífero e não uma compensação
tradicional ao estilo dos royalties.
Dessa forma, tendo a característica de um imposto de renda e representando um pagamento extraordinário sobre os lucros extras da atividade petrolífera, a
participação especial deveria, desde sua origem, ter
sido destinada ao FPM e ao FPE, como prevê a regra
constitucional.
(Interrupção do som.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Para
concluir, Sr. Presidente.
O Estado da Bahia seria um dos mais prejudicados caso não sejam aprovados e discutidos os royalties
e a emenda apresentada, porque é nosso Estado, onde
está localizada a grande maioria dos campos terrestres.
E, se esse texto for aprovado, nossa economia perderá R$2 bilhões em investimentos diretos da Petrobras.
Somente nos anos de 2010 e 2011, a perda será de
R$513 milhões. De imediato, serão eliminados cerca
de 6,5 mil postos de trabalhos diretos e indiretos.
Sr. Presidente, um minuto para concluir, talvez
menos do que isso.
Portanto, em defesa dos Municípios e da economia baiana é que defendo a inclusão imediata da
discussão sobre royalties e a supressão do artigo que
possibilita à Petrobras abrir mão da produção e da exploração nos campos terrestres.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, este é um debate que desperta a
atenção de todos os Municípios brasileiros. Evidentemente que, como o Senador representa o Estado, o
que está sendo dito hoje está sendo olhado com muita
atenção por cada um dos prefeitos pelo Brasil afora.
Não há como, Sr. Presidente, se estimular uma votação que venha diferir do que foi votado pela Câmara
dos Deputados.
Os argumentos dos que querem a todo custo modiﬁcar o texto são, muitas vezes, inconsistentes, mas
são argumentos usados com o desejo, evidentemente,
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principalmente de se tentar confundir a opinião pública.
Nós estamos diante de um fato, e é um fato matemático, Senador Camata: o que recebe o Município hoje e
o que receberá, Senador Eliseu Rezende, o Município
tendo essa matéria aprovada.
Não há nenhum sentido em se falar aqui – chamava-me a atenção, agora há pouco, o Deputado
Marcelo Castro, que é um dos autores da emenda lá
da Câmara – em quebra de contrato. Não haverá, por
hipótese nenhuma, essa quebra, até por que o recurso
é passado, em primeiro lugar, para a União. E a União
depois é que repassa ao seu destino. Daí por que
cabe à União, atendendo à lei, se aqui for aprovada,
cumprir a sua determinação, sem com isso afetar os
contratos existentes.
O contrato será cumprido, Senador Casagrande.
Não haverá, de maneira nenhuma, o seu descumprimento. Apenas o benefício passará a ser redistribuído.
De forma que é preciso que essa questão seja dita,
para que ﬁque bem claro.
Um aparte a V. Exª, Senador Camata, com o
maior prazer.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Ilustre
Senador Heráclito, eu vou apartear V. Exª e não vou
discordar de V. Exª, não. Na emenda da Câmara, houve
uma confusão entre petróleo e royalty. O royalty está
deﬁnido, vou repetir aqui, no § 20 do art. 5º. É um direito, uma indenização que se paga para tirar o petróleo
no território do Estado, na sua respectiva plataforma
continental, no seu mar territorial e na sua extensão.
Então, daquele Estado são os royalties; você pagou,
tirou o petróleo. O petróleo – está deﬁnido num outro
artigo que eu não me recordo qual – é todo da União.
Agora, a emenda dos senhores deveria ser qual? Tirar
uma parte equivalente àquilo que seria um royalty, criar
um royalty extra ou um percentual extra do produto
de venda do petróleo, que é todo da União, e dividir
entre os Municípios, porque, aí sim, esse é da União
e pode ser dividido. Mas aquele que está na Constituição, deﬁnido lá como direito do Estado é do Estado. E
veja V. Exª o que está acontecendo na Louisiana, nos
Estados Unidos, agora, esses vazamentos. Lá no Espírito Santo, o Governador Paulo Hartung está tendo
que fazer uma BR paralela à BR-101, por causa do
grande movimento dos caminhões da Petrobras. Em
Vitória, são inúmeras as intervenções, muito mais do
que já recebemos de royalty, em consequência do
aumento de funcionários, trabalhadores, demanda do
serviço de saúde, demanda de trânsito, demanda de
tudo; isso tudo recai sobre o Estado. Aqueles navios
ship suppliers que vão para lá poluem o mar. Toda
hora nós temos problema. O Governador Paulo Hartung teve que criar agora, nos bombeiros do Espírito
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Santo, um serviço de salvatagem marítima. Sabe por
quê? Com as plataformas, os peixes estão se distanciando do litoral. Eu não sei por que, por ruído, qualquer coisa, toda semana, ou todo mês, nós temos lá
os helicópteros dos bombeiros e da polícia atrás de
barcos frágeis de colônias de pescadores que naufragaram. São despesas que caem e recaem sobre
o Estado e por isso é que se reservou... Aliás, a primeira lei de royalty do Brasil foi feita pelo Presidente
do Sarney. Ainda no tempo do Brizola, foi sancionada
em praça pública no Rio de Janeiro, depois foi colocada na Constituição. Então, vamos dividir o petróleo.
O petróleo é todo da União, vamos dividi-lo. Agora, o
direito de tirar o petróleo está deﬁnido na Constituição
e só pode ser mexido se se mexer naquele artigo da
Constituição. Então, concordo com o desejo de V. Exª,
concordo com a reivindicação de V. Exª, só não posso
permitir que se confunda royalty, que é uma coisa, e
petróleo, que é outra coisa.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Senador Casagrande.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Obrigado, Senador Heráclito. A palavra do Senador
Gerson Camata é muito coerente, mas eu quero discordar de V. Exª com relação à quebra, a não quebra
de contrato argumentada por V. Exª. Argumentei o
rompimento de contratos, aí dessa tribuna, do mesmo
local que V. Exª está ocupando. Há um rompimento,
Senador Heráclito Fortes, porque há um contrato feito
e, nesse contrato feito, há um percentual que vai para
os Estados e Municípios produtores. Mesmo que seja
via arrecadação da União através da ANP, vai uma
parte e um percentual diretamente para os Estados e
Municípios produtores de petróleo. E nós não estamos
tratando aqui de recursos e de distribuição de royalties do pós-sal; nós estamos tratando de regulamentação do pré-sal, que é uma nova fronteira petrolífera
que começa a sua exploração neste momento. A outra
coisa é que eu não acredito que o Senado vai querer
impor ao Estado do Rio de Janeiro e impor ao Estado do Espírito Santo uma derrota, porque qualquer
um que seja derrotado é muito ruim neste momento.
Acho que nós temos uma tradição do equilíbrio federativo. Nós podemos caminhar no equilíbrio federativo. Nós temos que reconhecer que há uma execução
orçamentária sendo praticada pela arrecadação que
está acontecendo, que há um planejamento estratégico dos dois Estados com arrecadação do pós-sal –
não estou falando do pré-sal, que está por acontecer
e planejado. Então, isso rompe o equilíbrio federativo.
Esse foi um outro ponto da Constituição rompido, Senador Heráclito Fortes. Eu acho que V. Exª não quer
causar uma derrota ao meu Estado e ao Estado do
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Rio de Janeiro. Por isso, devemos discutir a questão
do pré-sal e deixar a questão do pós-sal do jeito que
ela está, porque isso seria, de fato, um rompimento e
estaria interferindo na gestão e no planejamento das
execuções e dos serviços nos Estados do Rio e São
Paulo. Fora outros Estados, mas especialmente estes
dois Estados: Rio de Janeiro e São Paulo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu
louvo V. Exª pelo aparte. Quem está nos ouvindo viu
um fato interessante. Discordaram do que eu estou
falando exatamente V. Exª e o Senador Gerson Camata, que são de dois Estados produtores de petróleo e
que, evidentemente, se não houver boa vontade por
parte do Governo, poderão ser prejudicados. Longe
estou eu de querer prejudicá-los, mesmo porque o vejo
disparado nas pesquisas para o Governo do Espírito
Santo. Sei que por decisão do povo daquele Estado,
nos próximos quatro anos caberá a V. Exª o uso e a
aplicação desses recursos.
Mas há uma emenda do Senador Pedro Simon
que, se aprovada, resolve toda essa questão. Resolve, sim! O que não é justo são os Estados... Estou
recebendo o segundo aparte individual do meu querido amigo Magno Malta. É claro! E quem está nos ouvindo vai entender a nossa posição, Senador Jarbas.
Somos representantes de uma parte da Federação e
temos de defender o nosso pedaço. O que não pode
acontecer nesta Casa é três Estados terem o seu objetivo suplantando e prevalecendo sobre o restante do
Brasil. Com que cara eu vou chegar no Piauí, dizendo
que não concordei, que votei contra? Eu quero que
me expliquem.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Heráclito, V. Exª me permite um aparte?
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
não, Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Heráclito, eu concordo com o Senador Renato Casagrande,
e V. Exª também concorda.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Claro.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª não
quer o prejuízo de Santa Catarina nem do Rio de Janeiro. Mas a divisão é constitucional, a Constituição
diz que os mares, no território brasileiro, pertencem à
União. O que for explorado nele pertence à União, e
a União não é só Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, temos de distribuir igualmente, exatamente o que
diz a Constituição... Não me atrapalhe, Senador! Eu
respeito V. Exª. Senador Magno Malta, não me atrapalhe! Eu acho, Senador Heráclito Fortes, que o que
nós precisamos é estar atentos, cada um dos Estados,
nesta tarde noite de hoje. É que não podemos deixar
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de votar hoje a divisão dos royalties. Nós não podemos deixar de votar hoje. Esse negócio de dizer que
ﬁca para novembro, não ﬁca, não! Fica para o outro
governo decidir. O que querem fazer é empurrar com
a barriga para frente. Em novembro não se vota nada
aqui. Novembro é mês pós-eleição! Não se vota nada
aqui. No pós-eleição, temos choro, mágoas, Senador
aborrecido. Não vamos deixar para novembro. Temos
de votar hoje a divisão dos royalties. E o Governo está
pretendendo exatamente jogar para lá. Não vamos
deixar jogar para lá, não. Vamos votar hoje a divisão
dos royalties. É esse o alerta que faço a esta Casa e
a cada Senador representante de seus Estados.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V.
Exª tem razão.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu
agora mesmo estava me dirigindo aqui para o Plenário
e recebi o telefonema de uma querida ﬁgura, amigo, o
Prefeito Jurandir, de Santa Cruz do Piauí, Deputado
Marcelo Castro, que me telefona, como inúmeros outros prefeitos me telefonaram – mas este foi o último,
e quero registrar aqui – me pedindo que ﬁcasse aqui,
que não deixasse de maneira alguma o Piauí, os Municípios terem esse tipo de prejuízo.
O que ocorre é que os este Governo passou
7 anos levando os prefeitos na barriga, trazendo os
prefeitos para Brasília, com essas famosas marchas,
e nada de concreto foi feito. Os Municípios, Senador
Mário Couto, tiveram prejuízos terríveis, queda de
arrecadação. Ou temos agora essa oportunidade da
revalorização do municipalismo brasileiro, meu caro
Senador Eliseu, ou vamos ter que passar um atestado
de, como defensores da Federação, que nós somos
um zero à esquerda. É a oportunidade, Senador Mozarildo, que temos de fazer uma justiça federativa, que,
aliás, deveria ser iniciativa do Governo. O Governo é
que deveria abrir mão desse excesso de arrecadação
que concentra para si. Aliás, vício do período revolucionário em que os chefes de governo estaduais não
tinham a legitimidade, diferentemente de agora.
Daí porque, compreendendo a posição de bravura do Senador Casagrande, do Senador Magno, de
todos os Estados, que, de uma maneira ou de outra,
perderão a arrecadação, espero que eles compreendam a posição...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Concedeme um aparte, Senador Heráclito?
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Com
o maior prazer.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Tem que
explicar para a população – e o Senador Mário Couto
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colocou muito bem – que o petróleo pertence à Nação.
É verdade, tem que dividir o petróleo. Mas a Nação não
pode é ser confundida de que petróleo e royalty são a
mesma coisa, porque petróleo é uma coisa e royalty
é outra coisa. Imagine V. Exª que nós, que somos um
Estado produtor, sofrêssemos esse crime ambiental
que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que
esse vazamento tivesse acontecido lá no meu Estado.
Royalty é exatamente aquilo que cobre danos sociais,
passivos ambientais, passivos sociais. Ora, eu sou um
Estado produtor; se acontece um drama desses, como
está acontecendo lá, um vazamento de óleo, os Estados
do Brasil dividirão conosco esse passivo ambiental e
esse passivo social? Claro que não. É a mesma coisa
de eu fazer um discurso aqui, agora, querendo que o
meu Estado abra uma zona franca no Estado de V. Exª,
uma zona franca em Minas, ou dividir o minério de Minas Gerais comigo, com o Piauí. Então, a lógica não é
essa, porque petróleo é uma coisa, é do Brasil mesmo,
tem que dividir. Agora, o royalty é outra coisa.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Queria pedir a compreensão. Tenho dois apartes que, para
mim, serão inclusive pedagógicos e faria questão de
que constassem no meu discurso: Senador Jarbas
Vasconcelos e, em seguida, o Senador Francisco Dornelles, com a compreensão do Presidente.
Senador Jarbas.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Senador Heráclito, V. Exª tem toda razão de estar chamando a atenção de todo o Plenário. Aﬁnal de contas,
aqui, os Senadores representam o Estado. A Câmara
conseguiu convencer há pouco tempo, faz muito pouco tempo, através de um debate exaustivo. Aqui, ao
contrário, esse debate começou ontem, e o rolo compressor do Governo quer que esse debate se encerre
hoje, para uma matéria da magnitude, da importância,
da dimensão desta que a gente está discutindo. E V.
Exª faz aí o que os Deputados, com muita competência e sensibilidade, ﬁzeram lá na Câmara: chamar a
atenção. Só que aqui há um número bem menor, são
81 Senadores. V. Exª falou sobre a situação do seu
Estado, do seu Piauí. Para que V. Exª tenha o exato
conhecimento dessa injustiça, Pernambuco, por essa
divisão atual, receberia R$71,698 milhões. Com a emenda que já foi aprovada, dos Deputados Ibsen Pinheiro,
Humberto Souto e Marcelo Castro, que se encontram
inclusive aqui em plenário, esses R$71,5 milhões se
transformariam em R$1,870 bilhão. V. Exª imagine em
que quadra estamos discutindo isso. Governos de Estados como os do Nordeste, uma região desigual, que
precisa de recursos, recursos que praticamente podem
ser assegurados legalmente, Municípios pequenos,
médios e grandes, prefeitos que estão em seu primeiro
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mandato e que pretendam a reeleição sabem que vão
ter recursos por conta do pré-sal, e o Senado quer ser
diferente da Câmara. Eu acho muito difícil, mas muito
difícil mesmo que um Senador da República, quando ler este documento que nos chegou da Câmara,
intitulado “O Pré-Sal e a Federação”, deixe de votar
uma emenda que aqui foi enviada pela Câmara dos
Deputados. Quero parabenizar V. Exª pela clareza dos
argumentos e pela persistência no assunto.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agradeço a V. Exª.
Escuto o Senador Dornelles, meu guru e orientador há quase... Não vou dizer o tempo não, mas faz
bastante.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Senador
Heráclito, cumprimento V. Exª pelo seu pronunciamento.
Eu concordo plenamente com V. Exª quando analisa
a centralização ﬁscal que existe hoje na Federação
brasileira. E o regime da partilha não é nada mais que
isto: quando se troca a concessão pela partilha, está
se trocando um regime que deu certo por um regime
que tem dois objetivos: centralizar receitas e estatizar
a exploração de petróleo. Quanto à preocupação de V.
Exª, eu queria apenas dizer o seguinte: no momento
em que existe uma licitação de um campo de petróleo, essa licitação é regida pela lei em vigor naquele momento. Então é como se fosse, lançando pelo
tributário, a licitação seria um fato gerador. Naquele
momento existe um contribuinte, que tem que pagar
o royalty existente naquela data, e o sujeito ativo, que
é o que tem direito a receber aquele royalty. De modo
que qualquer modiﬁcação que seja feita em relação à
distribuição de royalties tem que se aplicar licitações
futuras, porque, do contrário, nós estaríamos fazendo
um sistema retroativo que não se justiﬁca. E é dentro
dessa linha de V. Exª e prelimilando a retroatividade
que o Senador Casagrande e eu apresentamos uma
emenda que jogaria os royalties de 10% para 15%,
e os cinco pontos percentuais aditivos pertenceriam
integralmente aos Estados e Municípios não produtores, em relação ao pré-sal, evitando que nós desrespeitemos um ato jurídico perfeito de forma retroativa
e sem nenhuma base jurídica. Mas a preocupação de
V. Exª com o fortalecimento de Estados e Municípios
é minha também e quero cumprimentá-lo por essa
preocupação.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agradeço ao Senador Dornelles, agradeço a todos aqueles
que me apartearam. E quero dizer ao Brasil, mas quero dizer de uma maneira muito especial ao Estado do
Piauí, aos prefeitos, aos que estão me ouvindo nesta
tarde: nós não podemos, Senador Mão Santa, abrir
mão dessa oportunidade. Nós não podemos deixar,
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de maneira nenhuma. E é por isso que estamos aqui
discutindo essa matéria.
É uma oportunidade ímpar, Senador José Agripino, que nós temos de praticar justiça social, justiça ﬁscal
com os Municípios brasileiros, que vêm há muito sendo
espoliados pelo Governo Federal. Essa centralização
de poder, essa falta de critério claro, de clarividência
na distribuição dos recursos federais aos Municípios
é o que gera esse desconforto que nós estamos vivendo hoje, Senador José Agripino. E nós não podemos, de maneira nenhuma, perder esta oportunidade
ímpar, aqui no Congresso, nós, que representamos a
Federação brasileira, de fazer justiça aos Municípios,
principalmente aos Municípios das regiões mais pobres do Brasil.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Permite-me
um aparte, Senador?
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
não, Senador, com generosidade.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Heráclito, está claríssimo, não tem nenhuma dúvida, não
tem cabimento nenhum votarmos agora o Fundo Social,
que eu votaria a favor, V. Exª votaria a favor...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Claro!
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – ...junto com
o regime de partilha. Por que está se votando junto?
Para se fugir ao debate e à votação dos royalties,
porque a emenda dos royalties colocada na Câmara
está posta ao regime de partilha. Então, a forma que
o Governo encontrou de fugir ao compromisso com os
Municípios, que vamos ter que tomar de todo jeito, é
inexorável, é votar essa matéria agora, obrigando-nos
inclusive a votar contra – eu vou votar contra o Fundo
Social –, porque está pendurado nela o regime de partilha. Está nos obrigando. Só que no atual regime de
concessão já existe um fundo, e aprovado. Eu espero
que a gente derrube o regime de partilha, a bem do
interesse do Brasil. A bem do interesse do Brasil! Eu
vou me manifestar sobre este assunto daqui a pouco.
Eu espero que a gente derrube o regime de partilha.
Aí, ﬁcaríamos com um campo aberto para discutir, no
momento oportuno, como V. Exª coloca, em muito boa
hora, uma questão que é fulcral: a oportunidade dos
Municípios terem o alento é terem uma participação
nesta riqueza nacional chamada pré-sal. Cumprimentos
a V. Exª pela oportuna colocação que faz.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agradeço a V. Exª. Vou terminar o meu pronunciamento
agradecendo a tolerância do Presidente. Quero dizer
aos piauienses, aos prefeitos municipais que, se depender de mim, tenham certeza, se depender deste
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Senado, nós não faremos injustiça, mais uma, com o
municipalismo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Concedo a palavra ao Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, a discussão e aprovação
do PLC nº 7 assinala uma importante etapa no marco regulatório deste extraordinário potencial que está
guardado na camada do pré-sal.
Como não poderia deixar de acontecer, as potencialidades dessa descoberta acabaram aguçando
o apetite não só dos brasileiros que estão próximos,
como também daqueles que estão distantes dessas
reservas.
E essa discussão não pode ser postergada, como
propõe o ilustre Relator, meu companheiro de Partido,
Romero Jucá, porque nada mais interessa à Federação do que a distribuição dos resultados desse grande manancial.
Aﬁnal, é preciso ﬁcar muito claro que o mar territorial é propriedade da União, como dispõe o inciso
VI do art. 20 da nossa Carta Magna. Mas esse mesmo dispositivo garantiu aos demais entes federados
direito à participação nas rendas do petróleo. O § 1º
dessa mesma norma constitucional prescreve que essa
participação deve ser assegurada nos termos da lei,
o que não deixa dúvida de que introduzir ou modiﬁcar
parâmetros para promovê-la é mais do que um direito
do legislador: é uma obrigação de todos nós. Aliás, as
regras de participação já sofreram alterações legislativas ao longo do tempo. Portanto, precisamos discutir,
sim, a solução para a partilha com a mesma prioridade
que é dada à capitalização da Petrobras, à criação do
Fundo Social, à mudança do regime para a partilha e
à criação da Petro-Sal.
Nesse sentido, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apresentei uma emenda ao substitutivo do ilustre
Relator, Senador Romero Jucá, agasalhando o pleito
de todos os Municípios e Estados brasileiros. E essa
emenda foi gerada depois de longos estudos e pesquisas feitas pela Confederação Nacional dos Municípios,
que tem estudado meticulosamente alternativas que
sejam efetivamente viáveis, que tenham condições de
palatabilidade para a União, os Estados e os Municípios e que não conﬁsquem, com brutalidade, direitos
assegurados ao Estado do Rio de Janeiro, ao Estado
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do Espírito Santo, enﬁm, aos Estados produtores que
têm sido defendidos heroicamente aqui por seus representantes, como o Ministro Dornelles, o Senador
Casagrande e todos os demais que têm participado
dessa discussão.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Concede-me um aparte, Senador?
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Concede-me um aparte, Senador?
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Honrame, Senador Casagrande.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Muito obrigado. Senador Valter Pereira, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, que está buscando uma
proposta que possa caminhar para o equilíbrio. A minha proposta clara é a de não votarmos os royalties
hoje, naquele entendimento feito de votá-los depois
da eleição. Mas não temos controle sobre a ação dos
Senadores. Teremos uma emenda que será colocada
para discutir a distribuição de royalties. A emenda que
vai ser discutida impõe uma derrota ao Espírito Santo
e ao Rio de Janeiro se for aprovada. Então, se for para
discutir royalties hoje, neste ambiente, é melhor que
tenhamos um prazo para fecharmos uma proposta que
não nos imponha uma derrota, porque o Senado prejudicaria muito o Estado do Rio de Janeiro e o Estado
do Espírito Santo. Não acho que os Senadores querem
impor uma derrota aos nossos Estados. A característica do Brasil é a do equilíbrio federativo, e temos de
trabalhar para que haja esse equilíbrio. Não há condição de aceitarmos que aquilo que já foi contratado
seja distribuído. Mas há todas as condições de não
aceitarmos aquilo no futuro – nossos contratos estarem sendo licitados. Então, Senador Valter Pereira, o
senhor discursa no caminho do equilíbrio, da direção
de buscarmos um entendimento. Aqui, se um derrotar
o outro, é ruim para o Brasil. Se o Espírito Santo e o
Rio de Janeiro forem derrotados, é ruim para o Brasil.
Se não tivermos nenhuma mudança de distribuição
de royalties no futuro, é ruim para o Brasil. Então, ou
vamos deixar para depois da eleição ou vamos achar
um caminho e um tempo para a gente discutir um caminho, porque, do jeito que está indo, é ruim para o
nosso País.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Agradeço o aparte de V. Exª e quero dizer a este Plenário
que a proposta alternativa está colocada pela CNM.
É preciso que todos nós, porque... Veja o seguinte: a Confederação Nacional dos Municípios não
tem o objetivo de penalizar este ou aquele Município.
Ela representa a integralidade das municipalidades
brasileiras. Portanto, é preciso, sim, prestar atenção
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na sugestão que ela está oferecendo, até porque ela
resulta de estudos que levam ao equilíbrio.
Senador Crivella, que tem sido grande vigilante, que tem ocupado esta tribuna, insistentemente, a
exemplo dos Senadores Magno Malta, Casagrande,
Dornelles, concedo o aparte com muita satisfação a
V. Exª.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Valter Pereira, V. Exª traz a esta Casa a proposta
da Confederação Nacional dos Municípios. Nós temos
que ter todo o respeito, todo o apreço por essa Confederação que representa 5.564 Municípios. Nós sabemos que ali, na municipalidade, se retemperam as
essências mais puras da nossa brasilidade. Nós temos
que analisar. Agora, V. Exª é um jurista, é um homem
do arcabouço jurídico desta Pátria, que jurou amar e
preservar a nossa Constituição acima de tudo, porque
é a Constituição que consolida a nossa Federação. A
nossa Federação é o que nos une, somos todos brasileiros, somos todos irmãos. V. Exª sabe que a Constituição fala em ato jurídico perfeito. Não é que o Rio não
queira distribuir os royalties do petróleo dos contratos
assinados, é que não pode. Todos sabem das favelas,
dos hospitais, dos pagamentos dos aposentados; todos
sabem dos compromissos das Olimpíadas, da Copa
do Mundo quando teremos despesas imensas e até a
dívida do Rio é garantida por esses royalties. O que
nós devemos fazer é discutir esses royalties do petróleo da frente. Os pessimistas falam em 30 bilhões de
barris. Os otimistas falam em 200 bilhões de barris. O
Governo trabalha com 60 bilhões de barris. Meu Deus
do Céu, se nós temos tanto petróleo à frente, por que
é que vamos causar uma cisão entre nós, irmãos brasileiros? Será que nós vamos ter aqui o que eu via na
África quando fui missionário durante dez anos, que
é o ódio entre os irmãos? Será que nós vamos impor
ao Rio e ao Espírito Santo a única alternativa de se
resignarem, calados, ao esbulho? Uma maioria massacra o direito constitucional de uma minoria. Não!
V. Exª jamais será, eu diria, o gladiador dessa luta. V.
Exª é um homem da lei; V. Exª é o homem da lei nesta
Casa. Então, eu quero aplaudir V. Exª. Eu quero fazer
um apelo ao espírito de ponderação desta Casa para
que nós venhamos a encontrar uma fórmula. Petróleo
daqui para frente! Não vamos discutir o passado, até
porque está comprometido. Veja V. Exª, o Rio perdeu
a capital. Vários Estados se dividiram. O Rio se fundiu.
Então, nós precisamos e vamos encontrar uma fórmula
que vai contemplar a todos. Bom seria se discutíssemos
depois da eleição, mas se vamos trazer a discussão
para agora, é preciso nos sentarmos, fazermos uma
reunião de Líderes. Vamos varar a madrugada, mas
vamos encontrar uma fórmula que não faça com que
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os cariocas ou os capixabas se sintam humilhados,
destratados, eu diria, estraçalhados nas suas justas
e legítimas aspirações. Muito obrigado.
O Sr. Magno Malta ( Bloco/PR – ES) – Permite,
Senador.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Senador Crivella, eu entendo que efetivamente V. Exª
tem razão.
Aqui é a Casa da Federação e é preciso se estabelecer o equilíbrio, mesmo que, em determinados
momentos, na mudança de uma legislação, de uma
norma legal, é preciso que se observem os mandamentos constitucionais e a necessidade do equilíbrio
federativo. Não há a menor dúvida. E foi exatamente
esse o eixo da discussão que eu travei e que venho
travando insistentemente com a Confederação Nacional
dos Municípios. É exatamente o desenvolvimento de
uma proposta que seja equilibrada, que não esmague
o Rio de Janeiro, nem o Espírito Santo, mas que também atenda a outro lado do mandamento constitucional
que é de garantir aos demais Estados a participação.
E nesse sentido evoluiu bastante a proposta. Estou
mandando distribuir a V. Exªs a cópia da emenda que
apresentamos em nome da Confederação Nacional
dos Municípios.
Honra-me, Senador Magno Malta, outro grande
defensor do Rio de Janeiro, que tem ocupado esta tribuna reiterada vezes para sustentar aqui os interesses
do Rio de Janeiro. Vou passar a V. Exª e, em seguida,
ao Ministro Dornelles.
O Sr. Magno Malta ( Bloco/PR – ES) – Senador
Valter Pinheiro...o Valter Pinheiro é do PT e candidato
a Senador e acho que ele vai ganhar porque eu já falei.
Senador Pereira, meu grande amigo, equilibrado, conhecedor de leis. E mais um equilíbrio emocional que
V. Exª tenha tratado de um assunto como este, sem
paixões de me dar aquilo que eu nunca tive, fazendo
uma proposta equilibrada, até porque as riquezas do
País, como dizia o Senador Renato Casagrande, têm
que produzir equilíbrio entre nós e não desequilíbrio
da Federação. Esta é uma Casa pequena, nós temos
81 Senadores, e impor uma derrota a nós, que temos
endividamento no nosso Estado, em função dos royalties que temos, e impor uma derrota ao Rio, que paga
as suas dívidas e se endividou ao longo dos anos,
contando com o royalty que recebe? Até porque eu
dizia ao Senador Mário Couto: a sociedade que nos
ouve precisa entender que royalty não é petróleo. O
petróleo realmente é de todos. Como o sujeito que faz
o mapeamento com um GPS e descobre uma jazida
de granito dentro da fazenda de alguém. Ele vai lá e
registra; é dele. Ele tem o registro da jazida.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Senador, nós temos bastantes inscritos.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Eu sei,
nós vamos noite adentro, Senador, porque o assunto interessa muito ao meu Estado. V. Exª me perdoe,
mas eu vou falar. A jazida é dele. Ele chega na fazenda
lá do seu João, sentado, bebendo café e fala: “Olha,
eu vim aqui lhe comunicar que eu tenho uma riqueza
aqui dentro da sua fazenda.” O cara diz: “Como?” Ele
diz: “É, aqui tem uma jazida de granito, mas é minha.”
E ele fala: “Mas você não tira.” E ele não tira. Se houver uma concordância entre eles, ele começa a tirar e
não divide o dinheiro do granito com ele, não, porque
o granito é dele. Mas ele paga royalty para ele, porque
é o passivo ambiental das estradas que acabaram, do
pasto que já não mais vai existir, do gado que já não
mais vai comer naquele lugar. Volto a dizer: se esse desastre ecológico, esse vazamento de óleo na América,
hoje, fosse no Estado do Espírito Santo, fosse no Rio,
lá em Macaé ou em Campos, fosse lá no meu Estado,
o óleo vazando, acabando, matando a vegetação, matando peixe, matando animais? O royalty é exatamente
aquilo que se paga pelo passivo de destruição. O que
a emenda está dizendo é o seguinte: nós queremos
o óleo, mas queremos também a divisão do dinheiro
que se paga por esse passivo. Por exemplo, nós temos um fazendeiro no nosso Estado em cuja fazenda
a Petrobras descobriu petróleo. Um fazendeiro muito
rico, criador de gado, começou a furar. Com o cheiro
do gás, a batida daquela máquina, o gado emagreceu,
não deu mais leite, a vegetação acabou. A Petrobras,
então, entendeu e começou a pagar royalty para ele
de R$250.000,00 por mês. Mas não é pelo petróleo,
é pelo passivo da destruição da fazenda dele, é pelo
gado que não dá mais leite, é pelo gado que não tem
mais onde comer. O que essa emenda diz é o seguinte: além de querer o óleo da fazenda dele, eu quero
que ele divida os R$250 comigo também. Ora, isso
não é normal! Precisamos raciocinar... Tem Senador
dizendo: é um absurdo, mas eu tenho de votar, senão
me lasco no meu Estado. E é verdade, mas nós precisamos esclarecer a população dos Estados do Brasil
que uma coisa é petróleo, outra coisa são os royalties.
Vamos discutir qualquer coisa daqui para frente... As
dívidas do Rio, o endividamento do Estado do Rio, os
royalties estão comprometidos. Como o Rio pagará as
suas dívidas daqui para frente? Como fará o Estado do
Espírito Santo? Eu me lembro que, quando o Senador
Sarney, no começo do nosso mandato, havia a proposta
de criação de uma zona franca no Amapá, o Senador
Arthur Virgílio virou o ziza, meu irmão, um siri na lata,
ﬁcou doido aqui. E nós fomos solidários a ele. Imaginem
que se crie uma zona franca no seu Estado, uma zona
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franca no meu Estado, uma zona franca em Pernambuco e outra em Alagoas! Isso arrebentaria Manaus. Por
que a zona franca foi criada em Manaus? Todos nós
sabemos por quê. Não tem sentido ﬁcar criando zona
franca por aí, pois com isso perde o sentido a zona
franca de Manaus. E nós lutamos com ele. Zona franca
é em Manaus! Eu quero essa solidariedade agora também. Nós queremos essa solidariedade. Vamos discutir
qualquer coisa daqui para frente. O meu Estado está
endividado e o endividamento do meu Estado tem o
comprometimento dos royalties. Como faremos isso?
Como ﬁcarão os Municípios do meu Estado? Como
ﬁcará o passivo ambiental do meu Estado? Como ﬁcará o passivo social do meu Estado? Pré-sal, Rio de
Janeiro e São Paulo: é o eldorado! Quando a CST foi
montada no meu Estado, era um eldorado. Pessoas
do Brasil inteiro foram para lá e criaram bairros desordenados, invasões, bolsões de miséria, drogas, morte!
O Município da Serra, que hoje é equilibrado, bonito,
com as ﬁnanças em dia, bem administrado pelo Prefeito Sérgio Vidigal, era o único Município do Brasil que
não tinha um bairro nobre. Os bolsões de miséria e a
violência nasceram por causa da CST. Esses bolsões
se darão lá agora, mais uma vez em Macaé, que já
tem muitos, em Campos, no meu Estado, por causa
do pré-sal. Nós pagaremos o preço, ﬁcaremos com
esse passivo, enquanto perdemos a oportunidade de
fazer uma discussão de equilíbrio. Tomo a liberdade
de, em um aparte a V. Exª, dizer isso porque a sua fala
tem direção equilibrada. A proposta que V. Exª traz em
nome da Confederação dos Municípios tem equilíbrio.
Mas vamos discutir qualquer coisa daqui para frente
e não para trás. Como romperemos contratos, como
ﬁcaremos inadimplentes? E os nossos professores? E
a saúde do meu Estado? E as crianças e as creches
do meu Estado? Ora, não é plausível! Não tem o menor sentido. Por isso apelo à sensibilidade desta Casa
e relembro o coro que ﬁzemos no enfrentamento da
questão, com denodo, com garra, como sempre, com
esse sangue no olho que ele tem o Senador Arthur Virgílio, na defesa da Zona Franca de Manaus. É essa a
defesa que estamos fazendo. E é dessa solidariedade
que preciso, que o Estado do Espírito Santo precisa,
que o Estado do Rio precisa, que uma parte de São
Paulo precisa. É desse equilíbrio respeitoso que o Brasil
precisa. Eu dizia a um Deputado de Minas: vamos dividir o minério de Minas? Ele falou: “Não, nós estamos
discutindo o que está debaixo do mar. O que está na
terra não se divide”. Mas não está debaixo da terra? É
tudo da Nação. Vamos dividir o ouro de Serra Pelada
com o seu Estado e com o meu? Vamos dividir o lucro
das uvas do Rio Grande do Sul, o gado do Rio Grande
do Sul, do Deputado Ibsen Pinheiro, com o meu Esta-
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do? Vamos? Vamos dividir com o seu Estado? Gente,
precisamos fazer uma discussão equilibrada. Não tem
o menor sentido. Somos 81 Senadores. Precisamos
tratar do equilíbrio da Nação, e não do desequilíbrio.
Obrigado a V. Exª.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Obrigado a V. Exª.
Ministro Dornelles, é com muita satisfação que
passo o aparte a V. Exª.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Senador
Valter Pereira, quero cumprimentar V. Exª pelo seu pronunciamento. É só uma dúvida que tenho em relação
ao documento que V. Exª distribuiu: essa proposta se
refere a novos contratos?
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Ali, na
verdade, não são novos contratos. Há uma distinção
entre royalty e participação especial. Mantêm-se na
integralidade os direitos aos royalties. Tem razão o
Senador Magno Malta quando indaga quem vai pagar
o desastre ecológico que ocorrer na região. O royalty
tem exatamente a natureza compensatória, visa exatamente a repor à Unidade que eventualmente venha
sofrer qualquer tipo de impacto aquilo que ela sofreu
de prejuízo. A discussão fundamental, fulcral da CNM
se dá com relação à participação especial, e é sobre
esse assunto que vou discorrer mais a frente.
Mas honra-me o aparte de V. Exª.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – V. Exª
estabeleceu um regime diferente para royalty e para
participação especial, porque a participação especial
na partilha não existe mais, mas V. Exª quer atingir a
distribuição de participação especial de contratos já
realizados?
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Veja o
seguinte, na proposta que V. Exª está recebendo, pode
observar claramente que o tratamento, que aquilo que
foi assegurado como direito já ao Estado do Rio, ao
Estado do Espírito Santo, aos Estados produtores, está
mantido. Há uma mudança – e vou até fazer a leitura
aqui da tabela que tenho aqui e que traduz claramente o objetivo. Hoje a União, na participação especial,
tem 50%, e continua com 50%. Os Estados têm 40%
e, nesse caso, passa para 25% para todos os Estados
– isso só na participação especial porque está sendo
preservado o royalty. Nos royalties não se mexe. E
os Municípios que hoje estão com uma reserva – e
são só 10% dos Municípios confrontantes – de 10% e
isso será estendido em 25% para todos os Municípios
através do FPM.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – O que
entendo é que, no momento em que houve a licitação,
se levássemos isso para o campo tributário, se teria
um fato gerador, um sujeito ativo e um sujeito passi-
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vo, e aquelas regras não poderiam ser modiﬁcadas. É
um direito adquirido. Acho que qualquer modiﬁcação
a ser feita tem que ser em relação a licitações futuras.
E tenho a impressão de que temos o mesmo pensamento, temos a mesma ﬁlosoﬁa. E por isso que acho
que precisamos apenas de um pouco mais de tempo
para chegarmos a um acordo que favoreça os Estados
produtores e os Estados não produtores.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Já
estou para concluir, Sr. Presidente.
O que eu gostaria de enfatizar é que nos pagamentos dos royalties, como bem acentuou e como
exempliﬁcou o Senador Magno Malta, o que prevalece
sempre é essa natureza compensatória.
Nessa análise, há de se reconhecer que os níveis
de repercussão dependem da localização das fontes
do mineral. Estados e Municípios de onde o produto
é extraído de seu subsolo são suscetíveis a efeitos
mais pronunciados, como ocupação de áreas, construções, prejuízos ambientais, maior demanda viária
e até essa questão suscitada pelo Senador Magno
Malta, a questão da fazenda e dos animais que poderiam ser atingidos.
(Interrupção do som.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Já as
repercussões causadas pela exploração de petróleo na
plataforma continental são incomparavelmente menores
em Municípios e Estados costeiros que a infraestrutura
requerida, que é implantada em alto mar.
Então, essa questão da exploração na plataforma marítima é que se distingue. Por quê? Porque o
mar pertence à União. Por conseguinte, se é vigorosa
a sustentação de Estados e Municípios em razão do
distributivismo constitucional, não é menos forte o fundamento de mérito que alicerça esta discussão. Nesse
sentido vem essa emenda como fonte do equilíbrio.
No que tange aos royalties decorrentes da exploração em terra, ou seja, da exploração que gera um
impacto direto nos Municípios produtores, mediante o
regime de concessão – o regime que hoje está vigorando –, nem os prefeitos, nem a Câmara dos Deputados
propõem qualquer alteração nas Leis nºs 7.990 e 9.478,
que estabelecem os critérios de distribuição.
Assim, a emenda sugerida pela CNM, Senador
Magno Malta, garante aos territórios diretamente impactados pela atividade mineral, regida pela modalidade tradicional, as mesmas alíquotas de royalties que
hoje estão sendo pagas.
(Interrupção do som.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Nesse caso, prevalece inalterada a distribuição de royalties da plataforma continental. Falo da Lei nº 7.790,
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que garante a alíquota básica de 20% para a União,
22,5% para os Estados produtores e 57% para os
Municípios. Reﬁro-me também à Lei nº 9.478, que
instituiu uma alíquota adicional de 40% para a União,
22,5% para os Estados produtores e 37,5% para os
Municípios produtores. A mudança mais proeminente
da Confederação Nacional dos Municípios se dá na
participação especial.
Sr. Presidente, ﬁz – estou fazendo – a distribuição da Emenda a todos os Srs. Senadores, e gostaria
de chamar a atenção das Lideranças, porque aí existe
uma inﬁnidade de convergências que precisam ser devidamente analisadas por essas Lideranças antes de
tomar-se a posição. Efetivamente qualquer proposta
que leva a uma radicalização, qualquer proposta que
tenta retirar receitas muito pronunciadas do Rio de Janeiro pode efetivamente provocar um desentendimento
federativo de efeitos que ninguém pode prever.
Sr. Presidente, eu acho que tem que se avaliar
essa emenda da CNN, tem que se avaliar a emenda
Pedro Simon e ver qual delas pode efetivamente promover o maior equilíbrio. Mas a única coisa que não
pode é o Congresso Nacional neste momento deixar
de enfrentar esta questão. Por quê? Porque, na verdade, os Estados já vêm sendo lesados a partir do
momento que foi instituída a participação especial. Por
quê? Porque ela não corresponde aos royalties, mas
sim a um lucro que deveria, sim, compor o fundo de
participação de Estados e Municípios, já que ambos
são credores dos recursos do Fundo de Participação
de Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, que são alimentados com recursos do Imposto
de Renda, dentre outras contribuições.
Portanto, Sr. Presidente, o nosso apelo aqui é
para que, neste momento em que há inquietação, que
as Lideranças busquem a solução equilibrada. E a
solução equilibrada está fácil, está a olhos nus; basta
sentar com o maior interessado, que é a Confederação Nacional dos Municípios, cujo Presidente Paulo
Zilcosky está aqui há vários dias, diligenciando junto
a todos os Parlamentares, para que se promova uma
negociação justa.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Concedo a palavra à Senadora Marisa Serrano.
Fica prorrogada esta sessão até a conclusão dos
trabalhos da Ordem do Dia.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, nós ouvimos aqui a tarde toda várias
Senadores e Senadoras colocarem as suas posições,
as suas idéias, principalmente mostrar ao País que a
expectativa que se criou em todo o Brasil é também a
expectativa desta Casa. Descobrimos que temos pe-
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tróleo suﬁciente para mudar o País. Seria a redenção
do Brasil. Com aquilo que temos, faríamos uma mudança profunda. É isto que nos vendem: a idéia de que
a redenção do País está na mão do petróleo, de uma
riqueza ﬁnita que não sabemos muito bem em que ano
vai estar à disposição de todos os brasileiros.
Essa expectativa que se criou no País faz com
que as pessoas pensem que a mudança vai ser amanhã e que a votação de hoje tem de ser hoje, vai ter
de ser em regime de urgência, vai ter de ser atropelado, porque amanhã já estaremos com o dinheiro do
petróleo na nossa conta.
Não é verdade. Há um longo caminho pela frente.
E a votação de hoje é muito importante. É importante não só para o Rio de Janeiro e para o Espírito
Santo, cujos Senadores eu vi hoje aqui defenderem
com unhas e dentes os seus Estados – e aqui eu louvo
a participação de todos os Senadores do Espírito Santo
e do Rio de Janeiro. Mas é também uma expectativa de
todos os Estados brasileiros, de todos os Municípios
brasileiros, porque criamos essa aura de que a salvação da Pátria está nos recursos do pré-sal.
Se isso é verdade, se o problema maior está justamente em termos recursos suﬁcientes para cumprir
toda a agenda que nós temos no País, e que não é
pequena, eu quero dizer que está no momento de nós
discutirmos as nossas prioridades. Se é tão importante o que nós estamos falando a tarde inteira aqui, eu
acho que está na hora de colocarmos o que é prioritário para o País. E é em cima das prioridades nacionais
que nós devemos colocar o nosso voto e todo o apoio
das nossas Bancadas.
Se temos problemas na saúde, se temos problema na segurança, se temos problemas na diversidade regional que existe no País, se temos pobreza, que ainda é grande em todo o Brasil, se temos a
falta de qualiﬁcação proﬁssional dos nossos jovens,
se tudo isso existe, qual é a prioridade? Onde é que
nós vamos apostar primeiro? Qual é a diferença e o
problema maior que os brasileiros estão sofrendo?
Onde é que nós vamos colocar o dinheiro do pré-sal,
o dinheiro do petróleo para diminuir e melhorar a vida
de todos os brasileiros? Essa é a pergunta que nós
temos que fazer.
Concedo um aparte ao Senador Raimundo Colombo.
O Sr. Raimundo Colombo (DEM – SC) – Senadora Marisa Serrano, quero cumprimentar V. Exª pelo seu
pronunciamento, que vai exatamente na linha daquilo
que penso. Uma questão tão profunda, tão complexa
e tão importante para a vida brasileira – não é uma
questão de Governo; é uma questão de Estado – não
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pode ser discutida num período pré-eleitoral. Estamos
vendo no plenário uma complexidade enorme de posicionamentos, todos eles de forma legítima. Acho muito
legítimo os Senadores do Rio de Janeiro e os do Espírito Santo defenderem a conquista que já têm, mas
é tão legítimo que os Municípios também participem
dessa partilha e que esse debate seja profundo, a ponto de podermos estabelecer uma linha para a Previdência Social no futuro. É uma coisa muito complexa,
que demanda tempo e que não pode ser decidida por
interesse de um Governo, num período pré-eleitoral,
por uma questão política. Ora, todo mundo sabe que o
pré-sal será explorado entre 2015, 2017, 2020, talvez.
Por que tem que se votar agora, com essa urgência
tão pronta, por esse interesse tão absurdo do Governo? Cumprimento V. Exª. Seu posicionamento está
correto. Essa é a minha linha. Se tivermos que votar,
vamos fazê-lo exatamente dentro de um processo de
interesse nacional e, sobretudo também, de proteção
aos Municípios num profundo sistema de distribuição
tributária. Realmente, hoje, uma coisa que nos desanima é vermos a pobreza dos Municípios. Mas existem
outras questões que estão em curso e que precisam
de uma análise mais profunda. O Senado não é um
especialista em petróleo na sua exploração, na sua
comercialização. Precisamos ter uma discussão mais
profunda e que realmente atenda aos interesses de
toda a Nação Brasileira. Não pode ser uma questão
apenas de conveniência do Governo. É equivocado
e despropositado esse interesse em votar com tanta
urgência uma questão que se vai explorar em 2017,
em 2015, que realmente depende de um estudo mais
profundo. Quanto a estabelecer a volta do monopólio
para a Petrobras, nós gostamos da Petrobras, sou brasileiro e tenho profunda admiração, mas tirar a competitividade, desmanchar esse modelo que está trazendo
tantos resultados, a concorrência, a entrada de capital,
tudo isso são sucessos que estamos abandonando.
É uma coisa absolutamente inexplicável. Precisamos
aprofundar muito isso. Por isso, cumprimento V. Exª,
associo-me a seu pronunciamento e faço dele também
o meu. Obrigado.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Senador Colombo, é justamente pensar na Petrobras
de hoje. Se ela é o orgulho nacional e chegou a ser
uma das maiores empresas do mundo, com toda a
sua galhardia, justamente com a forma de extração do
petróleo que tem hoje, por que vamos trocar agora e
chegar a uma aventura que não sabemos bem aonde
vai dar? Por isso, temos de pensar duas vezes antes
de votar um regime de partilha por exemplo.
Mas eu queria ouvir o Senador João Tenório.
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O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senadora
Marisa Serrano, V. Exª traz, como sempre, uma maneira de enxergar o problema muito peculiar e oportuna. Este é um assunto que interessa. Uma série de
Senadores já se pronunciou aqui, cada um querendo
dar uma prioridade aos recursos oriundos dessa grande riqueza cujo tamanho, como V. Exª diz, ninguém
sabe exatamente qual é. Não sabemos. Então, cada
Senador aqui manifestou sua preferência na aplicação
desses recursos.
Convém lembrar também, por outro lado, que
talvez seja uma oportunidade imensa de se diminuir
essas insuportáveis desigualdades regionais. Então,
teria que casar todas essas opiniões de preferências
setoriais com a questão também de aproveitar o momento para diminuir essas insuportáveis desigualdades
regionais. Convém lembrar, por outro lado, como V. Exª
bem disse, a falta de nível e – o Senador Raimundo
Colombo colocou com muita precisão aqui – até a falta
de conhecimento técnico. Estamos vivemos um drama,
nos Estados Unidos, de um poço com profundidade de
1.500 metros e estamos falando em poços de 7.000
metros de profundidade. Quais são as consequências
e as possibilidade que teremos, ou não, de recuperar
ou de estancar um possível vazamento que venha a
acontecer? Então, há uma quantidade de desinformação que precisa ser esclarecida. Sou da linha do
Senador Raimundo Colombo, que pensa que precisamos de tempo para fazer uma análise disso. Temos
a questão das prioridades setoriais, temos a questão
da prioridade regional – acho que é o momento oportuno de pegar esses recursos setoriais e distribuí-los
de maneira diferente espacialmente no País –, temos
a preocupação de saber qual é o tamanho disso para
termos uma idéia exata de se a nossa briga vale essa
insistência e essa contundência que nós estamos
tendo e, além disso, preocupações sobre como é que
vamos lidar com uma tecnologia conhecida mas não
testada. Esta é a grande verdade. Então, eu queria me
congratular com V. Exª e chamar a atenção mais deste
ponto: é o momento de trazer mais um pouco de sal
na discussão. É o momento oportuno, é o instrumento
oportuno, seria um vetor importante que nós poderíamos utilizar para pelo menos atenuar essas desigualdades regionais. Muito obrigado.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Senador João Tenório. É justamente aquilo
que V. Exª colocou. Se o momento é de nós acharmos
o pote de ouro no ﬁm do arco-íris, que nós estamos
encontrando aí com esse petróleo, quer dizer, o sonho
do Eldorado, é hora de começarmos a ver o Brasil com
as suas diferenças regionais, brutais às vezes, com
os bolsões de miséria que ainda nós temos, e pegar
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esse dinheiro para equilibrar um pouco este País, tornar o País mais competitivo, um país mais igual. Este
é o momento. Se os campos de petróleo são tão ricos,
está no momento de nós olharmos bem as nossas
prioridades.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Um aparte,
Senadora?
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Senador Mário Couto e, depois, Senador Magno Malta.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senadora Marisa, primeiro, eu quero deixar externado aqui, nesta
tarde-noite, o meu pensamento. Primeiro, em relação à
votação. Eu acho que o Governo está protelando para
que não se vote a distribuição dos royalties. Por quê,
Senadora? Por quê? O Governo falou em 9 ou 18 de
novembro. Aí a eleição já passou e não tem desgaste
mais com nada, nem com prefeitos de Municípios, nem
com governadores. Isto é claro. Ninguém é criança, Senadora. Não tem nenhum Senador aqui que não tenha
percebido esse jogo. Isso é um jogo claro. Se tiver que
votar alguma coisa hoje, que se vote a distribuição do
royalties. Isso aí é coisa sine qua . Sou contra o prejuízo do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, acho que
todo mundo aqui é contra. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo não podem ser prejudicados de uma hora
para outra, aquilo já é o orçamento que está lá. Mas os
Estados e Municípios também têm que ser aquinhoados. Vou lhe dar um exemplo, um exemplo com o Estado do Senador Líder do Governo, Romero Jucá. Não
acredito que Romero Jucá não esteja preocupado com
isto e não vá defender o seu Estado. Hoje, na divisão
atual, de 2009 – é uma emenda aprovada na Câmara
–, o percentual do Rio de Janeiro é de 7,5 bilhões e o
de Roraima, do Senador Romero Jucá, é de apenas
6 milhões. É de apenas 6 milhões. O Rio de Janeiro
tem apenas 7,5 bilhões, o Pará, meu Estado, tem 26
milhões. Então, temos que falar em equilíbrio federativo, Senadora. Não dá mais para se fazer divisões que
não sejam equilibradas, que não sejam equivalentes.
Os Municípios do Pará estão sofrendo, os Municípios
de todo o Brasil, os Municípios de todos os brasileiros
estão sofrendo. Pergunte a um prefeito qualquer do
seu Estado se o seu Município está com a folha de
pagamento em dia. Se estiver, já é um milagre.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É
verdade!
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Nós temos
que acabar com isso. Os prefeitos estão à míngua.
Prefeito vem aqui de pires na mão pedir 1% a mais
no FPM para o Presidente Lula e ﬁcam aí à espera,
a pedir de pires na mão. Para com isso, meu Deus do
céu! Se o Brasil explodiu agora, se acharam petróleo,
vamos aproveitar a oportunidade para dividir, para ser
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equivalente, para ser equilibrado. Vamos proteger o Rio
e o Espírito Santo! Vamos! Vamos pegar esta sessão
mais tarde, está certo? Não interessa que se vare pela
madrugada, pela manhã, eu acho que é interesse de
todos. Que se faça a reunião de Líderes para que o
Rio e o Espírito Santo não sejam prejudicados! Mas
eu vou brigar pelo meu Estado, vou brigar até de manhã pelo meu Estado, custe o que custar, doa a quem
doer. Não abro mão um milímetro de direito do meu
Estado. Muito obrigado, Senadora.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Antes de passar a palavra ao Senador Magno Malta,
quero dizer que nós somos a favor da distribuição dos
royalties, dividir com os Estados brasileiros, com os
Municípios, sem apoiar o regime de partilha. Isso tem
que ﬁcar muito claro. Agora, temos que encontrar um
acordo aqui para não prejudicar tanto o Rio de Janeiro
e o Espírito Santo. Não é prejudicando o Rio e o Espírito Santo, que têm toda uma história já trabalhada
e um orçamento em cima dos royalties do petróleo,
que vamos fazer a felicidade de todos os brasileiros.
Nós temos que ajudar o Rio e o Espírito Santo a encontrar uma saída, mas também apoiar os Municípios
e os Estados brasileiros com uma distribuição mais
equitativa dos recursos dos royalties.
Mas os royalties não estão em discussão aqui.
Não vamos votar hoje os royalties do petróleo. Hoje,
estamos discutindo aqui, por exemplo, a questão do
Fundo Social. Agora, o problema do Fundo Social é
que o Relator Jucá pegou toda a parte do regime de
partilha e colocou dentro do Fundo. Então, se votarmos o Fundo, estaremos votando também o regime de
partilha. Esse é o grande problema, que nos prejudica
enormemente aqui na nossa discussão e na possibilidade de aprofundar a discussão do Fundo Social.
Sr. Presidente, eu gostaria de ter um pouquinho
mais de tempo para poder ouvir os meus companheiros, se V. Exª me permite.
Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senadora
Marisa Serrano, quero parabenizá-la pelo seu equilíbrio. Fico preocupado. V. Exª disse que, na verdade,
temos de discutir, e o projeto é do Fundo Social, não
tem nada a ver com os royalties neste momento. Estão
querendo votar uma emenda quando o próprio Regimento não permite que se vote uma emenda em que
o assunto não seja o do projeto em si. E quando se faz
esse discurso emocional, sem pensar no equilíbrio da
Federação, ﬁca parecendo que os Prefeitos vão receber
dinheiro amanhã. É verdade que os Municípios estão
sofrendo. Eu sou de um Estado que tem municípios também. O Espírito Santo também tem municípios, assim
como o Rio de Janeiro. O que estamos colocando aqui
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é que, se essa moda pega, Senadora Marisa Serrano,
amanhã vão querer dividir aposentadoria. Vão pegar o
cara que se aposentou com dois salários mínimos e o
outro que nunca trabalhou, que não aposentou, e vão
dividir com ele. Se a moda pega, é isso! E como ﬁcam
as contas de água, de luz, a farmácia desse aposentado, que já fez compromisso com a sua aposentadoria? Ora, se a moda pega, é nessa direção que vamos
caminhar! Eu acho que temos de fazer uma discussão
mais equilibrada. E parabenizo V. Exª de coração. Eu
não preciso mentir. Ouvi aqui colegas nossos dizendo
assim: “Vocês estão cobertos de razão, mas, em um
processo eleitoral como esse, votar contra isso é eu
me acabar em meu Estado”. Vejam só! Nós precisamos ter a grandeza de esclarecer para o nosso povo
que os royalties são uma coisa e o petróleo é outra.
O petróleo é de todo mundo mesmo, porque está debaixo do solo! A lei diz isso, a Constituição diz isso.
Mas royalties são uma outra coisa, que não nada a
ver com isso; são uma indenização do passivo social,
do passivo ambiental. Será que teremos de estar lembrando esse desastre, essa catástrofe que está acontecendo nos Estados Unidos? E eu dizia aqui para S.
Exª: aquilo aconteceu a 1.500 metros de profundidade;
aqui, falamos de mais de 7.000 metros! Imagine como
resolveremos um problema de vazamento desse em
uma bacia no meu Estado...
(Interrupção do som.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ... se os
royalties não existem e estão divididos! Imaginemos:
o Senador Jayme Campos, com três mandatos de governador, descansa na fazenda dele. A Petrobras, descobrindo petróleo nas terras dele, começa a perfurar a
fazenda. O cheiro do gás começa a subir, o gado morre,
nada mais nasce em suas terras. A Petrobras, então,
diz que tem de indenizá-lo e começa a pagar 300 mil
reais, a título de indenização, por mês. Essa emenda
está dizendo: “eu quero o petróleo que sai da fazenda
dele, mas quero dividir também a indenização”. Ora,
o que é isso? Eleitoreiro é isto: querer votar isso em
um processo eleitoral para chegar no Estado e dizer:
“Votei. Agora, ele vai dividir conosco. Vamos tomar o
pão da boca deles. Agora, o pãozinho que eles comiam
vamos tomar da boca dos ﬁlhos deles!” Que história é
essa? Pelo amor de Deus!
Esta Casa tem 81 Senadores, três por Estado. E
nós precisamos ter uma discussão acima do emocional, do proveito que se pode tirar num processo eleitoral, penalizando um Estado que tem suas dívidas em
cima dos royalties, um Estado que tem a sua saúde
em cima dos royalties, como é o meu Estado, como
é o Estado do Rio de Janeiro, como é parte do Estado

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de São Paulo, tão somente porque ﬁco mal na ﬁta, ﬁco
feio na ﬁta, se eu não votar, por causa do processo
eleitoral. Vamos deixar para votar depois do processo eleitoral! Até V. Exª, antes de me passar a palavra,
dizia: estamos votando o Fundo Social; nós não estamos votando royalties. E é verdade. É verdade! E aí, o
Senador Mário Couto diz: “Eu não abro mão, vou lutar
até o ﬁnal”. Eu também vou lutar até o ﬁnal! Porque
não quero ver, no meu Estado, os hospitais com gente morrendo nos corredores porque não temos mais
como tomar providência, porque os royalties, que são
a indenização, estão querendo tirar de nós.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É
justamente por isso, Senador Magno Malta, que acredito que temos de conversar mais, discutir um pouco
mais. Votar de afogadilho, numa época pré-eleitoral,
dessa forma como estamos fazendo, não é a melhor
solução.
Concedo o aparte ao Senador Casagrande.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Vou ser muito sucinto, para que o Presidente possa
controlar o prazo da fala de cada um. Senadora Marisa Serrano, V. Exª é uma Senadora equilibrada, por
quem tenho um carinho muito grande. Já lhe pedi aqui,
pessoalmente, e estou indo a cada Senador, individualmente, pedindo apoio para que encontremos um
caminho. O caminho que se vislumbra é um caminho
que nos derrota. E tenho certeza de que V. Exª não
quer a derrota do Estado do Espírito Santo e nem do
Estado do Rio de Janeiro.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – De
jeito nenhum.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Sei que, assim como V. Exª não deseja a nossa derrota, eu também, como Senador do Espírito Santo, sei
que preciso vislumbrar propostas de distribuição mais
equilibrada dos royalties do pré-sal. Eu sei disso. Sei
que, em relação a essas áreas que não estão licitadas ainda, precisamos achar caminhos para distribuir
mais equilibradamente esses royalties. Então, faço um
apelo a V. Exª, como ﬁz a todos os Senadores, para
que encontremos um caminho que preserve a posição
do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e que preserve
o Brasil. Derrotar uma Unidade da Federação aqui no
Senado, que é a Casa do equilíbrio federativo; derrotar
alguma Unidade da Federação, tirar dessa Unidade da
Federação qualquer possibilidade de continuar os seus
investimentos e o seu planejamento futuro é uma derrota para o nosso País. Obrigado, Senadora Marisa.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Senador Casagrande.
Antes de passar a palavra à Senadora Rosalba
e ao Senador Adelmir Santana, que pediu primeiro,
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quero ponderar o seguinte: nós estamos discutindo
aqui a questão do Fundo, a Relatoria do Senador Jucá,
que colocou dentro do Fundo Social todo o regime de
partilha. Então, é essa a questão que me preocupa
também, porque, se vamos discutir o Fundo Social, e
se votarmos...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Se
votarmos a favor do Fundo Social, estaremos votando a favor do regime de partilha. E, se sou contra o
regime de partilha, vou ser obrigada a votar contra o
Fundo Social. É uma situação absurda a que nos colocaram aqui. E, se cair o Fundo Social, volta a ser o
Fundo Social como veio da Câmara, integral. Aí, sim,
dá para a gente discutir o Fundo Social. Não dá para
se fazer esse mix que foi feito aqui no Senado. Aí, sim,
nos preocupa muito.
Senador Adelmir Santana.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senadora
Marisa, eu queria lhe parabenizar pelo enfoque que dá
em seu discurso e me centrar exatamente nessa última parte que a senhora já havia falado antes. O que
houve, o que sentimos aqui é que fomos ludibriados.
Na verdade, pegou-se a partilha e ela foi incluída na
discussão do Fundo Social. Aquelas nossas emendas,
que apresentávamos no projeto de partilha não foram
consideradas...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Só quero lembrar que temos 26 inscritos ainda para
usar da palavra.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Peço anuência da Presidência, serei rápido. Na verdade, houve,
inclusive, não democraticamente, um desrespeito aos
demais Senadores, porque elas nunca mais serão examinadas. Então, houve uma junção de um projeto de
partilha num projeto social, como se o projeto social
fosse mais importante do que o projeto de partilha.
Então, houve uma confusão, naturalmente deliberada, por parte do nosso Relator, que nos desconsiderou as emendas apresentadas no projeto de partilha.
Isso é lamentável. Quer dizer, agora, estamos todos
nós aqui tolhidos dessa liberdade parlamentar. Não foi
examinada e nem foi dada uma justiﬁcativa da recusa
dessas emendas, que certamente nunca mais serão
examinadas, porque estão contemplados nesse relatório os dois projetos: a partilha e o Fundo Social.
Associo-me a V. Exª.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Senador Adelmir, nem as emendas vão ser analisadas,
nem as ideias que temos a respeito do Fundo, porque,
a partir do momento em que a partilha está dentro,
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não posso nem discutir aqui para onde vai o recurso
do Fundo – se vai para a educação, se vai para o meio
ambiente, se vai para a saúde, se vai para onde for –,
porque como vamos discutir, se eu vou votar contra
porque está dentro o regimento de partilha, ao qual
sou contra?
Então, essa é uma questão muito ruim que está
sendo colocada nesta noite aqui.
Senadora Rosalba, para terminar, rapidinho, senão, o Presidente me corta a palavra.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senadora Marisa, concordo plenamente com a senhora.
Fizeram essa junção da partilha com o Fundo Social
querendo dar uma rasteira em todos nós. Portanto,
não podemos, de forma nenhuma, votar dessa forma,
porque nós precisamos discutir a partilha. Eu sou de
um Estado produtor, o Rio Grande do Norte, mas que
produz muito pouco porque o nosso petróleo é praticamente terrestre. E, dentro desse sistema da emenda
do Senador Pedro Simon, o nosso Estado passaria a
ter cinco vez mais recursos de royalties que tem hoje.
E justamente. Seria algo justo, porque iria exatamente para regiões mais pobres, mais carentes do Norte,
do Nordeste, do Centro-Oeste, enﬁm, seria algo que
beneﬁciaria a todos os brasileiros, já que o petróleo é
nosso. É tanto meu, do Rio Grande do Norte, quanto
do Rio de Janeiro, de São Paulo. Ele é dos brasileiros.
Então, é justo que o petróleo, essa riqueza, venha a
fazer justiça social com o povo brasileiro. E esse sistema de partilha, conforme a emenda do Senador Pedro
Simon, é algo que faria justiça. Outra questão: o Fundo
Social não podemos votar assim, de afogadilho, chegar
e mostrar que, no Fundo Social...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Só quero lembrar que nós temos 26 inscritos ainda
para falar, e é importante que a gente...
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Estou terminando. O Fundo Social, Senadora Marisa, tem um
detalhe: as emendas, exatamente, não foram nem analisadas. Eu coloquei a emenda porque, neste Brasil, não
adianta criar um Fundo Social e não criar critérios para
a utilização desse recurso. Se o petróleo é ﬁnito, ele tem
de deixar algo muito positivo no Brasil. Por isso é que
a minha emenda foi para recursos na educação e na
saúde: destina 60% para a educação, cultura e saúde,
e o restante seria destinado para meio ambiente, para
as mais diversas áreas. Agora, da forma que está, não
dá mesmo para a gente engolir, não. Estão querendo
colocar isso goela abaixo. Não dá mesmo!
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Eu
quero agradecer e dizer, para terminar, que o regime
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de exploração do petróleo, seja por partilha, seja por
concessão, se for votado hoje aqui e nós aprovarmos
o Fundo Social, aí, sim, vamos ter provavelmente as
emendas votadas.
E eu quero saber, Srª Presidente, como é que
vai ﬁcar...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
...terminar fazendo hoje à tarde aqui.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurcacz. PDT – RO)
– Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Pela ordem, Srª Presidente. Eu gostaria de me inscrever para... Poderia me inscrever para discussão do
PL nº 7, por favor?
O Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para discutir.
Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, os debates em torno das
implicações do pré-sal para o crescimento econômico
e o desenvolvimento sustentável do País estão se intensiﬁcando cada vez mais nesta Casa no dia de hoje.
Eu, assim como o meu partido, o PSDB, bem
como toda a Oposição, vamos votar contra o substitutivo apresentado pelo Relator, Senador Romero Jucá,
ao Projeto de Lei que institui o Fundo Social do PréSal e a emenda que institui o regime de partilha como
modelo a ser utilizado na exploração do petróleo da
camada pré-sal.
Existem dois pontos de extrema relevância que
não são bons para o País. Destaco o regime de partilha, que não é o ideal. Uma grande descoberta mineral
como o pré-sal brasileiro não admite meio termo: ou
representará o início de um futuro brilhante ou o limiar
de desgastantes disputas e de um grande empobrecimento econômico.
As condições para que o País alavanque o seu
desenvolvimento a partir da descoberta do pré-sal são
muitas, e a mudança da regulamentação do setor é a
primeira delas.
O modelo até agora adotado para a exploração do
petróleo foi concebido para se achar petróleo, por isso
se tomou por base a concessão. Mudanças na lei do
petróleo e implantação do sistema de partilha podem
causar problemas para esse setor, que é responsável
por 10% do Produto Interno Bruto.
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O atual regime de concessão inserido no marco
regulatório do petróleo, de 1997, funciona perfeitamente
há mais de dez anos. Nesse tempo, 70 empresas entraram no País para investir, fortalecendo a Petrobras.
O segundo ponto que destaco transfere a divisão dos royalties para novembro. Nós, da oposição,
entendemos que essa divisão seja feita já, a partir de
agora, conforme as emendas que serão apresentadas.
Informo que todas as três emendas têm em comum a
divisão igualitária dos royalties.
O sistema de partilha da produção permite ampla apropriação da riqueza e maior centralização de
recursos para a União.
Ele constitui um fator muito importante para que os
recursos da nova riqueza sejam utilizados em políticas
de grande alcance para o desenvolvimento econômico
e social, inclusive em sua dimensão regional, e para
perpetuação da riqueza gerada pelo petróleo.
Recentemente, os prefeitos de todo o País participaram da XIII Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. Na ocasião, uma das reivindicações em pauta
tratava da divisão dos royalties para todos os entes
federados.
A grande questão em torno desse tema é se é
mesmo justo que representantes do Sudeste não queiram repartir com os Municípios e Estados do Sul, Norte,
Nordeste e Centro-Oeste os benefícios ﬁnanceiros do
pré-sal através dos royalties. O problema é ﬁnanceiro,
mas a solução mexe com a realidade social.
Acredito que a sua redistribuição é muito importante para estabelecer as compensações que muitos
municípios brasileiros precisam receber para oferecer
uma condição, no mínimo, digna para os seus moradores. É preciso fazer justiça.
É uma oportunidade que se apresenta ao País
de dar um passo na direção de uma sociedade com
menos desigualdade.
Sr. Presidente, a discussão em pauta oportuniza uma resposta para o novo pacto federativo. Por
outro lado, o pré-sal pode possibilitar compensações
para os municípios que têm sofrido seguidas perdas
de receitas.
Estou conﬁante na ampliação da partilha dos
royalties do petróleo do pré-sal, estendendo-se a todas as unidades da Federação.
Tenho certeza de que vamos conseguir chegar
a um consenso.
Não podemos proceder a essa discussão desconsiderando os nossos desequilíbrios regionais. Que
esta Casa ofereça uma decisão que orgulhe o nosso
País.
Temos de ter cuidado. Não podemos cometer erros em torno da nova riqueza descoberta. Não pode-

Quinta-feira 10

247

27713

mos considerar as receitas geradas pelo pré-sal uma
renda ordinária como outra qualquer. Pelo contrário,
sendo ﬁnita como é, deve ser investida em riquezas
cujos benefícios transcendem o usufruto da geração
atual para beneﬁciar as gerações futuras.
Concedo o aparte à Bancada do Espírito Santo
e à Bancada do Rio de Janeiro. Ao Senador Crivella,
a palavra.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu solicitaria que não fossem concedidos...
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senadora Lúcia Vânia, V. Exª...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Um instante, por favor.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Pois
não.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu solicitaria que fossem muito breves
nos apartes...
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Seremos breves.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – ...e que não houvesse apartes às falas, porque não é permitido. Vai ser uma concessão
neste momento. Que seja breve, porque nós temos
trinta inscritos.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senadora...
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senadora Serys Slhessarenko...
O SR. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Essa é
uma coisa séria, minha Senadora.
O SR. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Temos, seguramente, a noite toda para debatermos. Esse
assunto é candente.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Sim! A
noite toda, sim, senhora, minha Presidente. Esse assunto é muito sério!
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Daqui a pouco, não tem mais quórum.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Esse assunto é muito sério, minha Presidente! Trata da vida
dos Estados da gente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Está bom, Senador. Mas com a palavra
o Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senadora Lúcia Vânia, V. Exª sempre, nesta Casa, se
pautou como a dama da democracia. V. Exª é educadora. V. Exª olha pelas crianças. V. Exª, no Governo do
Presidente Fernando Henrique, ao lado da D. Ruth,
professora de nós todos, dama ilustre desta Nação. V.
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Exª há de olhar para o Rio de Janeiro com piedade.
Há de olhar para os nossos compromissos já assumidos. Nós queremos dividir com o Brasil os royalties
dos bilhões de barris que estão no pré-sal. O que nós
não podemos discutir é o pós-sal. Não é porque não
queremos, é porque não podemos.
Os brasileiros conhecem as favelas, a violência
do Rio, o narcotráﬁco. Há pouco tempo, crianças morreram soterradas na lama e no lixo. O Espírito Santo
contém os mesmos problemas. Meu Deus, se temos
tanto petróleo – os pessimistas falam em 30 bilhões;
os otimistas, 200 bilhões de barris; o Governo trabalha com 60 bilhões –, se há tanto petróleo daqui para
frente, por que vamos aviltar a nossa Constituição
num ato jurídico perfeito e tentar dividir petróleo e
royalties do passado? Tenho certeza de que V. Exª,
dama da Federação, ilustre Senadora desta Casa, há
de convergir conosco em não só deixar para discutir
isso depois da eleição, mas, juntos, encontrarmos uma
fórmula para que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo
não sejam estraçalhados nas suas justas e legítimas
ambições. Muito obrigado.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Senador
Crivella, na verdade, o que nós desejamos é o equilíbrio. Nós não queremos diﬁcultar a vida dos moradores
do Rio de Janeiro. Queremos que a União, que tem
uma concentração maior de recursos, reparta e venha
a ressarcir os Estados produtores.
O que não podemos é permitir que hoje as prefeituras de todo o País tenham que vir a Brasília toda
semana, de pires na mão, para buscar uma pequena
emenda de R$20 mil, de R$5 mil, enquanto as nossas
crianças, como V. Exª coloca, estão nesses Municípios
também passando diﬁculdades, sem escola, sem creches, sem apoio.
Então, o que nós queremos é justiça. Justiça para
todo o nosso País.
Não queremos, em absoluto, diﬁcultar a vida da
população do Rio de Janeiro nem a vida da população
do Espírito Santo. O que nós queremos é que a União
desconcentre esse recurso e passe a compensar os
Estados produtores para que os demais Municípios
possam ter o benefício.
Concedo a palavra ao Senador Casagrande.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES)
– Obrigado, Senadora Lúcia Vânia. Também é um
pronunciamento equilibrado. Peço também a V. Exª a
colaboração e a ajuda para que possamos encontrar
a solução. Nenhum assunto, Senadora Lúcia Vânia,
pode ser discutido no Senado sem observar todas as
decisões de um período de tempo. Estou com os dados do Fundo de Participação, do IPI, da arrecadação
federal nos Estados. No Espírito Santo, a arrecadação
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federal em 2009 foi de R$8 bilhões; e a transferência
para o Estado do Espírito Santo foi de R$1,635 bilhão.
Então, o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios é muito superior aos dos Estados do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste, o que está correto.
Não há nenhum questionamento a isso. Então, precisamos de ter a compreensão de todos os Senadores
para que possamos achar uma proposta que faça uma
divisão mais igualitária dos royalties do pré-sal, mas
que preserve os contratos já licitados. Se não for assim, será um desequilíbrio federativo. Então, o discurso
de V. Exª é equilibrado; e eu, de fato, peço a ajuda de
V. Exª para que a gente possa achar um caminho que
também equilibre a Federação brasileira.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço, Senador Casagrande, e quero cumprimentá-lo por
sua luta, sua determinação e sua postura hoje nesta
discussão. Sei que V. Exª e o Senador Magno Malta
vão estar de plantão aqui, fazendo aparte em todos
os discursos. E V. Exª tem razão. Assim como estamos
defendendo os nossos Estados, V. Exªs estão muito
preocupados com o que pode acontecer hoje nesta
Casa. Mas o que nós queremos, repito aqui, é o equilíbrio da Federação, e V. Exª pode ter certeza de que
vamos juntos encontrar esse equilíbrio aqui, para que
nenhum Estado da Federação venha perder nessa
discussão de hoje.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Concedo
o aparte ao Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senadora
Lúcia, parabéns pelo equilíbrio. Queria pedir desculpas
à minha querida Senadora Serys. Estive há 15 dias no
seu Estado e vi uma população chorando indignada,
porque V. Exª não será mais candidata a Senadora.
Não estou lhe rasgando seda nenhuma. Vi um povo
indignado. Fui falar num seminário sobre pedoﬁlia, e
o povo estava revoltado, porque o povo reconhece o
seu mandato no seu Estado e o povo gostaria de ver
V. Exª de volta aqui nesta Casa. Almocei com o Governador naquele dia, que sonha com V. Exª como
Vice-Governadora dele. E a tristeza dele é que V. Exª
meneia a cabeça, dizendo que “não”. Mas quero dar
esse testemunho de que, do taxista às pessoas mais
politicamente informadas, todos têm a mesma reação
com relação a V. Exª. E eu conheço V. Exª - eu dizia
a eles; quando eu presidia a CPI do Narcotráﬁco, foi
Presidente de uma CPI estadual aqui e desempenhou
um papel valente de mulher corajosa. Por isso, eu peço
a V. Exª que tenha um pouco de paciência conosco,
porque, se essa emenda tivesse pedindo a divisão
da soja e do algodão de Goiás, eu estaria do lado de
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V. Exª, do lado do seu Estado. Por isso, quero V. Exª
do nosso lado, como ﬁquei do lado de Arthur Virgílio
quando tentaram fazer Zona Franca no Amapá, e ele
virou um siri na lata. Lembra, Senadora?
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Lembro.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – E nós ﬁcamos do lado dele. Agora ele tem que ﬁcar do meu lado,
do lado do Espírito Santo, que é um Estado produtor. V.
Exª sabe, e mais do que ninguém, pois foi uma Ministra que lidou com gente. V. Exª não fez asfalto, V. Exª
cuidou de gente. V. Exª foi ministra cuidando de pobre,
dentro da sua sensibilidade. Imagine que os contratos
do meu Estado - eu tenho que repetir -, os contratos
da saúde, as dívidas adquiridas envolvem os royalties
do petróleo. E como nós ﬁcaremos agora, se tratarmos
essa questão? Me perdoe, mas a emenda é eleitoreira.
A emenda é eleitoreira. Ela não é responsável. O nosso Estado está organizado. Vão desorganizar o nosso
Estado? Nós, que somos um Estado produtor, ﬁcaremos atrás de vinte Estados que não produzem nada.
Eu quero fazer um registro, Senadora Lúcia Vânia, da
presença aqui do Deputado Lelo Coimbra, Presidente do PMDB do Estado, e da presença do Deputado
Manato, do PDT. Eu vi tanto deputado aqui fazendo
coro para que se repita o que fez lá na Câmara, que a
chegada deles aqui, para nos ajudar, para mostrar à
população do País, porque não ensinaram... Você faz
pesquisa e o povo diz: “Não, eu quero”. Mas eles nem
sabem que royalty não é petróleo. Nós precisamos
ter essa responsabilidade de explicar que royalty não
é petróleo. Royalty é pagamento da dívida social, do
passivo ambiental que ﬁca no Estado. E V. Exª vai à
tribuna, como sempre, e eu não podia esperar outra
coisa: equilíbrio. Vamos deixar isso para depois. Vamos
discutir daqui para frente.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Calma!
É agora.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – O fundo
sim, mas o royalty não, até por que o fundo não tem
nada a ver com royalty, e até porque o Regimento nem
permite, a não ser que o dono da emenda recorra depois, se a emenda dele for negada. Mas nós vamos ﬁcar
aqui noite adentro, porque, se a gente não lutar, daqui
a pouco vão querer dividir até a aposentadoria.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço
Senador Magno Malta, e respeito a posição de V. Exª.
Sei que V. Exª está defendendo seu Estado, e, como
sempre, quando V. Exª abraça uma causa, é com muita
paixão. E é muito bonito ver isso. V. Exª tem feito um
trabalho magníﬁco aqui em favor das crianças brasileiras. V. Exª tem sido o guardião...
(Interrupção do som.)
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Com a
mesma garra com que defende nossas crianças, V.
Exª está defendendo o Estado do Espírito Santo, com
muita propriedade.
Porém, tenho que aqui dizer que nós não desejamos, em hipótese alguma, prejudicar nem o Rio de
Janeiro, nem o Espírito Santo. O que nós queremos
é que seja feita a justiça aos demais Estados da Federação.
Concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senadora, esse é um dos debates mais importantes que
o Senado fez, porque tem tudo que ver com usar um
patrimônio para servir o futuro, ou gastar o patrimônio
para cobrir os buracos e os problemas do presente primeira discussão. Segundo, se concentramos esse
dinheiro por unidades da Federação, ou se gastamos
por setores da sociedade brasileira. Seu discurso –
que ouvi e ﬁco satisfeito – vai no sentido do futuro e
no sentido da sociedade.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não no
presente e na isonomia da Federação. Continuo insistindo que não vejo nenhuma outra maneira da gente
fazer isso, a não ser aprovando a emenda do Senador
Tasso, junto comigo, de vincular o Fundo Social – que
é composto com royalty e com tudo isso – para a educação. Distribuindo como? Proporcional ao número de
crianças na escola por Município e Estado. O Município
ganha, o Estado ganha, mas eles serão obrigados a
investir para o futuro.
Eu sou favorável totalmente à luta dos prefeitos
para que esse dinheiro vá para o município, dos governadores para que vá para os governadores, mas sou
contra o cheque em branco. Sou contra o Brasil dar
um cheque em branco a cada um dos 5.564 prefeitos,
e se eu fosse, também. Qual é a melhor maneira? A
gente vai dar o dinheiro para eles, o Brasil, mas vai
dizer: você é o zelador desse dinheiro para que ele se
transforme na grande energia do futuro, que é o cérebro das nossas crianças. É uma emenda simples que
a gente pode aprovar aqui. Aprova o projeto do governo, mas na hora de ir ao fundo, faz isso. Ou aproveita
o Senador Simon, faz um apelo para ele para compor
a emenda dele com essa nossa, do Tasso e minha. E
aí resolveria tudo isso. Eu acho que os prefeitos, com
a sensibilidade que eles têm de aplicar bem, vão ﬁcar
felizes. Porque o prefeito que não quiser isso é porque
está querendo um cheque em branco. O dinheiro deve
ir para os prefeitos, mas não com cheque em branco.
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A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço
ao Senador Cristovam e quero dizer, Senador, que eu
não esperava outra posição que não essa de V. Exª.
Realmente é prever o futuro, utilizar esse fundo voltado
para a educação é, sem dúvida nenhuma, assegurar
ao nosso país um futuro entre as grandes nações desenvolvidas deste mundo.
Portanto, a emenda Tasso Jereissati é uma emenda importante. Eu acredito que ela venha ao encontro
de tudo o que V. Exª tem feito aqui ao longo da sua história dentro desta Casa, e concordo plenamente com
V. Exª. A nossa emenda, a emenda Tasso Jereissati,
aglutinada com a emenda Pedro Simon, eu acredito
que seria uma solução magníﬁca para todos aqueles
que desejam ver este país crescer, desenvolver e fazer com que essa reserva seja uma reserva realmente
para o futuro.
Agradeço a V. Exª, Presidente, pela tolerância do
tempo, mas o debate é emocionante, é vibrante!
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senadora. Eu pediria a compreensão dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras.
Temos 30 inscritos. Não é porque a Senadora Serys
quer ou não quer; é que as pessoas que estão inscritas para falar estão pedindo que se respeite o tempo.
Então, cada um terá os seus 10 minutos e não serão
permitidos apartes. É pelo respeito aos inscritos que
estou pedindo.
Com a palavra o Senador Eduardo Azeredo.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
Logo após, o Senador Gerson Camata. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Gerson Camata, por
permuta com o Senador Cristovam Buarque.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores. Senador Cristovam Buarque,
obrigado pela oportunidade que me dá pela permuta.
Eu queria, Srªs e Srs. Senadores, brasileiros que nos
ouvem, Prefeitos, Vereadores, Deputados, Senadores,
começar aqui dizendo o que estamos discutindo primordialmente: a criação do Fundo Social. Ao dizer isso,
vou repetir o que disse há pouco num aparte: Getúlio
Vargas criou a Petrobras, foi o Presidente que criou a
CLT, regulamentou a hora extra, o horário de trabalho
e o trabalho dos menores. Ele não se lembrou de destinar um centavo do petróleo pelo menos favorecidos
do Brasil, para a educação, para a saúde.
Nós aqui reformulamos, no Governo Fernando
Henrique, a Lei do Petróleo. Nenhum de nós que estávamos aqui se lembrou de deixar um centavo para
a educação, para a saúde, para os aposentados, para
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os menos favorecidos. O Lula se lembrou. Então, ele
merece, naquilo que discutimos hoje, o reconhecimento
por esse seu gesto. Essa nova riqueza que o Brasil vai
ter em suas mãos em 7 ou 8 anos, uma parte dela é
destinada aos menos favorecidos, aos excluídos, aos
programas de longa duração e perenidade para o Brasil.
Isso é muito importante que se registre primeiro.
Segundo, a discussão hoje não era para incluir
os royalties do petróleo. Havia um acordo de que os
royalties, nesse clima eleitoral, não são bons para se
discutir. Mas estão pretendendo colocar, a fórceps, a
discussão dos royalties.
O Senado é a Casa da Federação, é a Casa do
equilíbrio da Federação. Não pode se transformar na
Casa em que a maioria esmaga a minoria, contra a
Constituição, contra a Federação, do jeito que resolve
fazer. Então, se o Senado ﬁzer isso hoje, é o ocaso do
Senado, é o Senado pedindo para ser extinto, como
já existe parte da população brasileira pedindo. Porque ele perde as suas funções, deixa de ser a Casa
da Federação.
Eu preciso dizer isso, começando por ler um artigo
da Constituição. Os autores da tal emenda na Câmara
não viram a Constituição, não leram a Constituição. O
que é que está escrito na Constituição?
O art. 20 deﬁne quais são os recursos da União.
Quais são? Os recursos naturais da plataforma continental e da zona exclusiva, e outros potenciais hidráulicos e tal.
Então, o petróleo que está lá no fundo do mar,
no pós-sal, no pré-sal, ele é todo da União – está escrito aqui na Constituição. Esse é da União. Agora, o
royalty do petróleo não é da União – está escrito aqui
também na Constituição:
“É assegurada, nos termos da lei, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração
direta da União [só da administração direta],
participação no resultado da exploração de
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos
para ﬁns de geração de energia elétrica e de
outros recursos minerais no respectivo território [quer dizer, no território dele], plataforma
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação ﬁnanceira por
essa exploração.”
Quer dizer, a Constituição distingue muito bem,
nesse artigo, o que é da União: todo o petróleo. Esse
nós podemos dividir aqui no Fundo Social, dividir para
os Estados, entregar todo para os Municípios. Esse é
da União.
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Agora, nós não temos poderes, por meio de uma
lei ordinária, para dividir os royalties, pois está deﬁnido na Constituição de quem eles são. E ainda repete:
na plataforma continental, no mar territorial, na sua
zona econômica exclusiva. Então, tem que se prestar
atenção a este fato, que é fundamental, é primordial: o
petróleo é todo da União – está escrito na Constituição.
O royalty não é petróleo. Royalty, está escrito, é uma
indenização que se tira, que se paga para ir lá e tirar o
petróleo. Não tem nada a ver com o petróleo.
Outra coisa: não é um tributo que a União paga
ao Estado, não. A Agência Nacional do Petróleo mede
quantos barris saíram daquele poço, cobra da Petrobras,
cobra da Shell, cobra de quem está tirando, pega esse
dinheiro e manda entregar à Secretaria da Fazenda
do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da Bahia, do Rio
Grande do Norte, de Sergipe, dos Estados produtores.
Não é um tributo, não é um imposto. É uma compensação ﬁnanceira deﬁnida na Constituição pelo direito
de extrair o petróleo. E por que foi feito isso? Foi feito
isso porque os Estados produtores têm ônus.
E eu começo por uma história que contei aqui. Eu
tenho um amigo no Espírito Santo, descobriram petróleo na fazenda dele. Derrubaram-se cercas, colocaram
aqueles cavalos mecânicos, exala um cheiro horrível
de gás. E o que acontece? O rebanho dele diminuiu a
produção, a fazenda ﬁcou toda cortada pela metade.
Ele recebe R$ 62 mil de royalties da Petrobras. É justo.
Agora, ele recebe, porque é na fazenda dele. Agora, é
justo que se pague ao fazendeiro de Goiás, de Mato
Grosso porque a Petrobras foi lá e destruiu a fazenda
dele para retirar petróleo para botar em nossos automóveis? Tem que se pagar a ele.
Lá no Espírito Santo, por exemplo, a Prefeitura de
Vitória gastou quatro vezes mais para fazer acesso ao
aeroporto, acesso às ruas, em consequência do aumento do movimento de carros devido à sede da Petrobras
do que ela recebeu de royalties até hoje.
A Petrobras colocou no centro da cidade de Vitória, que é uma ilha, uma Petrobras com 20 mil funcionários lá dentro. Então demanda ponte, porque é uma
ilha, demanda túnel, demanda viaduto. Tudo isso.
Quanto aos serviços de saúde, a Prefeitura de
Vitória e o Governo do Estado tiveram que ampliar para
mais 40 mil pessoas os postos de saúde, os hospitais,
por causa dos funcionários das plataformas e da Petrobras que estão lá dentro.
Então, é justo que o Estado receba essa indenização.
Falei há pouco aqui que a presença das plataformas afasta os peixes, não sei por quê, talvez o ruído, o barulho. Os pescadores artesanais, com seus
barcos frágeis, cada vez têm que avançar mais mar

Quinta-feira 10

251

27717

adentro. E aí o Governador do Estado tem que colocar
uma companhia de salvatagem marítima no Corpo de
Bombeiros para salvar esse pessoal. Merecem uma
indenização.
E lá em Cacimbas, no norte do Espírito Santo – o
Presidente Lula foi lá e inaugurou, os Senadores Magno Malta e Renato Casagrande estavam lá –, 50% do
gás de cozinha consumido no Brasil, Senadora Serys,
vêm de lá. Aqueles caminhões tanques dia e noite pela
BR. O Paulo Hartung está abrindo uma estrada paralela para os capixabas passarem porque a Petrobras
ocupou a BR-101 toda.
Então, são gastos enormes que o Estado do
Rio tem – o Senador Marcelo Crivella sabe –, que o
Espírito Santo tem em consequência da presença do
petróleo. E há uma outra coisa: esse dinheiro é entesourado – o Espírito Santo tem uma lei – e só pode ser
aplicado em projetos estruturantes para o futuro. Um
grande deputado norueguês disse certa vez, e repeti
aqui várias vezes: o petróleo, para os economistas,
é o ouro negro, traz riqueza; para os sociólogos é o
mijo do capeta, porque, quando ele vai embora, ﬁca a
desgraça, a pobreza, a miséria, a poluição, e ele um
dia acaba.
Por isto é que existe o royalty: para compensar
o Rio de Janeiro, compensar o Espírito Santo, compensar a Bahia, compensar Sergipe, todos os Estados
produtores.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Gerson.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Agora,
o que é que nós não podemos fazer? Dividir o royalty, porque a Constituição diz: o que é da União? Todo
o petróleo. O que é do Estado e da plataforma dele?
Todo o royalty.
Nós não podemos ir contra a Constituição. Se
nós queremos que os brasileiros respeitem a Constituição, se nós reclamamos para que o Presidente da
República respeite a Constituição, se o Judiciário está
aí, impondo o respeito à Constituição, nós que ﬁzemos
essa Constituição, Senador Crivella, Senador Magno,
Senador Casagrande, não podemos admitir que ela
seja desrespeitada, descumprida, e principalmente
desrespeitada, e descumprida aqui, na Casa da Federação, na Casa que tem de fazer o equilíbrio entre
todos os Estados membros da Federação.
Será o ocaso, o ocaso do Senado como instituição
se ele permitir hoje que uma minoria, que está tentando fazer um jogo de mentiras, triunfe sobre a maioria.
Essa não é a função do Senado.
E eu queria, Senadora Serys – e V. Exª vai me
dar um minuto –, avisar os prefeitos. Há pouco, ali, um
prefeito disse: “Vamos votar hoje, que eu quero chegar
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amanhã com a dinheirama lá!” Estão iludindo: esse
dinheiro é só depois do ano de 2018 e o senhor não
vai ser mais prefeito! Estão iludindo, estão jogando e
lançando candidaturas em cima de um processo demagogo. E, se passar aqui, cai no Supremo. Em 2006,
o Supremo decidiu: o royalty é tão do Estado que ele
não pode ser ﬁscalizado pelo Tribunal de Contas da
União. Só o Tribunal de Contas do Estado pode ﬁscalizar, porque é um recurso do Estado produtor, do
Município produtor, previsto na Constituição.
Vamos, Senadora, fazer desta noite uma noite
da Federação! Vamos encontrar um acordo ou vamos
deixar isso para depois da eleição, para perder esse
clima de guerra que está se instalando.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Gerson, V. Exª me permite um aparte?
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Se a
Presidente permitir, mas...
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – É um
minuto, Presidente. V. Exª se engrandece hoje, nesta
Casa, com um dos discursos mais lúcidos que nós Senadores já ouvimos aqui. É a defesa da Constituição,
do bom senso, do equilíbrio federativo, da coisa certa,
do ato jurídico perfeito.
(Interrupção do som.)
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – V. Exª,
sem gritar, falou alto. V. Exª fez aqui o discurso dos melhores que já foi feito aqui. E quero corroborar apenas
com um argumento. Os royalties, quando foram decididos na Constituição de 88, Jobim deu o testemunho que
está escrito em uma das suas sentenças no Supremo
Tribunal Federal, além de tudo isso que V. Exª falou,
da compensação, do meio ambiente, socioeconômica,
ele diz o seguinte: que o ICMS foi tirado da produção
do petróleo exatamente porque se dariam os royalties
aos Estados produtores. Então, mais um argumento
que, vamos dizer assim, corrobora esse discurso que
engrandece esta Casa e mostra o grande líder que V.
Exª é no Espírito Santo e no Brasil.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – E o
aparte de V. Exª complementa toda essa argumentação nossa.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Senador Gerson Camata, rapidamente...
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Casagrande.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Acho que o debate vai trazendo assuntos à tona. No
pronunciamento da Senadora Lúcia Vânia, eu falei
daquilo....
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(Interrupção do som.)
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES)
– ...dos critérios de distribuição de FPE, de FPM, de
quanto nós contribuímos para o Brasil e o quanto nós
recebemos de volta em termos de receita, e, agora,
o Senador Marcelo Crivella lembrou a cobrança do
ICMS.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Exatamente, eu esqueci.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – O
ICMS do petróleo é um dos únicos em que a cobrança
toda é no destino; os outros, petróleo e energia, dos
outros produtos e serviços, uma parte na origem, uma
parte no destino.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – A parte do Leão na origem.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – É.
Então, mais uma questão que precisa ser observada.
Por isso não podemos votar essa matéria parecendo
que ela é a única coisa, que o mundo começou aqui,
agora. Então, há diversas outras medidas tomadas
que, de fato, levam à necessidade de uma decisão
equilibrada. Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª,
de fato muito lúcido e mostrando claramente que nós
temos argumentos para pedir a esta Casa, que é a
Casa da Federação, equilíbrio, para que...
(Interrupção do som.)
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito obrigado, Senador. Engrandece a nossa luta e engrandece a necessidade de que o Senado respeite a
Constituição e a Federação.
Senador Magno Malta, os 48 segundos são de
V. Exª.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Não, eu
sou discípulo do Senador Mão Santa, eu vou apartear todo mundo. Eu aprendi foi com ele. Eu estou à
vontade. Quando ele senta ali, eu não me preocupo
mais, porque Senador só ﬁca com raiva quando está
na ﬁla, esperando; quando ele vai para a tribuna, ele
gosta que o deixem falar, falar, falar. Mas sentou ali,
fecha a cara. Fica tudo com raiva. Eu nunca vi isso,
entendeu? Quando está na tribuna é pedindo mais 1
minuto, mais 2, mais 3, todo mundo gosta; sentou ali,
fecha a cara. Como eu sou discípulo de Mão Santa e
Mão Santa está sentado ali, nós estamos à vontade
agora, graças a Deus, para ir até de madrugada com
essa discussão. Senador Camata, V. Exª fez uma argumentação com a Constituição aberta, com a Carta
Magna na mão. Então, não é um argumento...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ...meramente emocional de quem está pisando no limiar
da perda. Senador Gerson Camata, os cidadãos que
estão nos ouvindo já entenderam que royalty é uma
coisa e petróleo é outra. E, pelo amor de Deus, essa
emenda é eleitoreira, é oportunista, é oportunista, é
oportunista de quem quer sair bem na ﬁta, contando
uma mentira para a população.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Que
vai parar no Supremo depois.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Contando
uma mentira. E V. Exª faz isso com competência porque abre a Carta Magna, a Constituição. V. Exª sabe
porque governou o Estado do Espírito Santo. V. Exª
conhece a origem dessa discussão no nascedouro. V.
Exª tem uma história, quando cita cada fato do nosso
Estado, de quando começaram os royalties, quando
veio incentivo, quando tivemos as crises, quando tivemos o Lula de volta lá nos ajudando, comprando, de
forma antecipada, os royalties. Aliás, o Espírito Santo
tem de agradecer o Presidente Lula...
(Interrupção do som.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ...por essa
disposição . Ele fez a obrigação dele.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Tem
de agradecer muito.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Mas ele fez
a obrigação num momento em que precisávamos muito.
Quer dizer, agora, desestabilizar, desequilibrar...
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Toda
a Federação.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ...como a
nos jogar num fosso, de forma desnecessária e consciente. O pior é isso: é consciente, sabendo que estão
cometendo um erro. Por isso, a gente tem de apelar à
sensibilidade. Eu quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamento que fez, e que V. Exª não se esqueça...
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – E eu
agradeço pelo aparte, Excelência.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ...não se esqueça que eu já votei em V. Exª quatro vezes, e o ﬁz com
muito carinho. E V. Exª, por favor, devolva, desta vez, pelo
menos um dos votos que eu lhe dei quatro vezes.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Com
toda certeza, Senador.
Excelência, muito obrigado. Era essa a argumentação. Vamos respeitar a Federação, respeitar a Constituição. Há meios de não deixarmos os Municípios à
míngua, os outros, mas não se pode tirar aquilo que
está na Constituição, e quem não pode fazer isso é o
Senado, que é a Casa da Federação.
Obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Gerson Camata, a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
com grande satisfação que anunciamos a presença no
plenário do ex-Ministro Roberto Rodrigues, que prestou relevantes serviços à riqueza de nosso País. Seja
bem-vindo, Ministro Roberto Rodrigues.
E continuando a lista de oradores para discutir
o Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010, que cria o
Fundo Social, dispõe sobre sua estrutura e fonte de
recursos, altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997
e dá outras providências, há uma permuta de Tasso
Jereissati que cedeu a vez para Eduardo Azeredo.
Estava inscrito...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Um
momento, eu estava... É verdade, o Eduardo Azeredo
estava antes, mas eu estava... E ﬁz uma permuta com
o Camata, com o Senador Camata.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu
peguei... V. Exª... É porque não estava assinado aqui.
Eu peguei Gerson Camata.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Não
tem nenhum problema que o Senador Eduardo fale
antes de mim, desde que eu fale depois dele.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Logo em seguida, V. Exª...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Perfeito. Depois dele, eu falo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
...para o Distrito Federal e o Brasil. Vamos tirar esse
Fundo Social e dar todo para a educação. Pronto.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, nós temos que analisar essa questão evidentemente com uma visão nacional. Mas não
é possível que possamos aprová-la de uma maneira
corrida como o Líder do Governo propôs aqui. Se nós
formos aprovar como está o novo texto, nós estaremos deixando a distribuição de royalties para as calendas gregas.
Nós conhecemos bem a história da Emenda 29.
A Emenda 29 nunca mais se vota. Todo mundo sabe
da importância da Emenda 29, que deﬁne percentuais mínimos para a saúde, para os Estados, para os
Municípios, para o Governo Federal. E nunca mais se
vota a Emenda 29.
O que vai acontecer, se nós votarmos hoje o
projeto como está proposto pelo Senador Jucá, é que
não vai mais se falar em royalties. Vai permanecer a
distribuição atual. Eu acredito que todo o mundo aqui
é experiente e sabe disso. Vai ﬁcar a atual distribuição,
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que privilegia apenas os Estados que estão na divisa
da produção.
A questão do pré-sal – desculpem-me os Senadores que já defenderam aqui que seja somente para
os Estados produtores – é diferente do royalty comum.
O royalty comum tem sua origem como uma forma de
compensação para Estados e Municípios que sofrem
perda do ponto de vista ambiental. É assim com o minério, por exemplo, no meu Estado de Minas Gerais,
onde o royalty é muito pequeno, apenas 2%. Mas ele
tem como objetivo fazer uma compensação para o Município a ﬁm de que possa, depois daquele buraco, dali
para frente, ter fundos para novas atividades. Esse é
o objetivo do royalty.
Agora, pagar royalties, que já são muito mais
altos, 10%, do petróleo que vai ser extraído a 300 quilômetros da costa, o que não traz praticamente nenhum
dano ambiental aos Estados produtores, e esse recurso ser distribuído da mesma forma como ocorre hoje
é que não me parece ser o mais adequado.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª me
permite?
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sim, só um instante.
Por isso, é importante que tenhamos uma distribuição mais equitativa, sem prejudicar o Rio de Janeiro, sem prejudicar o Espírito Santo. Estamos falando
de questões novas, mas não posso, evidentemente,
fechar os olhos quando vejo os números de Minas Gerais, que, na divisão atual, recebe setenta milhões e
passaria a receber dois bilhões e novecentos e oitenta
mil. Não há como fechar os olhos para essa realidade,
se for aprovado o projeto da emenda Humberto Souto
e Ibsen Pinheiro.
O Deputado Humberto Souto tem exatamente
levado essa discussão a todo o Estado, aqui no Congresso, mostrando a sua importância.
Estive no interior de Minas nos últimos dias, em
várias cidades, em Janaúba, em Pirapora, em Montes
Claros, em Itapecerica, em Sete Lagoas; todos os Municípios mineiros esperam poder receber uma parte do
recurso que é do Brasil. Esse não é um recurso que
pode ser distribuído apenas para alguns Estados.
Senador Camata, ouço nosso vizinho do Espírito Santo.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Primeiramente, eu queria dizer a V. Exª que me honra a vizinhança de Minas por ser capixaba. Em segundo lugar,
não estamos contra a que parte do petróleo, que é todo
da União – está na Constituição –, seja dividida entre
todos os Estados e Municípios do Brasil. O petróleo.
Está na Constituição que o petróleo é todo da União
– TODO! Mas não podemos dividir o royalty, porque
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está na Constituição que o royalty é uma compensação
ﬁnanceira ou uma indenização pela exploração no seu
território, no seu mar territorial ou na sua plataforma
continental. Deve-se fazer uma emenda à Constituição
para mudar isso. Então, dividir o petróleo, que é todo da
União: tranquilo; dividir o royalty: impossível, porque a
Constituição não permite. V. Exª está acompanhando
o que acontece no Estado da Louisiana, na Flórida,
com aquela mancha de petróleo: US$12 bilhões de
prejuízo nos hotéis, nas companhias de excursão em
razão dos cancelamentos. No Espírito Santo, no início
do verão, tivemos isto: perto da Praia de Urussanga,
naquelas pousadas mais humildes – não são como
aqueles hotéis americanos –, houve um vazamento
de petróleo. Cancelaram-se reservas, e o Governo do
Estado teve de correr para lá com técnicos e bombeiros
para colocar aquelas cordas de isolamento. Deve-se
tirar isso do royalty. É um dano. Aqueles ship suppliers que ﬁcam por lá jogam ácidos e tiram ácidos
que são levados para a plataforma. É um prejuízo. A
plataforma afasta o peixe. É outro prejuízo. Então, tudo
isso tem de ser indenizado. Por isso, existe o royalty.
Então, concordo com V. Exª. Vamos dividir o petróleo,
ele é todo da União. O royalty é só do Estado de onde
ele é retirado. Como no Estado de V. Exª, o royalty de
Furnas é todo de Minas Gerais, o do minério de Minas
Gerais é todo de Minas Gerais. Nós nunca botamos
olho em cima daquilo, não. Agora, não botem o olho
em cima da riqueza pouca que o Espírito Santo está
tendo agora.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – A
diferença é que o do minério é 2% e o do petróleo é
10%. A diferença é cinco vezes maior.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – A Vale
do Rio Doce agora fez um minério quatro vezes mais
caro que do ano passado. Vamos subir o royalty para
dez também.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Mas não dá para chegar a dez.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Eduardo, V. Exª me permite um aparte curto?
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sim, Senador Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Fui
menino no interior do Rio de Janeiro. O senhor não
imagina o estrago nas estradas que traziam minério
de Minas para escoar nos portos do Rio de Janeiro!
Mas quem recebia o royalty era Minas Gerais. Nós
apenas víamos passar o minério. E hoje o maior porto de Minas Gerais é o porto do Rio de Janeiro. Nós
estamos fazendo agora, no norte ﬂuminense, onde vai
desembocar o minerioduto do Eike Batista, um porto
cuja ponte é do tamanho da ponte Rio-Niterói. Tudo
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isso para atender o Estado de V. Exª. Por quê? Porque
ali nasceu a República com Tiradentes. V. Exª é ﬁlho
de Bias Fortes, de Antonio Carlos, de Tancredo, de
Juscelino, Garimpeiro, Diamantino, V. Exª tem as mais
altas tradições daqueles que construíram a Pátria, e
os nossos homens da Pátria e do Estado não querem
lançar no nosso País o ódio entre os irmãos. Temos que
encontrar uma fórmula, mas não podemos massacrar
o Rio, não podemos humilhar a população do Rio de
Janeiro. Não podemos constituir uma maioria eventual e
tirar um direito constitucional consagrado, isso é aviltar
os nossos princípios sagrados. Então, tenho certeza
de que V. Exª, na hora de depositar o voto, ﬁcará com
o aplauso da sua consciência e dará ao Rio o que o
Rio merece. Tenho certeza disso, Senador.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Senador Crivella, é evidente que nós não queremos tirar
do Rio, até porque tem mais de um milhão mineiros
morando no Rio de Janeiro. Não é esse o objetivo.
Exatamente para ser ﬁel a esta tradição de ponderação, de temperança dos mineiros, é que nós queremos que seja negociada uma distribuição mais justa.
Se nós formos votar hoje, o que vai prevalecer é a distribuição atual. Isso é que precisa ﬁcar claro. Então, ou
nós não votamos hoje ou nós votamos hoje também
a distribuição. O que não dá é votar hoje, mantendo a
distribuição atual, sem realmente nada para os outros
Municípios, e deixar na promessa de que depois das
eleições vai se discutir o royalty. Isso não vai acontecer. Nós não nascemos ontem. Somos pessoas que
já estamos acostumados ao processo legislativo. Sabemos bem que, se nós não discutirmos, se nós aprovarmos o projeto sem o royalty, sem a distribuição
dos benefícios do pré-sal, vai acontecer exatamente
o que aconteceu com a Emenda 29. Volto a dizer: a
saúde está aí precisando de dinheiro, e nós não conseguimos. O Congresso não aprova a distribuição da
Emenda 29, que obriga percentuais maiores para o
Governo Federal.
Portanto, eu quero insistir aqui que nós não queremos, de maneira alguma, a cizânia. Nós temos a noção clara da importância da República deste País, que
é um País unido; unido pela língua, unido pela cultura.
Não tem que haver realmente nenhuma disputa entre
os Estados. Mas também não tem que haver realmente um privilégio, digamos assim, ou uma supremacia
apenas para aqueles Estados que estão vizinhos, eu
volto a dizer, do pré-sal.
Quanto à questão ligada ao vazamento dos Estados Unidos, tenho certeza que a Petrobras é mais
competente que a British Petroleum, e aí nós não vamos
ter o mesmo problema que eles tiveram lá. A Petrobras
tem condições de avançar, como avançou até hoje; há

Quinta-feira 10

255

27721

muito anos que ela vem pesquisando. Evidentemente
ele descobriu o pré-sal...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Um minuto para concluir.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – A
Petrobras descobriu as reservas do pré-sal graças a
anos e anos de pesquisa. Também não foi ontem, não;
não foi a partir de 2003; isso já vem há muitos anos,
esse trabalho da Petrobras.
De maneira que quero, realmente, manifestar
aqui que nós estamos num dilema. Se votarmos hoje,
estamos dando adeus, praticamente, a esse recurso
dos royalties. Eu não posso, com a consciência de
representante de Minas Gerais, na busca de uma distribuição mais correta – o nosso trabalho é de harmonização –, não posso concordar que votemos hoje sem
discutir a questão do petróleo. Ou não votamos hoje
ou então nós temos que partir realmente para votar
também a questão da distribuição. Esse é o caminho,
são dois caminhos.
Vejo esses números e insisto que, na defesa
dos Municípios mineiros, na defesa do meu Estado,
na defesa dos Estados brasileiros, na defesa dos Municípios brasileiros como um todo, nós temos que ter
uma distribuição mais justa.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Para concluir.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Já termino.
Ela não pode ﬁcar concentrada, sem prejudicar
o Rio, sem prejudicar o Espírito Santo, mas fazendo
uma distribuição mais justa.
Portanto, o apelo é para que não votemos hoje,
que discutamos, mas não votemos enquanto não houver um acordo sobre a melhor distribuição.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra, o Senador Cristovam
Buarque, para discutir o Projeto de Lei da Câmara nº
7/2010, que cria o Fundo Social.
V. Exª, regimentalmente, tem dez minutos; os
apartes estarão inclusos, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, senhores e senhoras do Brasil inteiro
interessados neste assunto que eu considero talvez um
dos mais importantes que nós já discutimos aqui em
relação ao futuro do País, eu quero começar dizendo
que eu temo que amanhã possa se dizer que aqui estamos discutindo uma falsidade, uma mentira.
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Por exemplo, alguns podem achar que esse recurso que se espera não existe, que a Petrobras e todas
as análises estão mostrando uma realidade falsa; ou
– o que eu acredito – que tudo isso é verdade e esses
recursos petrolíferos existem. Então aí é a mentira da
discussão, porque, se o Brasil, de repente, descobre
uma riqueza desse tamanho, era preciso ter um debate
do mesmo tamanho para discutir o que fazer com ele.
E esse debate do mesmo tamanho não está acontecendo em uma, duas, três sessões; não está acontecendo em um, dois, três dias. Se, de fato, as reservas
do pré-sal são tão imensas como a gente acredita, a
gente precisava de mais tempo para debater o que
fazer com esses recursos.
Ou mentimos no tamanho, e a reserva não é desse
tamanho; ou mentimos no tempo que estamos usando
para o debate. Entretanto, não cabe a um, ou dois, ou
três de nós mudarmos essa realidade avassaladora de
debater em poucos minutos, Senadora Kátia, algo que
vai deﬁnir o futuro de longo prazo do Brasil.
Por isso, quero tomar a iniciativa de dizer que
o debate é entre usar esses recursos para o futuro
ou para o presente, em vez dessa discussão em que
nós estamos que é a de decidir para qual Unidade da
Federação vai. E tenho uma posição muito clara de
que não temos o direito, e estaremos cometendo um
crime contra a Nação brasileira, se gastarmos esses
recursos, esse patrimônio no imediato, se gastarmos
com atividades que dizem respeito ao presente e não
usarmos para ﬁcar com esses recursos, Senador Crivella, permanentemente.
O nosso desaﬁo é como transformar o petróleo,
que a gente vai queimar, porque tem de queimar para
virar energia, em uma energia permanente. Só tem
uma energia permanente, que é o cérebro, Senador
Tuma. Como é que a gente transforma petróleo em
cérebro, em células nervosas? Como é que a gente
transforma em neurônios? Só tem um jeito, é através
da educação, através das crianças.
E hoje, da maneira como está o Fundo Social,
esses recursos serão diluídos, serão consumidos no
presente. Vejam bem, primeiro, esse dinheiro irá para a
cultura, que é uma coisa maravilhosa, mas diz respeito, sobretudo, ao presente, a mim, que vou ao teatro.
Segundo, esse dinheiro vai para o combate à pobreza,
o que é justíssimo, mas diz respeito ao presente, porque a única maneira de combater permanentemente a
pobreza é investir na educação dos ﬁlhos dos pobres.
Esse dinheiro vai para a aposentadoria. Claro que a
gente tem uma dívida com os aposentados neste País
e, daqui a alguns meses mais ou anos, serei eu. Claro
que esses aposentados têm de receber os recursos
rapidamente, porque a esperança de vida nossa, dos
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que têm idade de aposentadoria, é de poucos anos
adiante. Agora, não pode pegar, para isso, dinheiro que
sai de um patrimônio que levou 200 milhões de anos
para transformar aquilo que foi enterrado debaixo do
mar, debaixo do solo, em petróleo.
Mesmo ciência e tecnologia, que têm tudo a ver
com o futuro, mas sem uma base educacional sólida,
desde a primeira infância, não haverá desenvolvimento
cientíﬁco e tecnológico. Por isso, não há outra alternativa, se queremos transformar o petróleo em uma
energia permanente, a não ser investir na educação
de base.
Nesse sentido, o Senador Tasso Genro e eu apresentamos uma proposta: 100% do Fundo Social para
a educação de base.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) - Senador
Cristovam, eu quero apenas preservar a biograﬁa do
Senador Tasso Jereissati. Não é Tarso Genro.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Agradeço muito ao senhor por corrigir esse lapso extremamente grave que eu cometi.
O Senador Tasso Jereissati e eu...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) - Tenho certeza
de que o Senador Tasso Jereissati vai ﬁcar agradecido
também pela correção.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – E
ele tem todo o direito de reclamar do meu lapso.
O Senador Tasso Jereissati e eu apresentamos
uma emenda, determinando que 100% dos recursos
iriam para a educação de base. A UNE, creio que por
meio do Senador Inácio Arruda, apresentou uma proposta no sentido de que 50% vá para a educação. Por
mim, seriam 100%. Mas que, pelo menos, seja 50%.
Discutamos isso.
Quero agregar, entretanto, que os prefeitos têm
razão. Eles querem usar esses recursos. E nós encontramos a saída. Os recursos irão para os Municípios,
para os Estados, proporcionalmente ao número de
crianças matriculadas nas escolas do Estado ou do
Município e para a educação dessas crianças.
Quero apelar para os Srs Senadores que, primeiro, tenhamos a consciência de que precisamos investir
para o futuro, não para o presente. Segundo, distribuir
esses recursos nas mãos dos prefeitos, mas não com
cheque em branco, porque aí eles vão gastar, alguns
deles, no presente. Porque o presente é muito mais
forte. Se a gente autorizar para a cultura, por esse órgão que vai deﬁnir, vai ter ﬁla de artistas, vai ter ﬁla de
professores universitários, vai ter ﬁla dos aposentados,
inclusive. Criança não vem fazer ﬁla aqui. Só faz ﬁla
quem tem necessidade premente, e não quem olha lá
fora, no futuro. Quem olha lá no futuro não faz ﬁla. E
aí não ganha esses recursos.
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Então, que seja para o futuro, que seja nas mãos
dos prefeitos, mas que exista o compromisso, na lei,
de que os recursos serão proporcionais ao número
de crianças e de que serão usados todos os recursos
para a educação de base.
Esse é o apelo que faço com a emenda do Senador Tasso Jereissati – mais uma vez agradeço ao Senador Heráclito por ter-me informado do lapso – e minha.
Lembro que há outras emendas mais modestas do que
a nossa, mas que também buscam algo parecido, como
a proposta do Senador Inácio Arruda, que encampou
a ideia da União Nacional dos Estudantes.
Temos tempo para resolver isso. Há formas de
fazer esse ajuste, basta a gente querer.
Esqueci que a Senadora Kátia pediu um aparte.
A Srª Kátia Abreu (DEM – TO) – Obrigada, Senador. Eu gostaria apenas de registrar e colaborar
com suas palavras. Parabéns pela sua defesa. Mas
é exatamente esta a questão primordial: o direito dos
prefeitos, dos Municípios e dos Governadores. Porque,
na verdade, o que estamos defendendo é o direito das
pessoas, que moram, na verdade, não na União, não
nos Estados, as pessoas moram nos Municípios, nas
ruas, nas vilas, em frente às praças, em frente ao colégio. É lá que a vida real está. E os nossos prefeitos,
a população do Brasil e do meu Estado de Tocantins
estão esperando esses recursos que já foram garantidos pela Câmara e que o Senado não vai derrubar.
O Senado não vai decepcionar os prefeitos e a população de todo o País. Mas o Fundo Social é soberano.
E o ponto mais grave é este: o Fundo Social proposto
pelo Governo pode fazer um gasto discricionário. Pode
gastar no que quiser, sem planejamento e sem passar
pelo Congresso Nacional, como se fosse um orçamento
paralelo. O Congresso apenas aprova as linhas gerais,
mas apenas o governo, solitariamente, os burocratas
vão deﬁnir para onde vai, como vai e de que maneira
vai. Isso não é justo. Isso não democrático. Na Noruega,
cujo modelo o Governo diz que copiou, o regime é de
concessão, existe o Fundo, mas totalmente vinculado
à questão previdenciária. Não discricionária, gastando
do jeito que quiser, a bel-prazer, e não guardar para
as futuras gerações. Portanto, estou de acordo com V.
Exª, em determinarmos para onde vão os gastos do
Fundo, que é dos brasileiros de hoje e também dos
brasileiros de amanhã. Obrigada, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu
agradeço, Senadora Kátia. Isso também me traz um
detalhe do projeto que o Senador Tasso Jereissati eu
ﬁzemos. Não estamos querendo distribuir os recursos
que entram. Estamos querendo criar um Fundo. E só
vamos aplicar os recursos que saírem da rentabilida-
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de desse Fundo. Então, fazemos o Fundo permanente. Nele não se esgota. Embora eu ache que se gente
gastasse todo para a educação, ele não estaria se
esgotando, porque essa energia que essas crianças
teriam geraria fundo muito maior do que este. Mas nós
tomamos um cuidado.
O dinheiro será aplicado e só se gastará a rentabilidade do que for aplicado.
Creio que é uma saída, e tomem cuidado de fazer com que as próximas gerações, Senador Romeu
Tuma, recebam o produto desse petróleo.
Lembro aqui...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Um
minuto para concluir, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Um
minuto. Queria que cada Senador se sentisse como
se estivesse, Senador Roberto Cavalcanti, no século
XVIII, discutindo o que fazer com o dinheiro que viesse do ouro de Minas e a gente torrasse esse dinheiro
todo em pouco tempo, como ﬁzemos. Mas, naquela
época, não havia a possibilidade de prospecção, de
projeção, de análise, de previsão do futuro. Ficaram
desculpados até porque éramos colônia.
Nós, esse grupo de Senadores, não seremos
perdoados pela História, Senador Mário Couto, se tomarmos uma decisão de queimar, não só o petróleo,
porque o petróleo tem que queimar para ter valor, mas,
se queimarmos o dinheiro que virá do petróleo. Não
seremos perdoados.
Por isso, a proposta do Senador Tasso e minha,
que subscrevemos. Não sou contra a proposta da UNE
e do Senador Inácio. Se não conseguirmos 100%, muito
bem. Conseguiremos uma parcela menor, mas não...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Para concluir, Professor.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não vamos abrir mão. Invistamos um patrimônio em
outro patrimônio; não transformemos este debate em
uma questão de ﬂuxo de caixas: entra por aqui, a gente
gasta ali imediatamente.
Não sei, Senador, se ainda há tempo. Mas gostaria de repetir a gentileza do Senador Paulo Paim
comigo, quando ele me concedeu a palavra e passála para ele.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Cristovam, quero cumprimentar V. Exª. Sei da sua disposição, se possível para que todo o recurso do Fundo Social vá para a educação, mas ﬁquei muito feliz
em ver agora que V. Exª está disposto também. Estive
aqui falando agora com a UNE. Estão aqui os líderes
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da UNE. E eu tive a alegria de assinar, com o Senador Inácio Arruda, a emenda de 50% para a educação.
Caminhamos juntos, com certeza. Fiquei contente de
ver as palavras da Senadora Kátia, quando ela disse
que na Noruega...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – ...grande
parte do dinheiro do petróleo vai para a Previdência.
Nós apresentamos uma emenda, dizendo que 5%,
somente 5%, do dinheiro do Fundo Social vá para a
Previdência. Pelo que vi, nós vamos caminhar juntos,
com certeza absoluta, garantindo o percentual que a
UNE propõe. E V. Exª, pelo que percebo, também pode
caminhar nesse sentido, para garantir pelo menos 50%
do Fundo, da forma que V. Exª colocou, para a educação. E nós, que defendemos tanto a Previdência, vamos continuar insistindo pela aprovação da emenda
de 5%. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Eu concluo, Senador Mão Santa, pedindo que o Senador Simon incorpore tudo isso na emenda que ele
apresentou. É por aí que nós queremos ir: junto com
o senhor, Senador Simon!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
É com muita honra que anunciamos a presença, no
nosso plenário, dos Deputados Humberto Souto, Ibsen
Pinheiro e Marcelo Castro, do Piauí, que se dedicaram
sobre o pré-sal e a reﬂexão da Federação.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem
revisão do orador.) – Senador Mão Santa, Presidente Mão Santa, já que V. Exª cita o Deputado Marcelo
Castro, eu quero lembrá-lo de que ele aniversaria hoje
e que, evidentemente, deverá oferecer, pelo menos
aos seus Colegas de Bancada, uma recepção após a
sessão do Senado.
Faço o registro, desejando a ele muitas felicidades, e o faço com muita alegria.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É,
realmente, eu entendo que vai ser uma manifestação
muito grande, ele é um dos maiores líderes não só do
Piauí, mas do nosso País.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E o
Senador Tuma faz aniversário dia 4 de outubro, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
com São Francisco. Paz e bem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Dia
3 será a eleição e dia 4 ele comemora o seu aniversário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra a Senadora Fátima
Cleide.
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A Senadora Fátima Cleide representa o Partido
dos Trabalhadores.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, destoando
um pouco do debate travado na tarde de hoje sobre o
pré-sal, Fundo Social, os royalties, para tratar de um
assunto também não menos importante que o pré-sal,
que é a aprovação do plano de cargos e salários dos
nossos servidores aqui, do Senado Federal, que já
está se arrastando por alguns dias e os prazos estão
se exaurindo.
Queria solicitar, apelar à Mesa Diretora para colocarmos também essa matéria na pauta para que seja
votada, especialmente fazer um apelo, de público, a
essa valorosa Senadora da República do meu querido
Mato Grosso, Serys Slhessarenko, que bem representa o nosso Estado e o PT, que assine também, como
membro da Mesa Diretora, tendo em vista que estão
dizendo que o PT é contra esse plano de cargos e salários ser aprovado neste Senado.
Portanto, faço um apelo também ao Líder, o companheiro Suplicy, que me parece que constantemente
está respondendo pelo Mercadante, e tendo em vista
que nós temos os prazos regimentais, sobretudo para
que o Presidente Lula sancione, e espero que a Mesa
trate essa matéria, do mesmo tamanho, da mesma
importância, como certamente estamos tratando hoje
o pré-sal, o Fundo Social e os royalties.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra a Senadora Fátima Cleide para discutir.
V. Exª dispõe de dez minutos regimentalmente.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Que nem os dez
minutos de todos os que me antecederam, não é, Senador Mão Santa?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ao discutirmos hoje, nesta Casa, a aprovação do
Fundo Social, dos projetos do pré-sal, e o Regime de
Partilha, propostos pelo Governo Federal, buscamos
ampliar o controle público sobre nossas reservas minerais, fortalecer a Petrobras, investirmos os lucros
para saldar a imensa dívida social com milhões de
brasileiros e brasileiras.
Sr. Presidente, só poderemos chamar esse fundo
de Fundo Social se ele tiver, de forma inequívoca, esse
objetivo. Um objetivo obviamente diferente de um fundo
de reserva para controle ﬁscal ou monetário.
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Por isso, eu, o Senador Inácio Arruda, a Senadora Ideli Salvatti e o Senador João Pedro, inicialmente,
apresentamos uma emenda para que 50% dos recursos do Fundo Social do pré-sal sejam destinados para
a educação.
Defendemos isso, Sr. Presidente, porque entendemos, entre as políticas públicas estruturantes de
uma nação, que não há política social mais eﬁcaz que
a educação, para combater as desigualdades, a pobreza e a fome. E falo de uma educação de qualidade
gratuita e para todos. É lógico que conquistamos no
Governo do Presidente Lula um aumento expressivo
dos recursos investidos em educação. O Presidente
Lula triplicou o Orçamento da Educação brasileira nos
últimos sete anos.
Esses aumentos são expressivos, quando temos
como referência o caos, o descaso e a miséria que se
abateu sobre a estrutura de Estado, principalmente
na educação em governos anteriores. Se referenciarmos, porém, esses recursos àqueles necessários para
atender às demandas que são direitos da cidadania
do povo brasileiro à educação, são muito distantes
ainda do patamar necessário, insuﬁcientes até para
enfrentar os desaﬁos que o País terá de vencer se
quiser desenvolvimento econômico sustentado com
inclusão social.
Participei, Sr. Presidente, na semana passada, na
cidade do Rio de Janeiro, do lançamento da campanha
1 Gol: Educação para Todos. Neste momento em que
nós estamos às vésperas de iniciar mais uma Copa do
Mundo, a nossa esperança é de que o País do futebol
passe a ser também o País da educação.
A copa da educação, Sr. Presidente, nós estamos perdendo!
No Programa Internacional de Avaliação de Desempenho de alunos de 15 anos, em 2006, o PISA,
realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entre 57 países, ﬁcamos
em 54º lugar em matemática e 49º lugar em leitura,
perdendo para Argentina, Chile, México e Uruguai.
Menos de 20% das crianças de 0 a 3 anos de
idade são atendidas em creches, quando o antigo Plano Nacional de Educação, que se encerra este ano,
timidamente tinha a meta de chegarmos a 30% das
crianças em creche, no ano de 2006.
A evasão escolar é vergonhosa. De cada cem
alunos que entram na primeira série, apenas oitenta
chegam à quinta série. Ao ﬁnal do ensino fundamental,
chegam apenas 53,8% dos alunos. Quando veriﬁcamos
por corte regional, temos a pior notícia: a conclusão
do ensino fundamental é uma conquista de apenas
38,7% dos alunos da Região Nordeste, uma situação
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bem diferente da Região Sudeste, onde 69,1% conseguem concluir o ensino fundamental.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é aterrador constatarmos que o Brasil pentacampeão mundial
de futebol é o mesmo onde, dos 20% mais pobres na
faixa etária de 15 a 17 anos, apenas 24,9% estão matriculados, enquanto, entre os 20% mais ricos, 76,3%
frequentam o ensino médio, Senador Inácio Arruda.
Uma situação tão absurda que permite que, no século
XXI, ainda tenhamos mais de 10% de analfabetos entre
as pessoas com 15 anos ou mais. Um sofrimento que
atinge mais os cidadãos e cidadãs negros e negras,
que participam com um vergonhoso índice de 69,4%
dessa população. São 13,9 milhões de pessoas!
Mesmo com esses números, Senador Casagrande, ainda há quem diga que os recursos para a educação que existem já são muitos.
Se considerarmos que educação é qualquer coisa
como estou cansada de ver... Inclusive, visitando recentemente a comunidade quilombola de São Francisco
do Guaporé, lá no meu Estado de Rondônia, encontrei uma escolinha construída pelo então Governador,
hoje Senador, Valdir Raupp. É uma sala de aula. Essa
escolinha, Senador Valdir Raupp, que o senhor construiu estava lá com tijolos servindo de cadeiras para
as crianças, porque não havia cadeiras, e a mesa da
professora era sustentada por tocos de madeira. Tudo
que aquela professora queria era uma mesa.
Mas temos diﬁculdade para atender. Se você vai
com o prefeito, o prefeito não tem condições, porque,
para chegar à comunidade quilombola, ele tem que ter
o combustível para o barco e tem que ter a mesa. Mas
ele não vai lá só levar a mesa, porque ele tem que levar
a carteira, e ele não tem dinheiro para isso, porque tem
que atender primeiramente as escolas da cidade.
Se considerarmos que educação é o que vejo
nas escolas comunitárias da minha cidade de Porto
Velho, o esforço é grande do prefeito de atender aos
alunos da pré-escola. Por isso, ele fez convênio com
as escolas comunitárias. E o que vejo na escola comunitária é a professora correndo para o lado oposto
ao sol pela manhã...
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senadora
Cleide, permite-me um aparte?
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Deixe-me só concluir o meu raciocínio, Senador Flexa Ribeiro, que eu já terei o maior prazer de atendê-lo.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Pois não.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Corre do sol de manhã e corre do sol à tarde, numa sala
quente, numa estrutura em que é impossível haver
aprendizado. Mesmo assim, os prefeitos estão fazendo
a sua parte, buscando atender a todas as crianças.
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O Governo Federal está fazendo a sua parte. Torno a repetir: o Presidente Lula triplicou o orçamento em
educação. No entanto, senhores e senhoras, o que nós
precisamos para fazer uma educação de qualidade, gratuita e para todos, repito, além dos R$79 milhões que
existem hoje no orçamento da educação brasileira? Os
estudiosos estimam em mais R$120 bilhões aquilo de que
precisamos para fazer a educação de qualidade, aquela
que nós, do Senado, damos aos nossos ﬁlhos e netos.
Outros alegam que o problema da educação não
é o recurso, mas a má gestão. Eu queria dizer que não
podemos generalizar, porque maus existem em todos os
lugares, inclusive entre nós, políticos. Mas não podemos
generalizar, dizendo que, porque um político foi apanhado
num ato de corrupção, todos somos corruptos. Da mesma
forma, não podemos dizer que aqueles que se esforçam
no Município para fazer a educação de qualidade com
o pouco dinheiro que têm são maus gestores. Só quem
percorre este País, Sr. Presidente, sabe a situação em
que vivem os proﬁssionais da educação, tentando garantir
esse direito de cidadania para nossas crianças, muitas
vezes tendo de fazer sacrifícios pessoais.
Ainda este ano, Sr. Presidente, esta Casa estará construindo um novo Plano Nacional de Educação
para o próximo decênio. Precisamos de um novo Plano exequível, que seja referenciado no Custo Aluno
Qualidade. Para isso, repito, estima-se a necessidade
de aumentarmos os investimentos em educação em
torno de R$120 bilhões por ano.
A Conae, Sr. Presidente, o maior evento da educação já realizado neste País, no início deste ano,
apontou a meta de no mínimo 7% do PIB em 2011,
atingindo 10% do PIB em 2014.
Mesmo com todo o esforço do Governo do Presidente Lula, os investimentos em educação hoje ainda
estão em torno de 5% do Produto Interno Bruto.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero chamar a atenção...
(Interrupção do som.)
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr.
Presidente, eu gostaria de ter um pouco mais de tempo,
da mesma forma que tiveram meus antecessores.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Os
seus colegas aqui querem apartear V. Exª.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Com certeza Senadora, até porque nós queremos apartear
V. Exª.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pois
não, Senador Marcelo Crivella. Vou atender o Senador
Flexa Ribeiro brevemente, porque ainda tenho um bocado de coisa para falar aqui para justiﬁcar o porquê da
nossa luta dos 50% para a educação, que tem como
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bandeira principal os estudantes brasileiros. Nós não
podemos virar as costas para os estudantes, que são
os mesmos que, em 1964, foram às ruas pela democracia neste País.
Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eu gostaria
de fazer um aparte a V. Exª.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Pedi um aparte
a V. Exª, Senadora Fátima Cleide, para parabenizá-la.
Quero parabenizá-la pelo seu pronunciamento. Como
eu e, tenho certeza, como a maioria dos Senadores,
V. Exª defende que se faça hoje a votação, remetendo para a educação, no mínimo, 50% dos recursos do
pré-sal. V. Exª tem toda a razão. Somos de Partidos
opostos, diﬁcilmente comungo da ideologia de V. Exª,
mas hoje quero dizer que V. Exª honra o mandato de
Senadora por Rondônia, porque V. Exª vem à tribuna
contra o seu Governo, contra o Governo do PT, que
quer passar um rolo compressor no Senado Federal,
votando hoje. Espero que o Senador José Sarney,
Presidente desta Casa, não permita isso, não permita
que o Senado seja humilhado pelo Executivo, para que
possamos votar aqui, em regime de urgência, aquilo
que o Executivo levou anos discutindo e quer que se
discuta aqui em 45 dias. Mas ﬁco feliz quando vejo que
uma Senadora do PT vai à tribuna defender que se
discuta hoje, sim, o destino desses recursos, mesmo
que eles só venham a acontecer daqui a dez ou quinze
anos. Mas esses recursos terão de ser de, pelo menos,
50%, senão de 100%, conforme a emenda do Senador
Tasso Jereissati. V. Exª defende 50%, no mínimo, para
a educação, com o que eu concordo. Se for preciso
ﬁcar aqui até a manhã de amanhã, até domingo, nós
vamos ﬁcar discutindo. Vamos, Senador José Sarney,
meu Presidente querido, vamos ﬁcar. Tenha paciência,
porque esta sessão vai amanhecer. V. Exª assumiu a
Presidência agora, e os oradores estão falando sem
tempo, por dez, quinze, vinte, trinta minutos...
(Interrupção do som.)
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – E todos terão
que ter o mesmo direito.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – O Flexa
vai lhe conceder um aparte agora.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Senador Flexa, só fazendo uma correção: eu não estou
contra o meu Governo; eu estou a favor do meu País.
(Palmas.)
Eu acredito que esta é uma matéria em que não
temos partido, não temos governo; nós temos aqui
um compromisso de nação que deve ser feito com a
educação brasileira.
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Senador Paulo Paim, Senador Raupp, Senador
Magno, Senador Casagrande, Senador Marcelo Crivella e Senador Romeu Tuma.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Fátima Cleide...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Senadora Fátima Cleide, eu não estava presidindo aqui, não sei o comportamento dos outros Presidentes, mas sou obrigado a
cumprir o Regimento. Na discussão, são dez minutos
para cada orador, de maneira que eu sou obrigado
pelo Regimento, não pelo prazer de ouvi-la.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr.
Presidente, peço apenas cinco minutinhos, para que
eu possa ouvir, porque aqui fomos poucos os que falamos na educação, Sr. Presidente.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Fátima Cleide, que é Presidente da Comissão de Educação desta Casa, V. Exª tem uma bela história como
professora no seu Estado e no Brasil, e eu quero cumprimentá-la pela iniciativa de apresentar essa emenda de
que no mínimo 50% vá para a educação. Tive a alegria
de assiná-la – fui o quarto a fazê-lo, mas com muito orgulho. E quero, rapidamente, dizer que me pediram aqui
que eu dissesse que eles estão apoiando integralmente
a sua emenda: o presidente da UNE, Augusto Chagas;
o presidente da Ubes, o Yann; e a Marina, da UMF. Estão aqui com uma delegação de estudantes e bateram
palmas quando V. Exª foi à tribuna. Meus cumprimentos.
Tenho certeza de que a sua emenda vai ser aprovada
nesta noite ou amanhã. Um abraço.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Senadora Fátima...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Nobre Senadora, peço
a compreensão de V. Exª para não dar mais apartes,
porque nós temos ainda 43 oradores.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pelo
menos o Senador Valdir Raupp.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Mas a
noite é uma criança, Sr. Presidente. Nós precisamos
debater isso com profundidade.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª vai ter oportunidade de discutir até de madrugada com essa lista de oradores que nós temos. Então,
vamos cumprir o Regimento que nós chegaremos a
esse objetivo que V. Exª deseja.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Mas, quando o assunto é assim...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Senadora Fátima Cleide, V. Exª colabore com
a Mesa.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eu queria
parabenizar a Senadora Fátima pela proposta dos 50%
para a educação, mas eu acho que tudo a seu tempo.
Da mesma forma com que foi vendida uma ilusão para
os prefeitos de todo o Brasil, em relação à questão do
pré-sal, de que, ainda neste mandato – falta pouco
mais de dois anos para terminar –, seriam resolvidos
todos os problemas dos prefeitos. Se a gente votar hoje
a capitalização da Petrobras... Sem a capitalização, a
Petrobras não vai poder trabalhar e não vai ter dinheiro para ninguém, nem para a educação, nem para os
Municípios. Então, primeiro, vamos votar a capitalização e, depois, votar a distribuição dos royalties para
os Municípios, para a educação, para a saúde.
(Interrupção do som.)
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Fora
do microfone.) – Vou encerrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu peço a V. Exª que o faça.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Quero
agradecer, Senador Valdir Raupp, e dizer que eu concordo que a gente vote a capitalização, mas vote logo
também o fundo social. E nós não queremos que seja
para amanhã, não; a gente só quer garantir que, quando
o fundo social existir, 50% dele, se a gente quer construir
um país de verdade, vá para a educação, porque, com
educação, a gente tem cultura, a gente tem saúde, a
gente tem cidadania; sem educação, a gente ﬁca com o
gargalo do desenvolvimento emperrado como estamos
tendo hoje, com o esforço do Governo de fazer a aceleração do crescimento esbarrando em obras que ﬁcam
emperradas porque não têm sequer pedreiros.
Eu peço desculpas ao Senador Magno Malta, ao
Senador Casagrande, ao Senador Marcelo Crivella,
Romeu Tuma e Cristovam Buarque...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – A senhora
já tinha prometido...
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Mas
o Presidente me pede para encerrar. Eu teria o maior
prazer de ouvi-los, mas vou respeitar aqui o Presidente
José Sarney, que já foi bastante...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Mas o
Presidente falou que são só esses que já estavam
inscritos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Eu peço a V. Exª que
encerre o seu discurso.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Obrigada pela concessão.
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Durante o discurso da Sra. Fátima Cleide,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Inácio Arruda, conceda-nos um aparte.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Os apartes só após os dez minutos, que já ﬁcam
garantidos.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Faça a
introdução, depois me chame.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, considero esta sessão com o mesmo
peso da que conseguimos ler na história do Brasil, na
década de 50, quando não só os comunistas, mas os
socialistas, os democratas e os nacionalistas ergueram, com os estudantes brasileiros e com as centrais
sindicais, a bandeira “O Petróleo é nosso”.
Foi uma causa que encontrou reação na reação.
Os reacionários da época, os conservadores da época
ergueram a bandeira inversa, a de que sequer havia
petróleo no Brasil. Mostrou-se o contrário; mostrou-se
o acerto daquela proposta, que o Congresso Nacional
consagrou com uma lei chamada Eusébio Rocha, um
bravo brasileiro que lutou no Congresso Nacional para
garantir que o petróleo de fato fosse nosso. Hoje, damos mais esse passo. E, quando o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, percebeu que estava
nas mãos do povo brasileiro, que quase lhe retiravam
tudo, quase! Mas chegou um tempo novo para o Brasil.
E, nesse tempo novo, o Presidente da República, examinando a realidade, viu que, na camada do pré-sal,
o modelo não poderia ser o mesmo. Essa é a questão
central em debate. O central não são os royalties, nem
a participação ou sequer o fundo. O principal é se o
Brasil se mantém com essa riqueza em suas mãos.
Esse é o principal!
Quando estamos tratando do pré-sal, não estamos
tratando de uma operação de risco, em que alguém
pode chegar e dizer: olha, eu vou examinar se há petróleo na plataforma continental do Rio Grande do Sul,
do Ceará, do Piauí, do Amapá, do Pará. Não é nada
disso! É uma exploração em que quem tem o direito
chegará com a sua sonda e vai retirar o petróleo, que
estará com certeza naquele lugar. Agora, recentemente,
tivemos uma iniciativa da ANP e outra da Petrobrás. A
ANP, examinando uma região que ainda não foi colocada à disposição para exploração, encontrou o maior
poço de petróleo do Brasil na bacia de Santos. No outro,
a Petrobrás anunciou agora que fez um novo furo e o
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acerto é quase de 100%. Você fura e ali está o petróleo.
É um poço cujo potencial é de 300 milhões de barris!
É de 300 milhões de barris o potencial do poço! Não
se discute se vai ser explorado ou não aquele poço.
Isso não se discute. Aquela área ali, aquele campo, já
tem 300 milhões de barris. Então, é indiscutível. Vai ser
explorado sim, industrialmente, porque ele é exitoso,
ele vai render frutos benéﬁcos para a Nação brasileira
e para a Petrobras. Por isso que se altera o modelo. É
por essa razão. Porque, na concessão, todas as outras
áreas estão livres, não se altera o modelo nas outras
áreas. Mas, na área do pré-sal, aí sim, é nessa área
que estamos colocando a modiﬁcação, a alteração
justa, correta e necessária, para que aquela causa de
tantos, de Mário Lago, da UNE dos anos 50, da UNE
de hoje, da Ubes de hoje, essa causa se mantenha de
pé. Essa é que é a diferença.
É preciso controlar mais, retomar e estabelecer
o modelo de partilha para que essa riqueza esteja de
fato nas mãos dos brasileiros. Este é que é o problema central.
Daí advêm as consequências. Quais são elas?
Primeiro, uma riqueza fabulosa, extraordinária. Vamos
deixar de importar petróleo e seus derivados, e vamos
passar a ser grandes exportadores. Talvez o quinto ou
sexto maior exportador de petróleo e de derivados de
petróleo, já beneﬁciados e industrializados no Brasil
com as reﬁnarias que estão sendo construídas em
Pernambuco, no Ceará e no Maranhão.
Se dependesse só da cabeça de um ou dois, também da Petrobras, também não haveria reﬁnaria. É dito
por Lula; disse ontem no Ceará. Nem sequer haveria
reﬁnaria. Bastava ampliar três ou quatro, e estava resolvido. Mas, para garantir o progresso e o desenvolvimento nas diversas regiões do Brasil, especialmente no
Nordeste, Lula manda fazer três reﬁnarias no Nordeste
e ampliar uma quarta no Rio Grande do Norte, para
poder estender o desenvolvimento, para essa riqueza
chegar naquela região do nosso Brasil.
Outra consequência extraordinária é que você
pode criar um Fundo Social e, neste Fundo Social,
você pode priorizar algumas questões. Nenhum de nós,
nem eu, nem o Senador Cristovam, nem a Senadora
Fátima Cleide, nem a Senadora Ideli, nenhum desses
Senadores, ao fazer preposições que direcionem o uso
dos recursos, está fazendo-o em detrimento de outro
setor. Jamais, jamais, nenhum outro setor.
Não nos interessa criar diﬁculdades para nenhum
outro setor. Apenas estamos dizendo: há uma questão chave, estratégica. Todo mundo fala. Toda campanha eleitoral vira prioridade de todo mundo, mas, na
hora de se materializar, ela deixa de ser prioridade,
que é exatamente a educação. Nós temos de usar
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esses recursos para priorizar a educação no Brasil,
e investir maciçamente. Educação boa é cara. Educação boa tem um custo razoável. Hoje ainda não se
garante para os ﬁlhos dos pobres uma educação de
qualidade, recebendo as crianças de dois, três, quatro anos de idade. Todos os senhores que têm ﬁlhos
já os colocaram na escola a partir de um ano e meio,
dois anos de idade.
Então, é prioritário. Temos de marcar aqui a nossa posição. É uma bandeira que foi erguida pela União
Nacional dos Estudantes e pela União Brasileira de
Estudantes Secundaristas, que considero que deve
contaminar este Plenário, que deve atingir todos os
Senadores. Não podemos deixar de votar esta emenda. No Fundo Social, 50% para a educação. E a última
consequência, mais larga para todos nós, é a distribuição daquele resultado da riqueza com os Municípios
e com os Estados...
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Olha
a posição do PCdoB, fechada a executiva nacional.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
...que nós conhecemos mais como a distribuição dos
royalties.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Inácio Arruda, a executiva nacional do PCdoB...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Arruda. V. Exª me concede um aparte?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– E os royalties, seria uma ingenuidade... Vou conceder o aparte a V. Exª. Seria uma ingenuidade nossa pensar que colocaram a votação que distribui de
um Município que recebe zero, Sr. Crivella, Senador,
caro amigo do Rio de Janeiro, Senador Casagrande,
Senador Magno Malta, do Espírito Santo, seria uma
ingenuidade pensarmos que, colocada em votação –
imagine se o Estado do Ceará recebesse zero, o que
não é o caso –, uma matéria dessas em votação, se
algum de nós votaria contra. Jamais. Nenhum de nós
votaria contra.
Mas temos de agir ao mesmo tempo com essa
defesa intransigente dos interesses dos nossos Estados, como os senhores estão fazendo muito justamente. E, ao mesmo tempo, com a ponderação; ao mesmo
tempo, com a leveza de espírito, a compreensão, a
riqueza, se formos à Constituição Federal, podemos
dizer que temos direito e os senhores também têm direito, porque somos o Brasil. Então, temos, tanto um
como o outro, direito.
Se formos ao apego da Constituição, cada um
vai tirar também o melhor proveito do que está dito na
Constituição e do que vai para a lei.
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E nós imaginando, Sr. Presidente, que não podemos agir de forma açodada, atropelando a tudo e
a todos. Fizemos uma proposta intermediária, que dá
um espaço ao dinheiro do pré-sal, sem ferir aquilo que
já foi consagrado: os contratos atuais não queremos
atropelar. Nós poderíamos encontrar uma faixa intermediária que permitisse que aquilo que é do pré-sal
pudesse ser distribuído para todos a um prazo mais
largo, num período de dez anos pelo menos, para que
pudéssemos amortizar a expectativa que esse direito já
abriu demasiadamente nos olhos dos Estados do Rio
de Janeiro, do Espírito Santo e mesmo de São Paulo
– com todo o direito, com toda a razão, porque eu não
posso tirar de nenhum dos Estados dos senhores.
Por isso, apresentamos algo intermediário que
não mexe com aquilo que é da União, porque o que é
da União já é meu, já é do Ceará, já é do Piauí, já é da
Paraíba. Então, eu não vou dividir o que já é nosso. Por
isso, o melhor método que considerei foi encontrarmos
um caminho intermediário que amortizasse isso um
pouco mais no tempo. Mais leveza, para não sermos
acusados pelo Rio de Janeiro, ou pelo Estado do Espírito Santo, ou mesmo por São Paulo no futuro. E, quem
sabe, estaremos no Ceará com as sondas da Agência Nacional de Petróleo, procurando mais petróleo?
Quem sabe, lá no Maranhão, no qual já encontramos
gás, também não haja mais petróleo? Quem sabe se
ali também não aparece um pré-sal?
Então, nós temos de ter uma legislação capaz
de acomodar bem o Brasil. Acho que é assim que nós
devemos caminhar. Não devemos ser oito nem oitenta,
porque acho que isso não ajudaria o nosso País e não
ajudaria a particularidade do Estado do Espírito Santo
e do Estado do Rio de Janeiro e em perspectiva do
Estado de São Paulo, meu caro Senador Casagrande,
em nome da Bancada capixaba.
Pode ser assim, Magno Malta? Para que eu possa
obedecer ao nosso Presidente. Por idade...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sou obrigado a cumprir o Regimento, e V. Exª há de
compreender que é o dever. V. Exª me elegeu para
justamente cumprir o Regimento.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – E se eu
sugerir a V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não, V. Exª dirija-se ao orador.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Ah, não,
eu pensei que V. Exª ia despachar no gabinete e o Senador Mão Santa ia assumir aí.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – Sr.
Presidente, Senador Inácio Arruda, eu quero dizer que
a posição de V. Exª, defendida pela UNE, pela União
Nacional dos Estudantes, patrocinada pela UNE, é
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emenda que tem muito mérito e muita possibilidade de
apoio de todo mundo. É lógico que o Senador Romero Jucá, que é Relator, ﬁca receoso em fazer vinculação de uma área, mas é uma emenda que tem mérito
e merece da nossa parte avaliação e merece apoio
de nossa parte. Então, dizer a V. Exª que eu também
concordo. Temos de fazer as mudanças profundas no
tempo. Nós não podemos fazer as mudanças de forma
abrupta, pois iremos causar problemas para os Estados que estão recebendo esse dinheiro. Não adianta
a argumentação do ressarcimento porque o ressarcimento depende de orçamento, depende de colocar no
orçamento, de liberar do orçamento – a Lei Kandir é
um exemplo –, não leva em consideração aquilo que
nós, do Espírito Santo, por exemplo, que estamos começando a produzir petróleo, vamos receber. Não leva
em consideração isso. Então, eu acho que os discursos estão no caminho adequado. O mais correto hoje,
Presidente José Sarney, seria que nós pudéssemos
votar, por exemplo, a capitalização e achássemos um
caminho que nos levasse a uma posição mais equilibrada. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Mas nós estamos trabalhando nesse terreno político.
Cada vez que se retarda a votação, menos nós podemos avançar nessa solução.
Peço a V. Exª que termine.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Vou concluir, Sr. Presidente, pedindo que o Senado
da República se concentre, digamos, naquilo que é a
essência. A essência é estabelecer qual é o novo modelo. Isso é que é essência, essa é que é a questão
central, e que não deixemos que algo diversionista
possa fazer fugir a essência da nossa mão, fugir o
principal da nossa mão. Acho que é aqui que nós temos de acertar.
E, para não deixar que a essência fuja da nossa
mão, tratemos com a maior calma a questão da distribuição da riqueza com os demais Estados ou com o
conjunto dos Estados da Federação. Acho que é esse
o caminho mais ajustado para o êxito do Brasil, não
do Governo, do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Não está presente.
Com a palavra o Senador José Nery.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
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Senador Mozarildo teve que ir ao dentista e pediu que
eu, no momento em que ele fosse chamado, avisasse
ao povo de Roraima desse compromisso inadiável e
que envolve questão de saúde. Mas ele, antes de sair,
disse aqui para mim que tem uma posição muito ponderada com relação à discussão que estamos fazendo
hoje, pois ele acha que essa discussão dos royalties
precisa ser muito, muito discutida, até porque, Sr. Presidente, nós estamos num período pré-eleitoral e, em
período pré-eleitoral, essas coisas podem ser açodadas. Mas, de qualquer forma, ele estará aqui amanhã,
depois, sempre, como sentinela atento e vigilante em
defesa do seu Estado e das suas convicções.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Sr. Presidente, eu gostaria de uma clareza aqui por parte do
Senador Crivella no que diz respeito ao Senador Mozarildo Cavalcanti. Ele pede prudência, agora a posição
realmente dele qual é?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– É essa de prudência, é essa de se discutir, se debater e se evitar posições açodadas.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Mas ele está
a favor dos Estados?
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Não, ele está a favor do debate, do contraditório e de
se gastar tempo aqui para que a decisão seja sensata e amanhã não venhamos a nos arrepender por ter
tomado decisões açodadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador José Nery. (Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, começo o meu pronunciamento,
tratando especiﬁcamente do projeto que cria o Fundo
Social, na forma que veio da Câmara dos Deputados
e de acordo com o calendário que foi acordado entre
as lideranças para discussão dos projetos que tratam
do chamado pré-sal.
O Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010, cria o
Fundo Social que será constituído de partes dos recursos da exploração do petróleo do pré-sal e que seria
destinado fundamentalmente para o desenvolvimento social e regional na forma de programas e projetos
nas áreas de combate à pobreza e desenvolvimento
da educação, da cultura, da saúde pública, da ciência
e tecnologia e de mitigação e adaptação às mudanças
climáticas, conforme estabelece seu art. 1º.
O art. 2º do PLC estabelece que o Fundo Social
terá como objetivo:
1) constituir poupança pública; 2) oferecer fonte
de recurso para o desenvolvimento social e regional;
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3º) mitigar ﬂutuações de renda e de preços decorrentes das variações na renda gerada pelas atividades de
produção e exploração de petróleo.
O art. 3º, introduzido pela Câmara dos Deputados estabelece que, pelo menos, 5% dos recursos a
serem aplicados no combate à pobreza sejam destinados a outro fundo especíﬁco para recomposição da
diferença entre o que foi recolhido em salários mínimos
e efetivamente pago pela Previdência Social a seus
segurados. O dispositivo foi incluído com a ﬁnalidade
de recompor a remuneração das aposentadorias superiores a um salário mínimo.
As fontes de recursos do Fundo Social estão discriminadas no art. 4º. A novidade inserida pela Câmara
dos Deputados está na destinação integral para o Fundo dos royalties e da participação especial dos blocos
do pré-sal licitados antes de 31 de dezembro de 2009,
que cabe à Administração Direta da União.
O art. 5º trata da política de investimentos do Fundo Social para evitar a entrada excessiva de dólares e
a chamada doença holandesa, a Câmara inseriu dispositivo estabelecendo que os investimentos e aplicações
do Fundo deverão ser destinados preferencialmente a
ativos no exterior.
O art. 6º em seu parágrafo único permite que o
Poder Executivo, na forma de lei, proponha o uso de
percentual de recurso do principal na etapa inicial de
formação de poupança do Fundo.
A política de investimentos do Fundo Social será
deﬁnida pelo Comitê de Gestão Financeira do Fundo
– CGFFS –, que terá a sua composição e o seu funcionamento estabelecidos em ato do Poder Executivo,
conforme determina o art. 7º do projeto.
De acordo com o art. 8º, caberá ao Comitê deﬁnir
o montante a ser resgatado anualmente no Fundo, a
rentabilidade mínima esperada, o tipo e o nível de risco
que poderão ser assumidos na realização dos investimentos, os percentuais mínimo e máximo de recursos a
serem investidos no exterior e no País e a capitalização
mínima a ser atingida antes de qualquer transferência
para as ﬁnalidades e os objetivos do Fundo.
O art. 9º prevê que a União poderá contratar
instituições ﬁnanceiras federais para atuarem como
agentes operadores do Fundo, para isso recebendo
remuneração pelos serviços prestados.
Os artigos de 10 a 12 tratam da possibilidade de
a União poder participar, com recursos do Fundo, como
cotista único do fundo de investimento especíﬁco, que
terá, por ﬁnalidade, promover aplicação em ativos no
Brasil e no exterior.
A criação do Conselho Deliberativo do Fundo
Social está prevista no art. 13. Caberá ao Conselho
propor ao Poder Executivo a prioridade e a destinação
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dos recursos resgatados no Fundo para atendimento
das suas ﬁnalidades.
O § 7º do art. 13 também merece referência, pois
estabelece que os recursos do Fundo Social destinados
à ciência e à tecnologia devem priorizar a pesquisa e
o desenvolvimento de energias renováveis.
O art. 14 determina que as demonstrações contábeis e os resultados das aplicações do Fundo serão
elaboradas e apuradas semestralmente, enquanto que
o art. 15 determina que o Poder Executivo encaminhe,
trimestralmente, ao Congresso Nacional relatório de
desempenho do Fundo.
No caso de dissolução do Fundo, seu patrimônio
será transferido para o Tesouro Nacional, conforme
estabelecido pelo art. 16.
Não há, entre nós, nenhuma dúvida sobre a importância da criação do Fundo Social. A ideia de se
criar um fundo com recursos provenientes das receitas
obtidas com a exploração do petróleo, ou de qualquer
outro recurso mineral abundante, é meritória e é praticada por todos os países que dispõem de reservas
abundantes.
O caráter não renovável da fonte de riqueza constituída pelas jazidas minerais faz com que muitos países criem algum tipo de fundo voltado, por exemplo,
para a estabilização, poupança, desenvolvimento etc.
Os casos mais conhecidos são os dos países grandes produtores de petróleo, como Emirados Árabes,
Arábia Saudita e Kuwait. Aqui próximo, temos o Chile,
que possui um fundo construído ao longo dos últimos
anos com recursos gerados pela exploração do cobre,
principal recurso do País. Atualmente, esse fundo deu
o equivalente a mais ou menos 12% do PIB chileno.
Enﬁm, a criação do Fundo Social parece conter
mais pontos positivos do que negativos. Algumas arestas do projeto, porém, ainda precisam ser aparadas.
Uma delas diz respeito ao parágrafo único do art. 6º.
Permitir o uso de percentual de recursos do principal
que compõe o Fundo não me parece condizente com
o objetivo de se evitar que somente a geração atual
tire proveito da exploração do pré-sal. Seria importantíssimo para o Fundo Social que ele fosse realmente
um fundo de poupança. Isso permitiria investimentos
contínuos e regulares de longo prazo, garantindo que
as gerações futuras também usufruíssem dos benefícios gerados pela extração do petróleo.
Outra questão a se discutir diz respeito ao Comitê de Gestão Financeira do Fundo. Da forma como
está no projeto, a composição e o funcionamento do
Comitê serão deﬁnidos em ato do Poder Executivo. A
ele caberá deﬁnir o montante a ser resgatado anualmente do Fundo, a rentabilidade mínima esperada, o
tipo e nível de risco que poderão ser assumidos na

266

27732

Quinta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

realização dos investimentos, os percentuais mínimo
e máximo de recursos a serem investidos no exterior e
no País e a capitalização mínima a ser atingida antes
de qualquer transferência.
Vejamos. Há muito poder nas mãos desse Comitê, cuja composição será deﬁnida por ato do Executivo. Entendo que, para a segurança do Fundo, tanto a
composição do Comitê quanto a deﬁnição de parâmetros mínimos relacionados à aplicação e ao saque dos
recursos deveriam constar do projeto. Outro ponto é a
ausência do Poder Legislativo no processo.
Ainda cabe crítica ao art. 9º, que impede a contratação de instituições ﬁnanceiras que não sejam
federais, para atuarem como agentes operadores do
Fundo. Até mesmo para diminuir a remuneração pelos
serviços prestados e fortalecer a livre concorrência,
deveria haver previsão para processo licitatório da
contratação da instituição ﬁnanceira.
Feita esta análise sobre a questão especíﬁca da
criação do Fundo Social, quero lembrar, mais uma vez,
que as lideranças já haviam feito um acordo para um
calendário de votação dos projetos referentes ao présal, acordo esse que previa para ontem, 8 de junho,
a votação do Fundo Social; para hoje, 9 de junho, a
votação do projeto que trata da capitalização da Petrobras e para a próxima semana o projeto que trata
da criação da Petro-Sal.
Acontece que houve mudanças e acabou havendo uma junção, e considero inevitável que a esta altura, numa das hipóteses de votação, não se termine a
prosseguir esta votação, não se termine por discutir a
questão dos royalties.
Já concedo o aparte a V. Exª, só avançaria mais
um pouquinho e concederei o aparte a V. Exª com
muito prazer.
Dessa forma, o projeto do Fundo Social, PLC 7,
de 2010, que tinha inicialmente 17 artigos, passou a ter
67 artigos, englobando agora toda a parte que trata da
criação do regime de partilha de produção, deixando de
fora apenas a discussão sobre o montante e a distribuição das participações governamentais, considerado o
assunto complexo e de difícil conciliação entre Estados
e Municípios produtores e não produtores.
O argumento apresentado pelo Relator é o de
que o Fundo Social é parte integrante do regime de
partilha, tendo em vista que a maior parte dos seus recursos provirá da receita e da comercialização do óleo
pertencente à União, não fazendo sentido discutir-se
uma proposta sem se discutir outra.
Pois bem, o Relator, ao incorporar a criação do
regime de partilha em seu parecer, inclui uma série de
propostas que precisam ser discutidas à exaustão, entre
elas, por exemplo, estão a concessão à Petrobras do
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monopólio de operação e todos os blocos contratados
sob o novo regime, a garantia para União da propriedade do óleo extraído, a participação da Petrobras com
no mínimo 30% do consórcio com outras empresas
para produção e exploração e as novas regras para
individualização da produção.
Enﬁm, não dá para, neste momento, entrarmos
num debate sobre as vantagens e as desvantagens
dos dois tipos de contrato, concessão e partilha – eu
entendo que concessão é mais moderna, é mais eﬁcaz, é mais correta do ponto de vista econômico –,
utilizados para pesquisa e exploração do petróleo. Não
é tempo para esse embate.
Há diferenças substanciais – Sr. Presidente, peço
um pouco mais de tempo, porque eu tenho uma denúncia grave a fazer, e gostaria de ouvir alguns apartes,
do Senador Magno Malta, Senador Cristovam e em
seguida encerrarei – entre os dois modelos que precisam ser discutidas e analisadas antes da aprovação
do regime de partilha.
São muitas as questões polêmicas a serem discutidas. Uma delas, por exemplo, é a própria inconstitucionalidade da proposta, pois a adoção do regime de
partilha exigiria alteração por emenda constitucional e
não por simples alteração da Lei do Petróleo, por ferir
o art. 176 da Constituição Federal.
Outro ponto seria a discussão sobre o desestímulo à eﬁciência dos contratos de partilha, uma vez
que todos os custos seriam reembolsados, o que poderia implicar um certo desprezo do contratante em
relação ao trato de suas despesas ou até mesmo no
seu superfaturamento.
Ainda poderíamos e deveríamos discutir o peso
que o Estado deverá carregar por ter que administrar
e monitorar contratos obviamente mais complexos.
Poderíamos e deveríamos também discutir a inconstitucionalidade do privilégio dado à Petrobras pelo
monopólio de operação no regime de partilha, por ferir preceitos como o valor social da livre iniciativa e da
livre concorrência, o que inibiria a entrada de capital
privado no setor.
Portanto, são muitos os pontos a serem discutidos
e esclarecidos, algo que não considero oportuno neste
momento. Estamos tratando de uma mudança importante no marco regulatório da prospecção de petróleo no
Brasil e não podemos, de forma irresponsável, aprovar
isso dessa maneira. É o meu pensamento.
Estamos diante de uma grande oportunidade. As
riquezas provenientes do pré-sal precisam ser transformadas em desenvolvimento e o Fundo Social pode
ser o veículo que transformará essa riqueza natural
abundante em benefício não só imediatos como também para as futuras gerações.
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A discussão da implantação do novo regime de
partilha da produção precisa amadurecer e, portanto,
ﬁcar para outro momento.
É o que sinto, do fundo do coração, embora me
sinta amarrado ao acordo que ontem ﬁzemos. Mas a
própria evolução e a denodada resistência que vejo
dos Parlamentares do Espírito Santo e do Rio Janeiro... Acho que, ao longo dos apartes, esclarecerei, com
muito mais tranquilidade, com muito mais detalhes, o
que eu tenho no cérebro.
Concedo o aparte ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Arthur Virgílio, ﬁquei satisfeito de vê-lo levantando o
risco desse Conselho. Esse Conselho vai ter um poder
imenso de decidir para onde vão esses recursos, e a
gente corre alguns riscos. Primeiro, ele ﬁcar pressionado pelo curto prazo e terminar, politicamente, preso
ao curto prazo. Isso é um erro. Segundo, ele se equivocar nas prioridades. Por exemplo, um acontecimento
como esse da British Petroleum, nos Estados Unidos,
que está gerando um desastre, aqui no Brasil, esse
Conselho poderia autorizar que todo aquele estrago
fosse pago com dinheiro do Fundo Social, porque está
lá previsto “meio ambiente”.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Quem
tem pagar é a British Petroleum.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Claro
que é a British Petroleum. E aqui, no nosso caso, vamos dizer com todas as letras, seria a Petrobras.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Claro, a Petrobras.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não é
porque ela é uma estatal que ela não deve pagar. Ela
é uma empresa. Ela não representa a Nação brasileira. Ela é importante ...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
existe imunidade para empresa estatal, nem para empresa privada para causar danos ao meio ambiente,
para diminuir a qualidade de vida das populações brasileiras e, enﬁm, do mundo.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Exatamente. A gente não pode encobrir os equívocos,
os erros e as irresponsabilidades dos dirigentes que
levaram a isso. Do jeito que está o projeto, seria perfeitamente possível o absurdo de que nós tivéssemos
um desastre daquele ser coberto, na solução dos
problemas criados pelo fato, com recursos do Fundo.
Por isso, a gente tem que vincular os recursos desse
Fundo para destinações que não permitam nem diluir
os gastos em diversos setores, nem gastar em coisas
desse tipo. Eu continuo insistindo que a proposta que
nós apresentamos, o Senador Tasso Jereissati e eu,
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de 100% para a educação, é a melhor proposta que a
gente tem para o uso dos recursos do Fundo Social.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Cristovam.
Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Arthur, agradeço o aparte a V. Exª. A mim encanta muito
ver V. Exª na tribuna. V. Exª é um homem absolutamente informado, de pronunciamento técnico. Gosto mais
de V. Exª sem o papel, porque a emoção aﬂora mais.
Mas é um discurso técnico. Estou aqui de guardião e,
dessa forma, vi V. Exª na defesa da Zona Franca de
Manaus. Eu me lembro de que V. Exª, naquela ocasião,
ﬁcou vermelho, a veia aorta crescia. V. Exª esbravejou,
fez aparte fora de hora, pediu pela ordem, entrou sem
ter direito, brigando por conta da sua Zona Franca,
brigando pelos direitos, pelos interesses do povo de
Manaus. E eu estava agarrado. Aliás, não há nada a
que você foi aí que eu não fui junto. Existem coisas a
que eu vou até sem minha vontade. Vou contrariado,
mas, se é meu amigo, eu vou. E nós ﬁrmamos com V.
Exª ali, por entendermos que não podemos criar desequilíbrio por puro interesse. V. Exª agora foi aparteado
pelo Senador Cristovam, que faz o seu discurso que,
aliás, repete desde menino, acho até que, antes de
nascerem os dentes, já falava sobre educação. Mas
é verdade que prioritariamente é a educação mesmo.
Precisamos ter esse foco. Em relação à proposta do
Senador Paim, precisamos ter esse foco. A riqueza
é do País, o que está debaixo do subsolo pertence
à Nação. Mas a nossa discussão aqui é a de que o
passivo é nosso, porque somos produtores. E a Zona
Franca foi criada porque Manaus não é produtora de
petróleo. Se fosse, não precisava de Zona Franca. Se
nós não tivéssemos petróleo, precisaríamos da Zona
Franca. Cada um com a sua riqueza. Só que a exacerbada riqueza que Deus deu ao seu Estado tem de
ser preservada, não pode ser tirada. A sua tem de ser
preservada, a nossa pode ser tirada. Esse passivo
ambiental, esse passivo social, os bolsões de miséria,
Senador Arthur, que se formaram no meu Estado com
o advento da CST são uma grandeza.
O Município da Serra era esfacelado na sua
violência, nunca teve um bairro nobre. No advento
do governo de Sérgio Vidigal, esse grande Prefeito, é
que surgiu o bairro de Laranjeiras, e hoje é um Município lindo, bem cuidado, bem administrado, cheio de
condomínios e com o problema dos bolsões resolvido. Porque o eldorado que trouxe todo mundo para
acampar ali em busca de melhores dias para as famílias por causa da CST, mas não tinha qualiﬁcação, é
o eldorado que está no Espírito Santo agora e no Rio,
Macaé, Campos.
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O eldorado vai fazer do nosso litoral um chamariz de pessoas, buscando dias melhores para suas
famílias, mas sem perspectivas, porque não têm formação. Não existem bairros prontos. Não há estrutura
de educação e saúde, por exemplo, no Município de
Presidente Kennedy, de Marataízes...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Magno Malta, peço a colaboração de V. Exª,
que sempre colaborou com a Mesa.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Eu já encerro. Eu colaboro, mas estou empolgado. Quero colaborar mais com o Espírito Santo. Estou emocionado.
Estou emocionado. Eu vou encerrar, Sr. Presidente. Eu
colaboro com a Mesa. Mas se tirar o pré-sal de nós,
estarei “descolaborando” é com a mesa do meu Estado. Porque royalty não é petróleo. Pelo amor de Deus,
nós não podemos enganar a população. Royalty é
uma coisa e petróleo é outra. Por isso, Senador Arthur
Virgílio, conto com V. Exª, com a Bancada do PSDB.
Nós não podemos votar isso. Não podemos votar, não!
Eu sou da Base do Governo, mas se insistirem nisso,
onde vamos ter perda, sou da base do Espírito Santo,
deixo de ser da Base do Governo. Sou do interesse
do meu Estado. Por isso agradeço pela oportunidade
do aparte a V. Exª, que me dá oportunidade de lutar
tão veementemente, repetindo um gesto de V. Exª pelo
seu Estado, todas as vezes que toca naquele povo da
Amazônia.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador.
Senador Marcelo Crivella.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Marcelo Crivella é o segundo orador. Em
seguida...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me
concede um aparte, Senador Arthur Virgílio?
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Eu
quero aqui dizer que V. Exª merecia, hoje, ter uma hora
e meia para discutir com profundidade esse seu relatório. Hoje a Nação brasileira presenciou que há dúvidas
sobre todos os pontos, sobre todas as questões. Inclusive, porque estamos votando contra a participação
do Legislativo em decisões importantíssimas que vão
envolver bilhões de reais. Agora, quero dizer a V. Exª,
Presidente Sarney, que o Senador Magno Malta fez um
alerta importante: se nós formos votar em destaque a
emenda do Senador Pedro Simon, que se agarra nessa
campanha que vai prejudicar o Rio de Janeiro, então
nós vamos votar com a Oposição. E se nós unirmos
os votos das Bancadas do Rio, com os da Bancada do
Espírito Santo e mais os da Oposição, o projeto cai.
Vamos pedir veriﬁcação de quórum. O projeto vai cair.
Então, faço um apelo às mais altas tradições, como fez
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o Senador Líder do PSDB, de ponderação, de equilíbrio, de indulgência com o povo do Rio de Janeiro e o
povo do Espírito Santo.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Um aparte,
Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Senador Crivella.
Senador Heráclito Fortes e, depois, Senador Mário Couto e Senador Cícero...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Arthur Virgílio...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur Virgílio, quanto mais nós demorarmos na discussão, nós demoraremos na busca da
solução que V. Exª sabe que estamos tentando para
fazer com que a...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Permita-me, Sr. Presidente. Penso que sejam rápidos... Faço
aqui uma advertência, viu, Sr. Presidente? Peço a V.
Exª permissão para ouvir os três. Farei uma denúncia
que julgo importante. E eu gostaria que a Casa tomasse conhecimento dela e, em seguida, encerrarei, até
porque sei que estou de fato abusando do tempo que
a Mesa me concede com generosidade.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Arthur Virgílio, quero deixar bem claro...
(Interrupção do som)
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – ... que compreendo a defesa feita aqui pelo Senador Magno Malta. Mas cada defesa que ele faz, mostrando a beleza,
mostrando as vantagens do pré-sal para o Estado dele,
nos reforça o voto defendendo o nosso Estado. Então,
quero agradecer ao Senador Magno Malta, porque está
fazendo uma defesa e, à medida que ele fala, estamos
recebendo telefonemas dos prefeitos, dizendo: “Se o
Espírito Santo tem direito, por que nós lá do Piauí, nós
de um estadozinho pequeno, não temos direito?”
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Tem direito.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Guaribas,
que viveu de promessas do Governo Lula e não recebeu nada acha que é a grande oportunidade. Portanto, quero agradecer penhoradamente ao Senador
Magno Malta...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Tem direito, porque Guaribas ...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) –... porque
está nos ajudando...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – O petróleo é de Guaribas, o petróleo é do Piauí, estou falando
dos royalties...

JUNHO 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) –... ele está
nos ajudando, está nos ajudando na nossa tese...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – V. Exª está
querendo confundir o debate...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – ... nós somos representantes da Federação...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ... eu estou
falando de royalties, ao petróleo eles têm direito...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) –... e, portanto, não podemos abrir mão...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – O Regimento proíbe
apartes paralelos.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) –... o petróleo é de todo mundo. O petróleo é do País. Estou
falando de royalties...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) –.... eu quero
agradecer a V. Exª...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) –... V. Exª
não queira ser mais sabido do que pode...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) –... não quero
ser mais sabido do que posso...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ... não
queira ser mais sabido do que pode, não confunda o
debate, eu estou falando de royalties...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) –... eu quero
apenas ...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – ... não estou falando de petróleo. O petróleo o Piauí tem direito,
Guaribas tem direito, Parnaíba tem direito. O Estado
tem direito. Todo mundo tem direito.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – ... eu quero
apenas fazer a divisão equitativa, justa....
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Não, V.
Exª sabe, V. Exª sabe...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) –... claro, claro. Agradeço a V. Exª a defesa que faz...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – O Regimento proíbe apartes paralelos. Vamos
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pôr ordem nos nossos trabalhos para que possamos
discutir.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Concedo um aparte ao Senador Mário Couto e ao Senador
Cícero Lucena, pedindo-lhes que sejam breves para
atendermos à Mesa, que quero fazer uma denúncia.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador, acho
que as coisas estão caminhando para decisão, viu, Senador José Agripino? Estou satisfeito. Já vi até agora
mais de trinta Senadores usarem a tribuna, e todos
estão concordando com a direção de votar hoje, de
colocar a parte maior para a educação. E, Senador Arthur, temos que votar a distribuição dos royalties hoje.
Se não votarmos, se ﬁcar para depois das eleições, o
Presidente Lula vai ﬁcar muito tranquilo para fazer o
que quiser, porque aí ele não tem compromisso com
os prefeitos, com os governadores de Estado, com ninguém. Então, acho que temos que votar a distribuição
dos royalties hoje. Com o problema de Santa Catarina
e do Rio de Janeiro eu até que concordo...
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – É
Espírito Santo, Senador.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Espírito Santo, perdão. Até concordo com a angústia do Senador
Magno Malta e dos outros representantes do Rio de
Janeiro e do Espírito Santo, porque não devemos logicamente deixar de reconhecer que o Rio e o Espírito
Santo não podem perder a fatia do bolo. Mas têm que
entender que os outros Estados não podem ﬁcar longe
da distribuição. Lógico que não! Então, não adianta,
Senadores, porque a maioria aqui defende o direito
dos seus Estados, e os seus Estados têm que ganhar
com a distribuição dos royalties. Era só isso, Senador,
mesmo porque vou à tribuna daqui a pouco.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Arthur, pediria que V. Exª colaborasse com
a Mesa. O Senador Mário Couto será o próximo orador
e depois o Senador Marcelo Crivella.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
não. Então, não concedo um aparte ao Senador Cícero?
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Serei bastante breve, Sr. Presidente. Apenas para dizer que
tenho três anos e seis meses nesta Casa, meu mandato vai até 2015, se Deus assim me permitir. Queria
dizer que já se discutiram muitas matérias importantes, já se debateram muitos projetos aqui nesta Casa,
mas nenhum – nenhum! – com a representação da
função que esta Casa tem na questão federativa do
nosso País. Eu acho que o enriquecimento do debate
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é quando cada Senador que representa um Estado
defende os seus interesses, em todas as matérias,
com a preocupação nacional. Mas eu não consigo ver,
neste momento, algo que possa ser diferente do que
os representantes legítimos desta Casa, que são os
Senadores, possam compartilhar e querer que essa distribuição seja extensiva aos demais Estados brasileiros,
principalmente àqueles menos favorecidos, quer seja
pelas suas riquezas, quer seja pelo desenvolvimento
que hoje nós estamos vivendo. Estamos presenciando, ao longo dos anos, algumas ações, muitas vezes
conquistadas pela força política da representação dos
Estados, que proporcionaram desenvolvimento bem acima da média regional, fruto de uma ação concreta do
Governo. Acho que, neste momento, na discussão da
partilha dos recursos para atender a todos os Estados
brasileiros, com certeza pelo número de mensagens
que tenho recebido de todos os prefeitos da Paraíba
– independentemente do partido, da cor partidária, da
posição de ser governo ou não –, há a defesa de que a
Paraíba, um dos Estados menos favorecidos do nosso
País, um dos Estados em relação aos quais a Nação
tem uma dívida com o desenvolvimento, possa rapidamente compartilhar disso. Era isso o que eu tinha a
dizer, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço tempo a V. Exª para concluir, dividindo esta conclusão em dois capítulos.
Em primeiro lugar, eu olho nos olhos dos meus
colegas e amigos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro,
primeiro, para louvar a atitude corajosa que adotam nessa
verdadeira ação de guerrilha parlamentar que fazem com
muito mérito os Senadores Magno Malta, Renato Casagrande, Marcelo Crivella e Francisco Dornelles, Gerson
Camata – Dornelles inclusive articulando com uma maestria que lhe é peculiar, e os outros mostrando uma bravura
que os fazem mais credores ainda da minha admiração. E
lhes digo que não passa pela minha cabeça uma fórmula
que esmague esses Estados. Entendo que a Federação
deve ser saudável e deve construir a boa convivência, a
convivência respeitosa entre seus entes.
Por outro lado, eu quero esclarecer à Casa a
camisa de onze varas em que se meteu o Governo
hoje. Meu voto é pela concessão e não pela partilha.
Quando eu digo eu não sou eu, eu PSDB, eu Senador
José Agripino, eu Oposição, nós Oposição, nós votamos pela concessão. Se perdermos, o Governo ﬁca
livre da pressão da Casa pela votação das emendas
que aqui estão: do Senador Simon, do Senador Jereissati, da Senadora Cleide com o Senador Arruda,
aí o destaque da proposta da Confederação Nacional
dos Municípios. A primeira dessas emendas, o primeiro destaque desses que entrar é aprovado avassala-

JUNHO 2010

Junho de 2010

doramente. E como um exclui o outro, eu não tenho
nenhuma dúvida do que estou dizendo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Portanto, Sr. Presidente, peço a V. Exª um pouquinho mais
de tempo. Sensibiliza-me muito o que disseram todos
os Senadores dos dois Estados, e eu pediria a atenção dos senhores.
Eu poderia pegar qualquer Estado; vou apanhar
o meu, por exemplo. Pela Emenda Ibsen Pinheiro, o
Amazonas, que recebe de royalties R$210 milhões,
passaria a receber R$855 milhões. Roraima, do Senador Mozarildo, do Senador Romeu Jucá, passaria
de R$6 milhões para R$410 milhões. Ou seja, advirto
com lealdade que, se for posta em votação essa proposta, ela será avassaladoramente aprovada nesta
Casa, no dia de hoje, no dia de amanhã, quando ela
for votada.
Por outro lado, se o Governo perder no conceito,
vencer a tese da partilha, se o Governo vencer na tese
dele, na tese da partilha, vem uma emenda imediatamente. E essa emenda será, sem dúvida, aprovada
pela maioria avassaladora desta Casa.
Se o Governo ganhar na tese, ou melhor – eu
estou cansado, Sr. Presidente –, se nós ganharmos na
tese, o Governo estará livre dessa pressão por hora.
Se nós perdermos na tese, entram as emendas do
Senador Simon, do Senador Jereissati, e a primeira
delas que for votada será aprovada.
Muito bem, Sr. Presidente. Então, vamos ver o
que a sabedoria sugere, vamos ver o que acontece.
Em algum momento, cada um aqui defenderá o seu
próprio Estado, como estão fazendo os Senadores do
Espírito Santo, os Senadores do Rio de Janeiro. Não
é de se supor que, estando em votação isso, eu vote
contra o interesse do Amazonas, a favor de menos
recursos para o Amazonas e mais recursos para não
sei onde. Ou seja, não teria cabimento, na Casa dos
Estados, eu votar de um jeito incongruente em relação
ao meu dever primeiro que é defender o meu Estado
do Amazonas.
Por outro lado, eu gostaria de dizer que estamos
aqui para dialogar, estamos muito abertos. Não é a
decisão de se esmagar um Estado; não se trata disso. A Emenda do Senador Simon diz assim: “A União
arcaria com os prejuízos dos Estados.”
O Senador Tasso Jereissati apresentou uma
emenda que exclui a sua, Senador Simon, e que é
extremamente meritória – ele e o Senador Cristovam
–, de ir 100% para a educação. O Senador Arruda e a
Senadora Cleide apresentam outra, de 50%; ou seja,
100% para a educação é a proposta do Senador Je-

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

reissati. Seria uma revolução a se fazer na educação
deste País. É por ﬁla, a primeira que encaixar é aprovada, enﬁm.
Muito bem. A divisão está feita. É um certo preço que paga o Governo talvez por não ter nos ouvido,
por não ter feito os exaustivos diálogos que pedimos,
as audiências públicas que solicitamos. A posição teria sido uniﬁcada nas comissões e teria vindo para cá
uma posição já mais una e não esta babel que se estabeleceu. Mas estamos aqui para enfrentar a babel
e buscarmos organização, se for possível.
Sr. Presidente, eu quero pedir a V. Exª atenção
para o seguinte fato: aprovou-se na Câmara dos Deputados um substitutivo, Senador Simon, algo que, com
muita delicadeza, eu chamaria de um brutal equívoco
e, se eu não quiser ser tão delicado, eu chamaria de
uma grossa negociata em potencial.
Royalty é algo que alguém paga por estar explorando a riqueza do subsolo, do fundo do mar, o que
seja. Royalty é isto: para cobrir os danos ambientais,
para pagar a eventual extinção daquele bem ou até
a saída de moda daquele bem – de repente, aparece algo que substitui o aço amanhã. É assim. Então,
royalty é para isso.
O País nega ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro
R$7 bilhões por ano, seria o prejuízo dos dois Estados.
Essa emenda, que eu considero indecorosa, pois quebra o decoro, essa emenda dá a empresas privadas
US$12 bilhões por ano. E eu me reﬁro a R$7 bilhões,
suposto prejuízo a ser arcado por Espírito Santo e Rio
de Janeiro. Na hipótese a que me reﬁro são US$12 bilhões/ano para empresas; restituições a elas por elas
terem pago royalties. Royalties que elas tiveram que
pagar porque estavam usando bens ﬁnitos, bens que
não são duráveis, que não duram a vida inteira, bens
que um dia se acabam ou saem de moda ou perdem
o valor econômico.
Eu considero que, mais do que nunca, temos
que ﬁcar atentos porque este debate tem que ser feito. Esta matéria não está aqui. Não adianta alguns
dizerem, apressadamente: “Ah, isso não consta do
substitutivo”. Eu sei que não consta. Eu li o substitutivo. Eu vi o substitutivo. Eu sei que não consta. Mas
esta matéria está embutida lá na outra matéria, aquela que mexe com os royalties especiﬁcamente. Está
lá. Mais hora, menos hora, se hão houver debate, se
não houver esclarecimento da Nação, se não houver
indignação da Nação, mais hora, menos hora, se vota
algo que é um presente de Papai Noel para empresas
que pagavam royalties porque estavam explorando
uma riqueza ﬁnita de um povo! E, depois, receberiam
de mão beijada, Senador Camata, a devolução desses royalties, como se não tivessem causado danos
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ambientais, como se não tivessem constituído riqueza, acumulado capitais. Ou seja, estamos aqui – este
é o mal da pressa – nós, discutindo como fazer para
impedir que Rio de Janeiro e Espírito Santo percam
R$7 bilhões por ano e não estamos percebendo que
estamos doando a empresas US$12 bilhões por ano,
igualmente! Portanto, que ﬁque aqui o alerta: nós precisamos de debate, de respeito, de muita atenção ao
que representa cada Senador e ao que representa o
conjunto das oposições também.
Quero me referir muito à minha grei neste momento. Temos número, temos força; uma força que não
vem da biodiversidade, foi conquistada nas urnas, foi
conquistada no voto, ninguém caiu aqui de paraquedas. Representamos uma parte substantiva da Nação.
Reconhecemos que somos minoria e, portanto, não
podemos tudo. Mas reconhecemos e queremos que
o Governo reconheça que ele, por ser maioria, não
pode tudo. E sua maioria hoje se esfacela, na medida
em que responsáveis Senadores que aqui mostram
o amor que têm pelos seus Estados se levantam e
dizem que o compromisso deles, antes de ser com o
governo A ou com o governo B, o compromisso deles
é com a Bancada dos seus Estados. A minha Bancada, antes de qualquer outra, também é a Bancada do
meu Estado. Portanto, só tenho que louvar a posição
dos Senadores.
Que nós saibamos fazer o melhor encaminhamento, o encaminhamento mais sábio, mais justo, mais
digno, mais decente; aquele que o País espera de nós.
O debate que tanto tentaram negar está acontecendo
hoje. Está acontecendo hoje de maneira muito inteligente, muito ﬂuida, muito rica, Senador José Agripino.
Está acontecendo o debate que deveria ter acontecido
nas comissões, nas audiências públicas, e teríamos
chegado aqui com uma posição uniﬁcada. Teríamos dito
lá nas comissões essa negociata que se armou na Câmara, essa coisa terrível que conspira contra os cofres
públicos, que desmonta e desmente qualquer sentido
ético nos contratos de concessão. Porque concessão
desse jeito, quem não quer uma concessão desse
jeito? Concessão desse jeito é presente de pai para
ﬁlho, é presente de mãe para ﬁlha, é presente de avô
para neto. É mais até do que pai, porque pai costuma
ser rigoroso. É presente de avô para neto.
Portanto, quero louvar o Espírito Santo e dizer que
a Bancada do PSDB está aqui impávida, no seu lugar,
com equilíbrio, disposta a fazer o que seja bom para
o País e, ao mesmo tempo, cada Senador sabendo o
dever que tem de representar o seu Estado.
Sr. Presidente, concluo agora, concluo de verdade.
Se me colocarem diante da opção de votar qualquer
coisa que signiﬁque mais para o Amazonas, não que-
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ro que ninguém tenha dúvida de que vou estar nesta
opção, vou votar a favor de mais para o Amazonas.
Embora me repugne e não quero fazer qualquer coisa
que signiﬁque trazer prejuízos para Estados valorosos
e tão valorosamente representados como o Espírito
Santo e o Rio de Janeiro.
Portanto, que a sabedoria do Senado funcione.
Que funcione a sabedoria da Casa, que funcione a
maturidade dos Senadores. A Casa é composta de
ex-Governadores, ex-Ministros, de pessoas de valor
que já governaram suas cidades, de pessoas que já
passaram por outras Casas legislativas, de pessoas
que já passaram por importantes funções públicas.
Que funcione a sabedoria da Casa!
Nós, aqui, pelo PSDB, estaremos sempre abertos à negociação e à clarividência, porque este é o
desígnio do Senado: mostrar sua capacidade de unir o
País e não dividi-lo, de ser clarividente e lúcido, jamais
contribuindo para algo que não seja o melhor destino
para o País. Se pedirem a qualquer Senador que represente o seu Estado ou deixe de representá-lo com
legitimidade, duvido que alguém falhe em relação a
seu Estado. Eu não falharia e não falharei nunca em
relação ao meu.
Estou, portanto, na minha Bancada a aguardar
o encaminhamento das coisas, com posição muito
deﬁnida e muito solidária ao Rio de Janeiro, Senador
Dornelles, e ao Espírito Santo, Senador Renato Casagrande, Senador Magno Malta e Senador Crivella.
Muito solidário e absolutamente compreendendo que,
de repente, se criou uma situação de contradição. Que
isto sirva de lição para todos nós: a lição da humildade, a lição do respeito às minorias, a lição de que não
adianta inventar fórmulas atropeladoras. Isso aqui não
existe. Na Câmara, com minoria que tem a Oposição,
se oferece uma resistência espartana às atitudes governistas que visam a passar por cima do direito de
existir das Oposições. Aqui no Senado, sobretudo
numa sessão como esta, é praticamente impossível.
É o que não cabe.
Portanto, eu deixo bem patente que nós jamais
nos fecharemos para as possibilidades de diálogo e
as possibilidades de construção. É o que posso dizer.
Só não me peçam que não represente com ﬁdelidade
os interesses do meu Estado, até porque eu desonraria as Bancadas de Espírito Santo e Rio de Janeiro,
se me portasse diferentemente delas quando se trata
de defender o meu Estado. Eu não faria isso. Eu faria
como elas. Que achemos, então, à hipótese que nos
leve à decisão sábia desta Casa.
Muito obrigado Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Mário Couto. Em seguida
falará o Senador Marcelo Crivella.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) (Fora
do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria apenas prestar um esclarecimento, porque este
debate descamba para emoção. Eu queria dizer ao
Brasil que está nos escutando e a todos que estão nos
assistindo que a discussão da distribuição do royalty
aqui é apenas para o petróleo produzido em mar. Está
assegurado pelo projeto a produção do Rio Grande do
Norte, da Bahia, de Sergipe e o gás do Amazonas. Nós
estamos discutindo aqui a produção de mar. O mar é
do Brasil. O mar não pertence a nenhum Estado. Quero
que isso ﬁque bem claro. Não estamos querendo usurpar a produção de nenhum Estado. Essa discussão é
feita no que diz respeito ao mar. E lembro ao Senador
Arthur Virgílio que a emenda do Senador Pedro Simon
corrige as distorções aqui levantadas.
Eram esses dois esclarecimentos que eu gostaria
de fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senador Heráclito Fortes, é exatamente isso que
V. Exª acaba de falar.
É preciso entender que o que nós estamos discutindo aqui é a exploração de petróleo no mar, no mar,
prezado Senador. E o mar, conforme a Constituição
Nacional, art. 20, § 1º, que é muito claro, pertence à
União, pertence a todos os Estados. Isso é que tem
que ﬁcar bem claro na cabeça de cada um.
Vai-se prejudicar o Rio de Janeiro? Temos que
encontrar uma fórmula para não prejudicá-lo.
Agora, eu quero fazer uma pergunta ao Plenário.
Eu já não tenho nem mais dúvida – ouviu, Senador
José Agripino –, porque já escutei atentamente mais
de 30 oradores. Desde que começamos os debates
aqui eu estou ali sentadinho, na minha cadeira, ouvindo cada um.
Sei da situação em que se encontram o Espírito
Santo e o Rio de Janeiro. Eu faria a mesma coisa que
os Senadores estão fazendo hoje, aqui, com muita
dignidade, representando os seus Estados, lutando
pelos seus Estados. E quero parabenizar a Bancada
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
Agora, eu quero fazer uma pergunta ao Plenário,
inclusive ao Líder do Governo – que me olhem, me olhe,

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

meu nobre companheiro Romero Jucá. Eu gosto tanto de V. Exª. Admiro tanto V. Exª, meu nobre Senador
Romero Jucá. Vou lhe fazer uma pergunta: quem será
capaz...? Me olhe, me olhe, porque essa é muito boa
para V. Exª e para o seu povo. Nós estamos lutando
aqui pelo nosso Estado, pelo nosso País, pela gente do
nosso Estado, pela gente do interior, Romero Jucá, uma
gente sofrida, uma gente torturada, uma gente pobre.
Os nossos Municípios não têm outra oportunidade, esta
é ímpar para cada Município do Brasil. E eu pergunto
a V. Exª e pergunto aos Senadores: Quem será capaz
de votar nesta noite contra o seu Estado? Quem será
capaz de votar esta noite contra o seu povo? Contra
aquele que lhe mandou para cá para representá-lo e
que está na TV Senado agora, neste exato momento,
olhando para cada um nós? Eles querem saber quem
é o falso, quem está traindo seu Estado, quem não
respeita o seu povo? É isto que eu quero ver, quero
ver quem tem coragem, quero olhar para cara daquele
que votou contra o seu Estado?
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me
permite um aparte.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não,
permito.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Quero fazer uma pergunta aqui. Já que o mar é do Brasil, nós
temos o direito de condenar o Acre, o Mato Grosso,
Goiás, os Estados que não têm litoral, não têm mar,
nós temos o direito de condená-los ao subdesenvolvimento? Nós temos que colocá-los como Estados de
segunda classe? Ou eles têm o direito de receber o
mesmo tratamento da mãe Nação? A questão é essa;
a questão precisa ser entendida dessa maneira. Esta
discussão está chegando a esse nível, Senador Mário
Couto, porque o Governo não se articulou para isso. O
Governo, de maneira arrogante e prepotente, achou
que mandaria para esta Casa, goela abaixo, um projeto,
e nós Senadores iríamos, de maneira irresponsável e
sem olhar para as necessidades e reivindicações dos
nossos Estados, votar de qualquer maneira. V. Exª está
de parabéns. É preciso que essa questão seja tratada.
Nós somos representantes de Estados. Tenha mar ou
não tenha mar. Nós somos do mesmo País. Então, não
podemos ser discriminados. Não é justo! Daí por que,
Sr. Senador, a emenda, o projeto já vem, inclusive, preservando aqueles Estados que possuem exploração
de petróleo em terra ﬁrme. Portanto, eu o parabenizo.
V. Exª agora está começando a tocar no ponto fulcral
da questão, que é uma justiça que terá que ser feita
por esta Casa, que é a defensora e a guardiã da Federação brasileira. Muito obrigado!
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Senador
Mário Couto, V. Exª me permite um aparte?
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não!
Seja breve!
Ao nobre Senador eu até dou os minutos que me
restam, pelo respeito que tenho a V. Exª!
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Eu tenho
que agradecer a V. Exª as referências feitas à Bancada
do Rio e do Espírito Santo e dizer o seguinte: o petróleo, no mar ou na terra, pertence à União. O subsolo
é da União. O petróleo, tanto no mar quanto na terra,
pertence à União. O royalty é uma compensação ﬁnanceira aos Estados afetados pela exploração, seja
em terra, seja no mar. Mas nós estamos, Senador
Mário Couto, a Bancada do Rio... O Rio ama o Brasil,
o Rio não tem sentimento de regionalismo, o Rio tem
o sentimento nacional e quer que todos os Estados e
Municípios participem das riquezas do pré-sal. O que
queremos é que sejam respeitados os direitos adquiridos, que aquilo que já foi licitado não seja modiﬁcado. E é nesse sentido que eu e o Senador Renato
Casagrande apresentamos uma emenda dizendo que
no pré-sal futuro haverá a participação dos Estados e
Municípios. Agora, não tem sentido desrespeitar um
ato jurídico perfeito e acabado e tirar do Rio aquilo
que ele já tem. E se V. Exª me der mais um minuto, só
para terminar, eu queria ler aqui uma posição do Senador Nelson Jobim, de que o ICMS do petróleo, ao
contrário do ICMS de outros produtos, vai a todos os
Estados do Brasil, porque pertence ao Estado onde
o petróleo é consumido. O Ministro Jobim disse “que
o disposto no §1º do art. 20 da Constituição Federal
foi aprovado em conjunto com a norma contida no art.
155, § 2º, X, b , também da Lei Maior, que isenta do
ICMS as operações” do Estado produtor. “Segundo Jobim, durante o processo constituinte foi decidido ‘tirar’
a incidência do ICMS da origem, no que se refere ao
petróleo e derivados e energia elétrica e, por essa razão, para contrabalançar, decidiu-se também dar aos
chamados Estados produtores uma compensação ﬁnanceira”. Desse modo, o ICMS de todos os produtos
que é pago no Estado produtor, no caso do petróleo,
é pago nos Estados consumidores. O Rio e o Espírito
Santo abrem mão do seu ICMS e, para compensar o
fato de que a tributação do petróleo é feita no Estado
consumidor, é que foram feitos os royalties do petróleo. Agora, eu queria dizer a V. Exª sobre o Rio e agradecer as referências. Sou um grande admirador de V.
Exª. Agora, o que nós queremos apenas é que o Rio
não seja arrasado, que o Rio não seja, praticamente,
expulso do mapa do Brasil, que é o que vai acontecer
se for aprovada a emenda existente na Câmara.
O que nós queremos é que a situação dos royalties se repita para o futuro, que os poços que vierem
a ser licitados, vamos discutir, vamos realmente pro-
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curar um grande entendimento. Eu concordo com o
Senador Heráclito Fortes: o erro foi ter mandado essa
medida em caráter de urgência, não ter sido discutido
nas comissões. Senador Mário Couto, peço desculpas
por ter me estendido mais do que devia, mas eu não
podia deixar de trazer essas questões.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Por nada,
Senador. V. Exª só levou um terço do meu tempo. Eu
gostaria que V. Exª o levasse todo. Admiro muito V.
Exª. O Rio de Janeiro, se depender de mim, não será
prejudicado.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Mário Couto, eu pediria apenas para ler o § 1º do art.
20. Estou lendo para o Brasil!
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – O parágrafo que eu citei há pouco.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Exatamente. Posso ler?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pode ler.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – “§ 1º – É assegurado, nos termos da Lei, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, bem como a órgão da administração direta da União, participação no resultado
da exploração do petróleo ou gás natural, de recursos
hídricos para ﬁns de geração de energia elétrica e de
outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica
exclusiva ou compensação ﬁnanceira por sua exploração”. Está claro! São os royalties.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Claro!
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Exatamente.
É a lei da compensação. Eu queria apenas inserir esse
artigo no pronunciamento de V. Exª. Muito obrigado.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Concedo a V. Exª mais
cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – V. Exªs
estão, neste momento, eu não tenho dúvida disso,
Senador Magno Malta e Senador Marcelo Crivella, V.
Exªs estão sendo aplaudidos de pé por aqueles que
os enviaram para cá. Não é preciso V. Exª falar mais
nada! Se V. Exª ﬁcasse calado o resto da sessão de
hoje, V. Exª já teria dado absolutamente o seu recado
ao povo do Espírito Santo.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – V. Exª não
está sendo elegante. V. Exª deu um aparte a todo mundo. Eu sou seu amigo, sou seu admirador.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Mas eu
não falei ainda. Eu não falei ainda.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Vai me
dar um aparte?
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Peço ao
Presidente Sarney que faça uma nova inscrição para
mim, porque eu não consegui falar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª continua com a palavra, e V. Exª pode negar
os apartes...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Mas o senhor deixou o Senador Heráclito falar duas vezes.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Mas V. Exª
já falou muito, muito.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Estou falando sério. V. Exª não vai me dar um aparte?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não, quero apenas me referir ao Senador Romero Jucá, que é
uma pessoa de quem gosto muito.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Não vai
me dar um aparte?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não, quero falar com o Senador Romero Jucá. V. Exª já falou
muito. Deixa eu acabar de... V. Exª já aparteou todos
os Senadores que estiveram aqui.
Olha, povo do Espírito Santo, vou falar para vocês: a todos os Senadores que estiveram aqui, esse
Senador brilhante do Espírito Santo fez aparte, em
defesa do seu Estado. Então, batam palmas para o
Senador Magno Malta, porque todos, sem exceção
de nem um, foram aparteados pelo Senador Magno
Malta, em defesa do seu Estado.
Pronto, Senador.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Vou dormir
triste, porque V. Exª não foi elegante comigo.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Mas, Senador Romero Jucá – vou descer desta tribuna... É
porque eu gosto de V. Exª.
Olhe só: a expectativa do seu Estado de Roraima. Roraima, pela tabela atual, recebe – e essa tabela
me foi dada pelo Deputado Marcelo Castro, do PMDB
do Piauí, ali está ele, aniversariante. Roraima recebe
hoje R$6,162 milhões. É o que menos recebe – é o
que menos recebe! – de todos os Estados brasileiros.
Atenção Roraima! O seu Estado é o que menos recebe
de todos os Estados brasileiros. Se nós aprovarmos
hoje aqui, sabe quanto Roraima vai receber? De seis
vai passar para R$410 milhões!
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – A partir de
quando?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu não
acredito que...
O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – ...Senador,
Senador Mário Couto, a partir de quando?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) –... Romero
Jucá possa ir contra o seu Estado...
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O Sr. Romero Jucá (PMDB – RR) – ... a partir
de quando, Senador Mário Couto?...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Seja de
quando for, Senador. Seja de quando for, Senador.
Seja daqui a dez anos, vinte anos, trinta anos, eu não
acredito que V. Exª...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – É gradativo,
começa de agora, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...eu não
acredito que V. Exª vá votar contra Roraima...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – É gradativo,
começo de agora, Senador Mário Couto...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu não
acredito que tenha alguém capaz aqui de votar contra
a sua terra. Eu não acredito.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Só não será
gradativo se o Senador Romero Jucá...
(interrupção do som)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu quero,
eu quero, neste momento, pedir antecipadamente ao
Senador Sarney, ao descer desta tribuna, ao Senador
Sarney, meu Presidente, que V. Exª possa mandar para
o meu gabinete a cópia da gravação desta sessão de
hoje à noite.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, há momentos na vida pública
em que nós precisamos encontrar a solução das controvérsias de uma maneira equilibrada. E, para isso,
contamos com o gênio político desta Casa. Para isso
existe o Senado Federal e para isso é presidido por
um grande estadista, Presidente José Sarney, que tem
uma experiência de vida muito grande.
Nós atravessamos o Atlântico para tentar a paz
no Oriente Médio, nos expomos diante das cortes internacionais para dizer que o Irã precisa ser ouvido e
seus projetos de soberania nacional devem ser respeitados.
Mas, hoje, nesta Casa, rompendo com as mais
altas tradições dos nossos antepassados, estamos
discutindo o ódio entre os brasileiros, porque não sei
como voltar para o Rio de Janeiro, não sei como voltarão os Senadores do Espírito Santo, se hoje uma
maioria eventual estraçalhar os direitos legítimos e
justos, acima de tudo constitucionais, de um povo que
tem nos royalties do petróleo a esperança de redenção de tantas favelas.
Ninguém aqui pode ser indiferente às crises que o
Rio vive, o Estado mais violento da Federação, o Estado
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onde, há pouco tempo, crianças morreram soterradas
na lama e no lixo! E no afobamento, no açodamento,
estamos discutindo divisão de royalties, colocando
irmãos contra irmãos e rasgando a nossa maior herança dos processos da nossa evolução política, que
foi o espírito federativo, legado também por um grande
ﬂuminense, cuja espada conciliadora, nos quatro decênios do Império de D. Pedro II, fundiu a unidade moral,
territorial, material e política da nossa Pátria.
Reﬁro-me a Duque de Caxias.
Eu quero fazer um alerta. Eu quero fazer um
alerta e um apelo. Sei que o Senhor Presidente da
República nos assiste nesta hora. É muito importante
para o Brasil garantir que os poços de petróleo a serem explorados – os otimistas falam em 200 bilhões
de barris, os pessimistas, em 30 bilhões de barris; o
Governo trabalha com 60 bilhões de barris. Meus Deus
do céu, é tanto petróleo! Por que não discutir a divisão disso daqui para a frente? Por que tirar do Rio de
Janeiro, por que tirar do Espírito Santo o ato jurídico
perfeito? É justo isso?
O Município de Campos vai perder 90% da sua
arrecadação: o que será do comércio, das escolas,
dos hospitais? O Município de Macaé... Não sei como
voltar ao Rio de Janeiro.
Então, eu quero dizer, Sr. Presidente, que faço
um apelo ao Governo. Não nos restará alternativa senão votar contra os projetos. E olha que as Bancadas
do Rio e do Espírito Santo praticaram aqui as mais
duras renúncias, todas as abnegações que nos foram
pedidas! Nunca houve negociação de voto, nunca houve nomeação de apadrinhado, nunca houve qualquer
tipo de negociação que diminuísse a nossa legítima
e justa credencial de eleitos pelo voto direto do povo
de nossos Estados. Agora, o Governo não pode pedir,
neste momento, que nós votemos contra as aspirações
justas e legítimas do nosso povo.
Os mentores dessa emenda, que tenta tirar dos
Estados produtores de petróleo aquilo que a Constituição lhes garante, não numa PEC, mas um projeto de lei
nos afronta, nos enche de indignação e nos revolta.
O que cabe a nós, Sr. Presidente? A resignação?
O silêncio? O esbulho? A humilhação? Voltar para o
nosso Estado de cabeça baixa ou negociar aqui, esperando um veto do Governo, para que, nos nossos
Estados, digam: “Pois bem, vocês, em vez de lutarem
com galhardia, cederam, e o Governo teve que vetar”?
É isso que eu vou dizer ao povo do Rio de Janeiro depois de, durante sete anos, ter aqui, com a incompetência das minhas limitações, mas com a ﬁbra de um
gladiador, com o arrojo de um bandeirante, com a fé
de um mártir, defendido os interesses e, repito, as aspirações legítimas, dignas e honradas da minha gente
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sofrida e valente, na sua imensa maioria povo ordeiro,
trabalhador e humilde e muito pobre?
Nós temos que encontrar uma fórmula. Nós não
podemos terminar esta discussão estraçalhando os
direitos do Rio de Janeiro, humilhando as bancadas
de uma minoria. Qual é a nossa culpa? Apenas ser a
minoria? Ora, o Senado Federal não foi criado com
representação paritária para que aqui prevalecesse o
espírito da Federação? Então, por que nos inﬂigir essa
derrota? Por que nos deixar, apenas como alternativa,
o amargo dissabor de ver nossos Estados aviltados
em seus direitos?
Faço um apelo de quem, há sete anos, tem sido
um soldado ﬁel; de quem, há sete anos, quase oito, não
tem negado seu apoio, desvalioso, mas desinteressado; pequeno, mas honesto e sincero. Faço um apelo ao
Líder do Governo, ao Senhor Presidente Lula: vamos
capitalizar a Petrobras, mas não vamos discutir repartição de royalties neste momento pré-eleitoral, num
momento de açodamento, num momento onde vamos
lançar, sobre o povo brasileiro, aquilo que vi quando fui
missionário na África: o ódio entre os irmãos, o rancor,
a mágoa, os ressentimentos, as tristezas que machucam, que maculam a nossa consciência, que trazem
desencorajamento, desestímulo, tristeza. Não é isso
que vai engrandecer o Brasil.
Lá na Câmara dos Deputados, foi um melancólico
crepúsculo de uma vil e apagada tristeza, parodiando
Manuel Bandeira, quando se viu uma minoria humilhada e triste sair do plenário para se lamuriar pelos
cantos de gabinetes por um assalto. Um assalto àquilo
que, constitucionalmente, pertence aos Estados produtores confrontantes.
Diziam os nossos detratores: “Mas essa exploração é no mar, e a 700 quilômetros. Qual é o risco ao
meio ambiente?” Está aí o Golfo do México a provar.
O óleo chegou à costa atlântica, nas praias de Miami, Flórida.
Tudo já se falou, tudo já se argumentou, nós estamos aqui há horas fazendo apelos, apelos justos e
legítimos, mas todos os Senadores foram à tribuna e
disseram: “Nós não queremos tirar do Rio, mas não
nos peçam para votar contra nossas bancadas!”
Quer dizer, todos fomos colocados aqui entre a
cruz e a espada. Então, eu peço, já que estamos falando de reservas imensas, que devem unir os brasileiros,
e não separá-los, para que o Rio de Janeiro não volte
às ruas e encha as suas avenidas com a indignação
de seu povo espoliado, sem justo motivo...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
- Nós enviamos a cada ano para Brasília mais de
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R$200 milhões de arrecadação e recebemos apenas
R$2 milhões nos fundos de participação. Nós somos
o segundo arrecadador em tributos federais do Brasil
e o 26º a receber recursos diretos.
Vamos deixar para discutir isso depois das eleições, Sr. Presidente. Vamos encontrar uma fórmula
que nos enobreça diante da Nação. Vamos encontrar
uma fórmula que fortaleça o nosso espírito federativo
e os nossos laços inquebrantáveis de brasileiros, em
vez de, neste momento e nesta noite triste, tomarmos
uma decisão que trará, certamente, muito arrependimento no futuro.
Sr. Presidente Sarney, este é o apelo que faço,
apelo que faço ao Líder do Governo. É importante decidirmos sobre a partilha. É muito importante. Nós não
podemos colocar em risco que tantas reservas de petróleo caiam na mão apenas de pequenas petroleiras.
Precisamos estudar isso melhor. Agora, não conte, Sr.
Líder do Governo, com os votos da Bancada do Rio
e do Espírito Santo, sobretudo do Rio. Talvez a Bancada do Espírito Santo tenha uma unidade fechada,
mas a do Rio de Janeiro... O Senador Dornelles votará contra, não nos deixará nenhuma outra alternativa.
As Bancadas têm que votar unidas e coesas, senão o
povo não vai entender nossa posição. E, no Rio, já há
declarado um voto contrário.
Este é o apelo que faço. Um apelo pela ponderação, pela tolerância, pela indulgência...
(Interrupção do som.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Já concluo, Sr. Presidente, pedindo perdão a V. Exª
por, neste momento, já falar as palavras que me ditam o coração na emoção, pensando no povo da minha terra.
Peço que o espírito de ponderação desta Casa
encontre a solução política, para que todos ganhem,
para que os brasileiros todos recebam parte desse
petróleo e que essas imensas reservas sirvam para
nos unir ainda mais, ao invés de nos dividir, de trazer
cisão, de trazer ódio entre irmãos, o que não pode ser
a marca do Governo do Presidente Lula.
Na minha terra, até hoje se diz: “Aqui, nós temos
uma mágoa contra o Serra, porque o ICMS do petróleo na Constituição não foi patrocinado por ele”. Nem
sei se isso é verdade, mas é o que se diz lá. Por isso
a Ministra Dilma está tão bem votada.
Agora, se, no Rio de Janeiro, correr o comentário de que os royalties do petróleo foram tirados do
Rio por este Governo que tem 80% de aprovação no
meu Estado, não sei como a nossa gente haverá de
interpretar. Falo do homem da rua, da dona de casa
desprevenida, que recebe esse noticiário. Como é que
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essas pessoas humildes vão entender? “Puxa vida!
Mas o Lula... Nós votamos nele, nós o prestigiamos,
nós demos 70% dos nosso votos. Por que ele fez isso
conosco?”
Então, nós temos que encontrar um caminho melhor. E, nesta noite, declaro, Sr. Presidente, que ainda
não temos esse caminho.
Muito obrigado, Presidente Sarney, pelo espaço
que me deu.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador José Agripino Maia,
por permuta com o Senador Eduardo Azeredo.
Senador Crivella, quero dizer-lhe que não sou tão
pessimista quanto V. Exª. Acho que jamais o Senado
admitiria jogar um Estado contra o outro, nem realmente
desrespeitar os direitos adquiridos do Estado do Rio
de Janeiro, do Estado do Espírito Santo, e de outros
Estados que também já adquiriram esses direitos.
Posso falar isso com autoridade, porque os royalties do petróleo não existiam e foram feitos quando eu
era Presidente da República. Fui a Campos assinar a
lei que criava royalties para o Estado do Rio de Janeiro e para o Estado do Espírito Santo, na frente do
Governador Brizola e do então Prefeito Garotinho. E
foi criada a Lei dos Royalties àquele tempo. A Constituição, em seguida, consagrou uma lei que já existia,
feita durante o meu Governo.
Portanto, ﬁque V. Exª certo de que ninguém nesta Casa vai admitir desrespeitar os direitos adquiridos,
como também jamais vai deixar que, no futuro, evidentemente, as riquezas que estão sendo descobertas não
sejam distribuídas pelos diversos Estados do Brasil, o
que também seria uma grande injustiça. (Palmas.)
Com a palavra, o Senador José Agripino.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Parabéns, Sr. Presidente. Apoiado!
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, acho que é preciso que a gente faça
um esclarecimento – em nome do meu Partido, eu o
faço – sobre o que estamos votando.
Deveríamos estar votando, Senador ACM Júnior,
o projeto da criação do Fundo Social. Eram quatro os
projetos. O primeiro deles é o projeto da criação do
Fundo Social, em que eu votaria tranquilamente a favor.
É a destinação de recursos decorrentes da exploração
de uma riqueza do Brasil, o petróleo do pré-sal, voltado
para a solução de questões sociais do Brasil.
Eu faria apenas reparos, Senador Neuto de Conto, no que diz respeito à destinação dos recursos. Eu
concentraria maciçamente os recursos na destinação
para o setor da educação, mas votaria favoravelmente
– sou muito franco – e defenderia na minha Bancada

Quinta-feira 10

277

27743

o voto favorável. Seria um dos quatro projetos do présal que contaria com meu voto “sim”.
Ocorre que ao projeto do Fundo Social foi acrescida, por iniciativa do Governo, a discussão ou a anexação
do processo de exploração pelo sistema de partilha,
diferentemente daquele viabilizou a autossuﬁciência do
Brasil em petróleo, que foi o regime de concessão.
Voto contra, porque esse substitutivo apresentado e em apreciação propõe que se vote a criação do
Fundo com a destinação que apresenta, mas acopla
ao Fundo o regime de partilha. Pelo interesse nacional, em razão de convicções absolutas de interesse
do povo brasileiro, voto contra, porque acho, Senador
Geraldo Mesquita, que o regime de partilha não é o que
interessa ao povo brasileiro. Foi o regime de concessão que possibilitou, a partir da quebra do monopólio
do petróleo, em 1998, a autossuﬁciência do Brasil em
petróleo. Nós saímos de um milhão de barris por dia
para dois milhões de barris por dia e multiplicamos em
muito a produção de gás no Brasil, num processo em
que os países modernos do mundo, como os Estados
Unidos... Veja a companhia em que nós nos encontramos no regime de concessão, Senador Dornelles: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. E para onde nos
querem levar com a proposta que voto contra? Querem
nos levar para a companhia de Muammar Khadaﬁ, da
Líbia; do Presidente do Cazaquistão; do Presidente
da Nigéria, que são países totalitários, que envolvem
regimes fortes, não democráticos, onde o regime de
partilha é praticado.
O regime de concessão é um regime democrático
onde a ﬁscalização da sociedade se faz na sua plenitude. E é preciso que se faça, porque a concessão é
feita por concorrência pública; concorrência pública que
gera caixa imediato para o Governo – e aí é onde nós
começamos a ser lesados na troca da concessão pela
partilha. Na concessão, quem ganha a concorrência
se obriga a pagar o bônus de assinatura, que é uma
espécie de cartão de entrada para ter a propriedade
ou a posse da área a ser explorada. O petróleo é da
União. O direito de exploração envolve o pagamento de
um bônus de partilha. É um pagamento à vista. Para
um país que precisa de capital, que tem déﬁcits nominais, contar com o bônus é fundamental. Na questão
da partilha, não está previsto. Pode até ser que venham
justiﬁcar, que venham a criar um bônus para o regime
de partilha, que não está criado.
O regime de concorrência é feito para uma área
onde se supõe haver a possibilidade de um poço produzir cinco mil barris de petróleo por dia. Se o poço der
50 mil, há uma ﬁgura chamada participação especial,
que é devida ao Estado, que passa pelo contrato a
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contar com esse adicional de receita. Tudo em regime
de livre concorrência.
O risco é do empreendedor. O empreendedor
ganha a concorrência, paga um cheque à vista para
ter acesso ao processo de exploração, compromete-se
a comprar equipamentos nacionais, sujeita-se à participação especial; tudo em regime de transparência e
ainda em livre concorrência.
A partilha, Senador ACM Júnior, não tem nada
disso. A partilha, além de tudo, signiﬁca, no bojo do
conjunto de projetos, um perigosíssimo impeditivo a
uma coisa que nos é fundamental, Senador Dornelles. Quem é que disse que nós temos capital? Quem
é que disse que empresas brasileiras têm capital para
investir?
O regime de partilha, junto com a criação da Petro-Sal, da forma como está proposto, obriga a que a
Petrobras tenha pelo menos 30% de cada consórcio.
E obriga ainda o conjunto de projetos a que a PetroSal, existindo, exerça, pelo poder de veto, a tutela dos
consórcios.
Quem é que, de livre e espontânea vontade,
vem, se tem alternativas de investimentos em outros
lugares com regime de concessão, quem é que vem
se sujeitar a ter um sócio compulsório ou a ter a tutela
de uma empresa estatal? O que se deseja é a volta ao
domínio do Estado no setor do petróleo, impedindo o
quê? A chegada de capital.
Ora, num sistema internacional de busca competitiva por capital, você criar, ao invés de manter uma
coisa que já deu certo, uma coisa duvidosa em matéria
de captação de recursos é contrariar o interesse nacional, é criar impeditivo. A troco de quê? De uma questão
ideológica? A troco de voltar ao passado?
Nós conseguimos a autossuﬁciência do petróleo
graças ao regime de concessão, que quebrou o monopólio e, com a concessão, botou dentro do Brasil
77 grupos empresariais, dos quais 39 brasileiros, que
produziram o que hoje é um patrimônio nacional: tecnologia, competitividade, eﬁciência na exploração, fazendo com que nós saíssemos de um milhão de barris
para dois milhões de barris e as reservas chegassem à
identiﬁcação do petróleo do pré-sal, que foi descoberto
pela Petrobras, que ganhou, e ganhou muito, com a
competição estimulada pelo regime de concessão. Só
o País e as empresas ganharam com esse regime. A
competição gerou tecnologia, produziu a descoberta
do pré-sal, e se quer agora parar isso tudo que deu
certo em troca de uma coisa que é duvidosa? Contar
com o nosso voto para uma coisa que não é o interesse do Brasil?
Senador ACM Júnior, nós estamos trocando uma
coisa que dá certo.
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Se você ﬁzesse um regime de concessão para o
pré-sal, já teria ganhado tempo com concorrências, já
teria empresa que teria ganhado o direito de explorar
o petróleo do pré-sal, e estaríamos em andamento,
porque o que deu certo continuaria a dar certo. Ao invés disso, querem mudar as regras do jogo, criando
diﬁculdades para a vinda do capital e ainda colocando
diﬁculdades no processo de exploração.
Eu acho uma absoluta insensatez o que está em
discussão. Isso é o que eu acho. Não tive a oportunidade de ouvir o contraditório, porque os debates que
propusemos não aconteceram. O que nos cabe agora é votar contra; votar a favor do interesse nacional,
votando contra o regime de partilha, por entender que
esse não é o melhor para o interesse brasileiro.
Ouço, com muito prazer, o Senador ACM Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador José Agripino, V. Exª está abordando pontos importantíssimos dessa discussão do regime de partilha...
(Interrupção do som.)
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Na
verdade, os aspectos econômicos V. Exª abordou com
muita felicidade, e eu agora complementaria, dizendo
que todo o interesse do Governo com esses quatro
projetos, capitaneados por esse da partilha, é de reestatizar o setor do petróleo no Brasil através de uma
medida inconstitucional. Por quê? A Constituição só
prevê autorização e concessão. Se estamos fazendo
regime de partilha, nós teríamos que alterar a Constituição por proposta de emenda à Constituição, e não
por projeto de lei. Ou seja, estão querendo reestatizar
o setor por meio de uma inconstitucionalidade.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Além do
mais, Senador ACM Júnior, além do mais, ainda resta
o contencioso da legalidade na mudança do processo
de exploração, ainda resta o contencioso da ilegalidade.
Agora, por que é que se junta uma coisa que votaríamos favoravelmente, que é a criação do Fundo, com
uma coisa que vamos votar, pelo interesse nacional,
contra, que é o regime de partilha em substituição ao
regime de concessão? Por uma única razão: é que, no
projeto da distribuição ou da exploração do petróleo em
regime de partilha, existe uma emenda aprovada, que
veio da Câmara, e que promove uma nova sistemática
de redistribuição dos royalties de petróleo, discussão
da qual o Governo quer fugir.
O que é que se constata neste momento? O que
se constata é que a tentativa de fuga em se jogar o
regime de partilha na criação do fundo não vai ocorrer,
porque tenho informação de que, por parte de Senador
da própria base do Governo, a apresentação da emenda
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do Deputado Ibsen Pinheiro, que aqui se faz presente, será feita. E aí, com muita propriedade, rebela-se
o Rio de Janeiro, rebela-se o Espírito Santo, porque a
emenda que será apresentada equaliza a distribuição
dos royalties, pelos critérios da distribuição do Fundo
de Participação, entre Estados e Municípios produtores e não produtores.
O meu Estado se beneﬁciará, Presidente Sarney;
o Estado de V. Exª, idem. Nenhum de nós terá condição, a mínima condição, de se posicionar contra. E
jamais eu me posicionaria contra a redistribuição dos
royalties pelo critério do Fundo de Participação. Pelo
contrário. Na hora em que isso vier a acontecer, eu
serei o primeiro a defender e a votar a favor. Agora,
entendo perfeitamente o posicionamento dos Senadores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que têm a
exploração de seu petróleo de águas profundas e que
serão açoitados por essa emenda nas suas ﬁnanças.
Vão ter enormemente prejudicados os seus recursos
orçamentários pelo fato de terem diminuída, pelo critério novo de distribuição, a sua receita decorrente de
royalties de petróleo no mar.
A atitude de Senadores do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo é de legítima defesa ao se manifestarem contra a perspectiva de uma diminuição brutal de
receitas.
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Antes de
concluir o meu raciocínio, eu queria ouvir a sempre
sensata opinião e o aparte do Senador Edison Lobão,
ex-ministro de Minas e Energia.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Senador
José Agripino, durante um ano e meio, o Governo estudou, com a profundidade que era de sua responsabilidade, essa legislação proposta, aﬁnal, ao exame
do Congresso Nacional. Participei diretamente dos
debates, fui o coordenador da Comissão, e chegamos
à conclusão de que, em benefício da Nação brasileira, o regime de partilha era o melhor. Vejo que V. Exª
não encontra, com a sua inteligência e o seu talento
oratório, razões positivas para que se preﬁra o regime
de partilha.
(Interrupção do som.)
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – E ainda
declara que das empresas não há a que tenha capital
para, em um regime de partilha, investir na exploração do pré-sal. Senador José Agripino, permita-me
dizer que penso de modo integralmente contrário. O
regime de concessão serve àqueles países que têm
pouco petróleo, que têm diﬁculdades de explorá-lo,
que era o caso do Brasil no passado. Os países que
têm grande concentração de petróleo adotam o regi-
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me de partilha. Oitenta por cento do petróleo do mundo são explorados pelo regime de partilha. Nós, que
tínhamos pouco petróleo, hoje somos aquinhoados
com a descoberta do pré-sal, portanto, com muito petróleo. O que se fazia com o regime de concessão?
O consórcio, ou uma empresa qualquer, brasileira ou
estrangeira, a Petrobras inclusive, entrava na licitação
e apresentava aquilo que V. Exª chamou de bônus de
assinatura, o que é real.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Vou concluir, Sr. Presidente. Com o bônus de assinatura, muitas vezes mínimo – mínimo –, a empresa se tornava
dona daquele bloco exploratório. Se não encontrava
nada, tinha prejuízo. Se encontrava muito, o petróleo
era seu, os lucros eram seus, e não dos brasileiros.
No regime de partilha, nós fazemos com que o petróleo seja deﬁnitivamente dos brasileiros em sua grande
parte. Diz V. Exª: “Não há recursos para a exploração”.
Existe total recurso para isso, Senador José Agripino.
Até porque não será o consórcio que irá pagar a despesa da exploração. Quem vai pagar? Será a venda do
próprio petróleo retirado do fundo do mar. Cobre todas
as despesas, após ser ele descoberto. Aquilo que o
consórcio, junto com a Petrobras, gastou, o petróleo
retirado do poço pagará e indenizará tais despesas.
Mas a União Federal será dona de 50%, 60%, 70%
daquele petróleo. Portanto, é exatamente o regime de
partilha aquele que serve fundamentalmente ao povo
brasileiro. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado, Senador Edison Lobão. Quero lembrar a V. Exª
uma coisa só...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Agripino, eu pediria a colaboração de V. Exª
com a Mesa...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Com
muito prazer.
Os Estados Unidos da América, V. Exª sabe e
tem a obrigação de saber, são detentores seguramente das maiores reservas de petróleo do mundo e têm
regime de concessão.
O Canadá, V. Exª sabe e tem a obrigação de saber,
que é, talvez, o segundo maior detentor de reservas de
gás e é praticante do regime de concessão.
V. Exª sabe e tem a obrigação de saber que capital de risco para investimento em energia está em
permanente mutação, energia hoje pode ser petróleo,
amanhã pode ser energia eólica, pode ser fotovoltaica,
pode ser isso tudo.
(Interrupção do som.)
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – E o preço do petróleo, e V. Exª sabe melhor do que eu, tem
uma enorme oscilação. O capital de risco é um capital precioso e que precisa vir por facilidades e não por
diﬁculdades.
V. Exª sabe que, no regime de partilha, 30% no
mínimo dos consórcios são, por compulsoriedade,
propriedade da Petrobras, estatal brasileira, e que a
Petro-Sal, uma empresa estatal brasileira, tem o poder de veto.
Qual é a empresa que virá para cá se tiver uma
alternativa melhor por concessão?
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Eu responderei a V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Espere
só para concluir.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Eu responderei a V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Eu acho
que não vem; irá para um outro País. Então, o interesse nacional que é não ter o petróleo do pré-sal lá embaixo, a cinco quilômetros de profundidade, é ter esse
petróleo surgente, explorado, ao menor custo possível,
com incorporação de tecnologia, que essas empresas
venham para o País. Essa é a razão pela qual tenho
a absoluta convicção de que aquilo que já deu certo...
Não tem soﬁsma, Senador Lobão; já deu certo. Quem
produziu a autossuﬁciência do petróleo no Brasil foi o
regime de concessão, foi a quebra do monopólio e o
regime de concessão. Não há o que discutir, isso já foi
o que deu certo. O regime de partilha é a troca do certo
pelo duvidoso, duvidoso pelo fato de você ter um sócio
com 30% compulsórios e ter a Petro-Sal com poder de
veto sobre os investimentos. Isso é o duvidoso.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Se V. Exª
me permitir, eu lhe responderei. A Petrobras terá...
Permite-me V. Exª?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Claro. Estamos num debate aqui franco. Este debate, Senador
Edison Lobão, é o debate que queria que tivesse ocorrido nas Comissões. Infelizmente, estamos tendo...
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Houve.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Não houve, Senador Lobão. No debate que houve, na audiência
pública que houve para discutir a capitalização, não
havia um único, um só Senador da base governista,
um só. Era este o debate que nós, da Oposição, queríamos que tivesse acontecido nas Comissões e que
não aconteceu por omissão da base do Governo.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – V. Exª me
permite uma rápida resposta, Senador José Agripino?
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Claro,
com o maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Senador Agripino, eu pediria a colaboração de
V. Exª.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Ainda como
Ministro de Estado, participei de uma audiência pública
em que havia muitos Senadores. Fiquei aqui no Senado Federal, como Ministro, durante horas e horas,
respondendo a todos os questionamentos dos Srs. Senadores. Houve audiência pública, sim, aqui no Senado
Federal. Digo a V. Exª: a Petrobras terá 30% compulsoriamente. Ela já tem hoje, Senador José Agripino,
ela já participa hoje.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Por livre
opção dela e por livre opção das outras empresas que
participam, não por compulsoriedade.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – As empresas
estão felizes da vida com a Petrobras tendo 30%.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Pode
ser que estejam, mas que seja dada a oportunidade
para que elas...
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Recebi
esse depoimento...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – A palavra
é minha, Presidente. A palavra é minha.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – O Regimento não permite apartes. V. Exª concede o aparte…
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – A palavra
é de V. Exª...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador
Lobão, a oportunidade é dada pela livre concorrência.
A Petrobras participa se quiser, a empresa privada participa se quiser, não por compulsoriedade.
Esse projeto de partilha entrega, por compulsoriedade, 30% de todos os consórcios...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador José Agripino, vou dar mais dois minutos a
V. Exª para encerrar o seu discurso.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Senador
José Agripino, se a Petrobras já tem participação...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Eu dependo do aparte de S. Exª, só isso. O debate é interessante.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Se V. Exª
não deseja o debate, eu desisto.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Não, pelo
contrário; o Presidente é que está limitando o meu tempo. O debate eu desejo e desejaria que fosse muito
mais longo até.
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O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – O Presidente tem suas razões, e eu não quero me insurgir
contra a Mesa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu inscrevo o Senador Lobão para falar e discutir a
matéria.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Posso
concluir, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu peço a V. Exª que conclua.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, por essa razão é que o meu Partido e eu vamos
votar contra o regime de partilha. É por essa razão,
pelas razões que expus aqui e pelo debate que aqui
se estabeleceu.
Agora, eu entendo as razões do Senador Crivella,
que aqui fez um discurso candente e de chamamento
à responsabilidade. A rigor, a rigor, o que esta Casa
deveria fazer, para não cometer injustiças com os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, era não
votar esta matéria agora, porque se a votarmos, pode
ganhar e pode perder o regime de partilha.
Agora, inevitavelmente, pode acontecer a apresentação da emenda da distribuição dos royalties por
novo critério, em relação à qual, com segurança absoluta, cada Senador que representa o seu Estado tem
a obrigação de votar pelo seu Estado e pelo seu povo.
Aí, sim, estará feita a injustiça cometida aos Estados
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que pode ser
evitada pelo entendimento e pelo diálogo que o Senador Crivella propõe e que eu endosso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Paulo Duque. (Pausa.)
S. Exª não está presente... (Pausa.)
É que a Mesa estava procurando identiﬁcá-lo de
branco, e V. Exª hoje veio com terno escuro.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Rio de Janeiro, o novo Rio de Janeiro,
oriundo da fusão de dois Estados, o antigo Estado
da Guanabara, de grata memória, e a antiga capital,
que funcionou na cidade do Rio de Janeiro, nós que
fazíamos política lá, fazemos ainda, estamos acostumados a esse tipo de grandes impactos que faz sair
uma capital, fundir dois Estados, transferir-se para
cá, em suma, perder eventualmente alguma coisa e
ganhar outras.
Eu tenho certeza que todos os Senadores aqui,
todos os Senadores aqui, todos, sem exceção, já estiveram no Rio de Janeiro, amam aquela cidade, torcem
pelo meu Estado e se alegram de ter estado lá ou no
Carnaval ou no dia 31 de dezembro ou de ter um ﬁlha
estudando lá. Em suma, o Rio é o Rio. Sempre me
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perguntam: escuta, Senador, o Rio continua lindo? Eu
digo: sempre, continua lindo.
Agora, quis a boa sorte que exatamente ali fosse
encontrado o petróleo, em grande quantidade. Quis a
boa sorte que nós, que tivemos ali a criação da Petrobras, nos idos de 1954 – veja que luta, Presidente –; de
lá até aqui, a Petrobras já teve 34 Presidentes, nenhum
do Rio de Janeiro. É preciso que se diga: nenhum do
Rio de Janeiro. Sendo que o primeiro foi um Tenente
de 1922, Juracy Magalhães, oriundo do Ceará, mas
que fez sua carreira política na Bahia.
Então, estou aqui, neste exato momento, pensando no primeiro dia em que tomei conhecimento
no Senado, quando assumi o mandato, e veriﬁquei –
olhem o outro impacto – que na Constituição de 1988,
o petróleo descoberto no Rio de Janeiro não poderia,
Senador Francisco Dornelles, usar daquele ditame
constitucional, legal, que prevê que o produto fabricado em um Estado tem o direito de o produtor cobrar ali
o imposto denominado ICMS, que é o antigo Imposto
de Vendas e Consignações.
Só isso, Presidente Mão Santa, deu, de 1988 até
agora, um prejuízo anual de R$7 bilhões ao Estado do
Rio de Janeiro.
Então, a primeira medida, a primeira proposta, a
primeira proposição que eu apresentei como Senador
de um voto só foi exatamente alterar essa vedação,
essa proibição. Está lá, até hoje, rodando por aí. Está
rodando por aí uma proposta que visava a corrigir essa
injustiça, feita em 1988, por não sei quem, ao meu Estado do Rio de Janeiro. Mas foi lá, está aprovada. É o
art. 155 da Constituição Federal. Está lá.
De maneira que eu estou aqui, vamos dizer assim,
não é cheio de dúvida, não. Eu aprendi muito nesse
debate, eu aprendi muito no que se falou aqui. Estou
apreciando o esforço das Lideranças de conversarem,
de chegarem a um entendimento pelo Rio, pelo Espírito
Santo. E estão todos muito enganados. Eu acho que
todo o litoral brasileiro tem o pré-sal. O pré-sal é uma
novidade que surgiu agora. Surgiu agora, Srs. Senadores. Não pensem os Srs. Senadores que esse negócio
é antigo, não. Agora é que surgiu aqui no Brasil.
Só o Rio de Janeiro? Apenas o Espírito Santo?
E agora já se descobriu lá em São Paulo e em Santa
Catarina. E por que só esses Estados? E por que não
lá para cima? E por que não na Bahia? Por que só aqui
vai haver o pré-sal, no Rio de Janeiro? Estou falando
do Rio de Janeiro.
E se houver o pré-sal em todo o litoral brasileiro,
como eu que sou um homem otimista, calculo isso,
aposto nisso, Senador Magno Malta, aposto nisso. Por
que só no Rio, no Espírito Santo e, agora, em São Paulo,
no início ainda? Estou pensando de outra maneira.
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Fiz um discurso bastante meditado, escrito, que
faço questão de ler, nesta oportunidade, porque acho
bastante oportuno.
No dia 20 de abril passado, uma forte explosão
quebrou o silêncio da noite no Golfo do México, (o
Golfo do México tem 30 mil perfurações), sacudiu a
plataforma de petróleo Deepwater Horizon em pleno mar, pertencente à empresa de petróleo British
Petroleum, provocou um grande incêndio, matou 11
funcionários da referida companhia e começou a espalhar uma grande quantidade de óleo que já ameaça
parte da costa americana e mexicana, as Bahamas e
Cuba. Segundo o noticiário, as manchas de petróleo
que avançam no mar correspondem ao tamanho de
um país como Porto Rico, que tem mais de 9 mil quilômetros quadrados de extensão.
As avaliações técnicas indicam que, no momento em que o fogo começou, o sistema automático de
fechamento do poço, que ﬁca a mais de 1.500 metros
de profundidade - vejam bem: mais de 1.500 metros
de profundidade, apenas no fundo do mar -, não funcionou, a saída de petróleo não pôde ser interrompida,
e a plataforma afundou dois dias depois da explosão.
Até hoje, a válvula continua travada, o buraco aberto,
e o petróleo escapando sem parar, aumentando ainda
mais a área do desastre ambiental, que já pode ser
considerado o maior ocorrido nos Estados Unidos e
um dos maiores já registrados em nível mundial.
A luta para estancar o vazamento continua há
mais de um mês. Os recursos técnicos que estão sendo
empregados são de grande dimensão. Há mais de um
mês, vários robôs submersíveis, controlados a distância
por engenheiros, trabalham para fechar outros vazamentos que apareceram em vários lugares da tubulação. Ao mesmo tempo, tentam, até agora sem sucesso,
apertar o botão que fecharia a válvula do poço.
O negócio é muito complicado. Nós estamos
discutindo aqui um vazamento que ocorreu no fundo
do mar, a 1.500 metros só de profundidade. O pré-sal
brasileiro, pelo que estamos informados, ocorre a mais
de seis, sete mil metros, em sua grande maioria.
Então, estou tentando adivinhar o futuro um pouco, tentando imaginar o que pode ocorrer num açodamento qualquer em relação a essa ânsia desmedida
de se obterem riquezas às custas do meu Estado, do
Estado do Espírito Santo, um pouquinho do Estado
de São Paulo.
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O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Dois minutos.
Presidente, nós somos apenas nove Senadores
representando três Estados diretamente atingidos por
essa legislação no momento em que se vai votar. Sei
que, na votação de hoje, seja qual for o resultado, se
houver, não há condições de ninguém colocar emenda
de espécie alguma. Na votação de hoje, o Regimento
não permite isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero esclarecer a V. Exª que, como se trata de um
substitutivo, teremos uma votação suplementar, e, nessa votação suplementar, podem ser oferecidas emendas, de acordo com o Regimento da Casa.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Hoje, ainda, podem ser oferecidas emendas, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se votarmos o turno suplementar ainda hoje, sim.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Sim.
Desse modo, estou meditando. É uma grande dúvida que tenho. Tenho conversado com os colegas da
Bancada. Não quero ser e não serei mal interpretado.
É preciso que haja compreensão absoluta.
Muito se falou aqui. Prestei grande atenção às
sempre emocionantes palavras do Senador Marcelo
Crivella, esse homem que tem sempre uma inspiração
harmoniosa do Alto e que é um homem independente,
gosta de acertar para o Brasil e pelo Brasil.
Da mesma maneira, prestei muita atenção a um
discurso bastante suave do Senador Arthur Virgílio, que
trouxe uma denúncia bastante curiosa, porque falta nós
sabermos quem é o autor dessa malfadada emenda
que está lá na Câmara dos Deputados. Vamos saber.
Em suma, todo mundo aqui discorreu, uns com
mais ênfase, outros com menos, uns com mais vigor,
outros com mais calma. Mas estamos aí, 76 Senadores, cada qual representando o seu Estado, sendo ou
não ouvidos, para tomar uma decisão que interessa
ao Brasil.
Conforme já acentuei, o meu Estado, a minha
cidade sofreu rudes golpes nesses últimos 30 anos:
mudança da Capital, fusão entre dois Estados, que
ninguém pediu, esse artigo 155, que proíbe o Estado
de cobrar o ICMS na origem. Só o Rio de Janeiro foi
penalizado com um prejuízo de R$7 bilhões por ano,
no mínimo, isso desde 1988. Mas vamos mudar isso.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Acabou
o tempo? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª ainda tem dois minutos.

O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Sr. Presidente, eu não vou terminar de ler este discurso que
eu tinha feito. Acho que todo mundo já disse o que
quer, já disse o que vai fazer, já disse como pensa. As
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bancadas estão aqui, 76 presentes. Raramente isso
acontece – raramente isso acontece.
Eu quero aproveitar aqui para dizer ao Presidente
da Comissão de Justiça que eu tenho uma proposta
de emenda à Constituição, restabelecendo o poder do
Estado do Rio de Janeiro de cobrar o ICMS na origem
do petróleo. Peço a V. Exª que, inspirado em tudo o
que foi dito aqui hoje, não esqueça de colocar isso na
pauta. É a Emenda à Constituição nº 20.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se V. Exª permite, a Mesa manda publicar o seu discurso na íntegra.
V. Exª pode entregar à Taquigraﬁa.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR PAULO DUQUE
O SR. PAULO DUQUE (PSDB – RJ. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores,Na dia 20 de abril passado, uma forte explosão quebrou o silêncio da noite no Golfo do México,
sacudiu a plataforma de petróleo Deepwater Horizon
em pleno mar, pertencente à empresa inglesa British
Petroleum, provocou um grande incêndio, matou onze
funcionários da referida companhia e começou a espalhar uma grande quantidade de óleo que já ameaça
parte da costa americana e mexicana, as Bahamas e
Cuba. Segundo o noticiário, as manchas de petróleo
que avançam no mar correspondem ao tamanho de
um País como Porto Rico, que tem mais de 9 mil quilômetros quadrados de extensão.
As avaliações técnicas indicam que, no momento
em que o fogo começou, o sistema automático de fechamento do poço, que ﬁca a mais de 1.500 metros de
profundidade, no fundo do mar, não funcionou. Dessa
forma, a saída de petróleo não pôde ser interrompida
e a plataforma afundou dois dias depois da explosão.
Até hoje, a válvula continua travada, o buraco aberto
e o petróleo escapando sem parar, aumentando ainda
mais a área do desastre ambiental que já pode ser considerado como o maior já ocorrido nos Estados Unidos
e um dos maiores já registrados em nível mundial.
A luta para estancar o vazamento continua há
mais de um mês. Os recursos técnicos, tecnológicos
e ﬁnanceiros que estão sendo empregados são de
grandes dimensões. Há mais de um mês, vários Robôs
submersíveis, controlados a distância por engenheiros
especializados, trabalham para fechar outros vazamentos que apareceram em vários lugares da tubulação.
Ao mesmo tempo, tentam, até agora sem sucesso,
apertar o botão que fecharia a válvula do poço.
Curiosamente, em meio a todo esse esforço, de
homens, máquinas e dinheiro, os técnicos mais qualiﬁ-
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cados da British Petroleum simplesmente não sabem
explicar por que os Robôs ainda não conseguiram concluir o trabalho. Alguns acham que os comandantes da
operação estão meio perdidos e pensam outras saídas
ao mesmo tempo.
Já foi providenciada a construção de um enorme
dreno de metal para sugar o petróleo e uma plataforma móvel está sendo rebocada para a área central da
catástrofe. Neste último caso, a idéia é furar um poço
ao lado do que está sem controle para desviar a saída do óleo. Outra novidade divulgada é que o governo
americano autorizou uma petroleira britânica a selar
o poço, empregando uma nova tecnologia chamada
“Top Kill”, ou seja, “vedar por cima”. Mas, enquanto
o problema não é resolvido, a devastação aumenta,
o vazamento pode durar meses e os gastos já são
consideráveis.
Segundo fontes especializadas, a megaoperação para conter o vazamento de milhares de barris
de petróleo diariamente no mar está custando 33 milhões de dólares por dia à empresa britânica. A própria companhia já admite ter gasto até agora cerca
de 500 milhões de dólares. Por outro lado, até o ﬁnal
dos trabalhos, estima-se que os custos totais poderão
chegar a cerca de 20 bilhões de dólares. Mais de 13
mil pessoas, 530 embarcações e dezenas de aviões
estão envolvidos no trabalho para parar o vazamento
e limpar as áreas atingidas.
É importante assinalar que vários erros de avaliação foram cometidos sobre as potencialidades das
reservas petrolíferas da área. Até o dia da explosão,
os engenheiros da British achavam que as reservas
de petróleo do lugar não eram importantes. Para eles,
o que restava naquela área do mar era apenas uma
pequena quantidade que havia sido deixada por uma
antiga plataforma. No entanto, nove dias depois da
explosão eles caíram na realidade e perceberam que
jorrava mais de 4 milhões de litros de óleo por dia. Outras projeções falam em 13 milhões de litros dia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espero que
a tragédia ambiental que ora se alastra no Golfo do México e ameaça outros países nos sirva de exemplo. Sem
dúvida, estamos presenciando uma situação que deveria
preocupar seriamente as nossas autoridades.
Os especialistas ouvidos aqui assinalam que ainda não estamos preparados para enfrentar um desastre
semelhante. Portanto, precisamos urgentemente criar
barreiras de proteção nas unidades da Federação que
lidam diariamente com o perigo nas plataformas marítimas que se localizam em algumas áreas de nossa
costa. Hoje temos mais de 190 plataformas em operação. Provavelmente, nos próximos dez ou quinze
anos, o número será bem maior em toda a região da
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chamada camada Pré-Sal. Lá, a mais de 6 mil metros
de profundidade, repousam bilhões de barris de petróleo que precisarão ser retirados com a utilização de
soﬁsticados equipamentos de alta tecnologia e com
grandes riscos.
Indiscutivelmente, os Estados brasileiros produtores de petróleo, sobretudo aqueles que exploram
essa riqueza no fundo do mar, convivem com o risco
permanente de acidente. Não podemos nos esquecer
que, no Golfo do México, apesar de todo o controle e
de toda a capacidade instalada, a tecnologia de prevenção e os programas de contenção falharam.
Em nosso País, já registramos algumas situações
semelhantes e o mais grave é que, em todas elas, ﬁcou
demonstrada a nossa fragilidade. Não temos fábricas
de dispersantes químicos, não temos Plano Nacional
de Contingência (PNC) que está parado há dez anos
e muito menos capacidade logística para lidar com catástrofes. Além de tudo, é necessário que a Petrobras
inicie de imediato um programa arrojado de investimentos em novos equipamentos de alta tecnologia
para prospecção em águas profundas.
Dessa forma, para os Estados que exploram petróleo em áreas de alto risco e de difícil intervenção,
é importante a manutenção do ﬂuxo permanente de
royalties gerados com a extração dessas riquezas.
Dessa maneira, em caso de algum acidente grave,
pelo menos esses capitais seriam de fundamental
importância para fazer face aos gastos emergenciais
exorbitantes que esses eventos provocam.
A questão dos royalties do petróleo continua a
dominar a pauta no Congresso Nacional e, ao que tudo
indica, o desfecho ﬁnal sobre o problema da distribuição só será conhecido mesmo depois das eleições. De
qualquer maneira, gostaria de aproveitar a oportunidade para voltar a alertar que os Estados e Municípios
produtores de petróleo não podem ﬁcar prejudicados.
Caso haja diminuição desses recursos, os Estados petrolíferos ﬁcarão totalmente vulneráveis e muito mais
incapacitados para enfrentar qualquer desastre decorrente da exploração de petróleo em alto mar.
Ao terminar este pronunciamento, seria importante acrescentar que, neste momento em que estamos
assistindo a essa triste situação no Golfo do México,
deveríamos aproveitar para reﬂetir profundamente
sobre a melhor posição a assumir sobre os royalties
do nosso petróleo, para não comprometermos a segurança da exploração dessas riquezas no Brasil. Aliás,
o Projeto do Pré-Sal tramita em regime de urgência
nesta Casa, mas, já se cogita em deixar para depois
a votação sobre as partes que tratam dos royalties e
do regime de partilha.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente e Srs.
Senadores, creio que o assunto que está sendo amplamente debatido não foi debatido da maneira ideal.
Da maneira ideal aconteceu lá na Câmara. A Câmara
designou uma comissão, a comissão debateu, analisou
projeto por projeto. Depois de uma ampla discussão,
foi para o Plenário.
Aqui, não. Foi distribuído às várias comissões,
foram escolhidos vários relatores, mas não houve nenhuma discussão, veio direto para o Plenário. E ontem, um pouquinho, e hoje é o dia que nós debatemos
toda a matéria.
A mim parece que a situação é mais clara do
que está a imaginar-se, pelo debate de alguns Parlamentares.
Foi uma decisão importante da Câmara dos Deputados votar uma emenda como esta, um projeto igual
a este. E a Câmara votou. E a imensa maioria, que
surpreendeu muita gente que votou a favor da emenda
do Ibsen e de seus companheiros... Isso merece um
análise. Por que isso aconteceu? Por que essa imensa maioria, à revelia do que queria o Governo, votou
dessa maneira?
E veio para cá. E veio para cá! E é interessante
salientar que, chegando aqui o projeto, vieram com
ele os Parlamentares que foram os autores do projeto
debater e analisar para se encontrar uma fórmula de
entendimento, porque esse era um momento importante
por meio do qual o Brasil poderia encontrar uma solução
importante. Um País que, ao longo do tempo, luta e fala
que quer uma reforma do seu sistema de imposto e que
não consegue, porque nenhum governo tem coragem.
Nos oito anos do Governo Fernando Henrique, duas
vezes esteve na Mesa do plenário para ser votada, e
o Governo retirou o apoio; e nos 8 anos do Lula, duas
vezes esteve na Mesa para ser votado, e o Governo
tirou o apoio. O que se achou, de certa forma, é que
esse projeto, nascendo como não sei, estava a fazer
um início de uma reforma tributária, de uma justiﬁcação
de uma distribuição estúpida por parte dos bens cuja
arrecadação, hoje, ﬁca no Governo Federal; setenta e
tanto por cento no Governo Federal, esnobando a vontade e a miséria dos Estados e a miserabilidade dos
Municípios. Então, os Parlamentares que conseguiram
uma vitória excepcional lá na Câmara vieram aqui no
Senado e foram eles que analisaram. O projeto não
está bom como veio da Câmara. Lá se deu o primeiro
passo, mas precisa ser complementado. E a maneira
de complementar é fazer com que se faça isso que a
gente quer, uma minirreforma tributária; se faça uma
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distribuição em que todos os Estados e todos os Municípios recebam algo realmente signiﬁcativo.
Mas isso não deve ser feito à custa do Rio ou do
Espírito Santo. Isso não deve ser pagando a conta o Rio
ou qualquer outro Estado. E aí nasceu, e quero fazer
justiça, a emenda que se fala aqui como emenda Pedro
Simon, que nasceu lá na Câmara. O Ibsen e os colegas
dele, os mesmos que analisaram e ﬁzeram a emenda
lá, apresentaram aqui no Senado a complementação,
que é a emenda que estamos apresentando.
E qual é o signiﬁcado dessa emenda? É que os
discursos que alguns estão fazendo aqui se justiﬁcariam
de certa forma lá na Câmara, quando foi aprovado o
projeto que veio para cá, porque lá, sim, ﬁcou um vazio.
E o Rio, como é que ﬁca? E o Espírito Santo, como é
que ﬁca? Mas, com a emenda que está sendo apresentada não, porque o objetivo é exatamente este: a
universalidade entre Municípios e entre Estados. Uma
universalidade no sentido de que essa epopéia, que
ainda é perspectiva, mas que Lula e companhia dão
como certa – e queira Deus que seja certa, e parece
que é – que o milagre da multiplicação do petróleo no
fundo do mar seja algo que seja distribuído em toda
sociedade brasileira. Isso prevê o projeto.
O Líder do Governo, surpreendendo, no momento
de votar o projeto que não tinha nada a ver com essa
matéria, endossou a outra, e veio para cá, querendo
fazer com que votemos aqui uma parte, e outra ﬁcaria
na gaveta. “Os royalties não votamos agora, os royalties vamos deixar para depois!”
Cá entre nós, se a Câmara que é a Câmara teve
coragem de votar, por que o Senado não vai votar?
Por que o Senado não vai votar? “Vamos deixar depois
das eleições!” Quer dizer, vamos deixar para nunca. A
hora de votar é agora, a hora e o momento de votar são
agora! Por isso a emenda, que estava no outro projeto,
está aqui, acompanhando o substitutivo. Aprovado o
substitutivo, o que pretende essa emenda?
Repare, até agora não vi nenhuma palavra do
Governo mais ﬁrme no que tange a uma emenda que
apareceu no substitutivo aprovado na Câmara, onde,
sem mais nem menos, a quantia que se apresenta
para nós é algo em torno de 12 bilhões de dólares,
emenda do Parlamentar Henrique Alves. Compensação sem custo para a União, cálculo feito por engenheiros da Petrobras. De repente, não mais do que de
repente, é apresentada uma emenda, e é aprovada.
Doze bilhões de dólares, que, de royalty, o Governo
se compromete a pagar em barris de petróleo, para
as empresas de petróleo.
O que estamos fazendo aqui – e tenho certeza
de que a aprovação será por unanimidade – é rejeitar
essa emenda. E rejeitando essa emenda de US$ 12
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bilhões que estão no projeto e que veio da Câmara,
e que está no projeto que veio para o Plenário e que
estamos tirando, sobra dinheiro para os 7 bilhões, para
compensar o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então,
reparem: o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não vão
perder nada.
Se nós falarmos aqui os dados que me foram
apresentados pelos Parlamentares, reparem, na hora
de votar: o Acre recebe hoje 6,8 milhões, vai receber
585 milhões. Alagoas – nosso líder não está aqui –, 80
milhões, vai receber 1.078 bilhão. Amapá, 6 milhões,
vai receber 567 milhões. E assim poderia ler: Ceará
de 77 para 1,9 bilhão. Distrito Federal...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Piauí, Senador, Piauí, por favor.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Piauí, de
18 milhões para 1,075 bilhão.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Como podemos ﬁcar contra, não é?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – De 18
milhões para 1,075 bilhão.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – O Maranhão.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Maranhão, de 21 milhões para 1,051 bilhão.
Reparem, será que estou fazendo um ato impatriótico? Um ato grosseiro, um ato eleitoreiro? Perguntando, perdoe-me o meu querido Senador Garibaldi,
mas o seu colega, companheiro, Líder do MDB na Câmara dos Deputados foi relator dessa matéria e deu
seu parecer a essa matéria.
Mas, quando o autor da emenda disse a ele: olha,
Deputado, como é que o senhor vai explicar que o Rio
Grande do Norte recebe 297 e vai passar para 1,353
bilhão? Ele mudou o voto; votou contra o parecer dele.
Ele votou contra o parecer, ele, relator da matéria! Parou para pensar naquilo que disse o ilustre Senador
do Pará. Como exigir o contrário?
Vou ser sincero, eu respondo. Eu não votaria.
Pode dobrar para o Rio Grande do Sul, pode triplicar
para o Rio Grande do Sul, eu não votaria se fosse para
ofender o Rio de Janeiro ou o Espírito Santo; se fosse
para atingir ou mexer com a dignidade de um Estado;
se fosse para entortar a realidade de um canto do País.
Mas não é verdade; não é o que o projeto está fazendo.
O projeto está entregando uma parte, está modiﬁcando,
está fazendo com que os outros Estados continuem a
crescer e a progredir. E, por outro lado, está permitindo
uma distribuição mais equânime. Estaremos fazendo,
pela primeira vez, nos últimos 50 anos, o início de uma
justiça distributiva da arrecadação do Brasil; pela primeira vez, a União vai abrir um pouco a mão.
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E numa reunião que a bancada dita do Governo
teve com o Presidente Lula, eu estava lá, eu disse esse
pensamento a S. Exª. E quis o destino, Sr. Presidente,
que V. Exª fosse o Presidente e que possa fazer isso,
até porque é V. Exª quem vai fazer e vai assinar, mas
não é quem vai pagar. Quem vai pagar ou é a Dilma,
ou é o Serra, ou é a querida Marina. Então, V. Exª pode
fazer com a maior tranquilidade.
É hora de nós fazermos isto: iniciarmos uma reforma tributária. Quero dizer ao Senador Tasso, quero
dizer ao querido Senador do Rio de Janeiro que, se
depender de mim, a educação é primazia. Vamos debater, vamos encontrar uma fórmula, e eu sou soldado
dessa fórmula. Macaé...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O nobre
Líder do Governo, e até um pouco o nosso querido
Presidente Sarney, que da Presidência expôs o seu
pensamento dizendo o que acha, eu, daqui da tribuna, respondo: não; com todo o respeito, meu Presidente, não. Eu acho que nós não estaremos fazendo
mal nenhum. Mas, Sr. Presidente, bem nós estaremos
fazendo, tirando a emenda que foi aprovada lá de madrugada e que, na reunião que tivemos e que V. Exª
estava presente, pelo menos o que eu entendi é que
o Lula não sabia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu não falei em retirar emenda nenhuma, Senador.
Eu estou surpreso. Eu disse que nós não prejudicaríamos o Rio de Janeiro e que o Brasil inteiro também
seria beneﬁciado pelo petróleo brasileiro.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É isso o
que estou dizendo. É exatamente aí.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Foi o que eu disse. Então, V. Exª... Há alguma coisa
que está errada na interpretação de V. Exª.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Pedro
Simon... Presidente, eu só pediria...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu disse
ali. Nós estaremos aqui...
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Senador
Pedro Simon, V. Exª me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nós estaremos aqui fazendo algo altamente positivo, retirando uma emenda que foi aprovada na Câmara à última
hora. É aí que quero dizer a V. Exª o que quis dizer:
quando se falou para o Presidente da República, o
que senti é que o Presidente não sabia que ela tinha
sido aprovada na Câmara. Então não se diga, como
se quis dizer, que o Governo sabia daquela emenda,
falei com agentes da Petrobras que me falaram que
a Petrobras não está atrás daquela emenda que dá
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US$12 bilhões, em petróleo, à empresa de petróleo,
absurdamente. Isso nós estamos tirando, isso a nossa
emenda está tirando, para entrar no cofre da União o
que ia sair de maneira escandalosa.
E o Rio e o Espírito Santo, nós estamos compensando. A nossa lei é muito clara, muito clara – nossa,
não; nossa, porque nós somos todos –, ela é muito clara
quando ela diz que o Rio e o Espírito Santo terão compensação. E se tiver alguma dúvida vamos esclarecer
porque nós queremos que tenha compensação.
Por uma casualidade – não acredito que o Brossard esteja me assistindo – mas eu estava falando com
ele ao telefone quando V. Exª me chamou, e quando
soube o assunto que nós estávamos debatendo, ele ia
começar a dizer: “Mesmo porque, ô Pedro, ao que sei,
o mar é da União”. O mar é da União e o projeto não
toca em petróleo na terra. Eu acho aqui, meus irmãos
do Rio, meus irmãos do Espírito Santo, que nós podemos e devemos aqui fazer o grande entendimento,
podemos fazer o grande entendimento. Podemos fazer
o grande entendimento e o grande e fraterno abraço
de buscar uma fórmula para que todos saiamos felizes daqui.
Isso, sim, quando o Parlamentar diz: mas, e como
ﬁca o Rio e o Espírito Santo, que deixam de ganhar
tanto? Não vão deixar. Agora, o grande herói disso
vai ser o Governo. Aprovado este projeto, ele vai ser
aprovado; dando certo a Petrobras nas águas profundas – e dará certo –, daqui a dois anos, no momento em que essa verba for distribuída equitativamente
para a sociedade brasileira, ninguém vai se lembrar de
nós, vão se lembrar do Lula! Foi no Governo do Lula,
o Lula era Presidente quando começou e quando a
distribuição foi feita.
Por isso, Sr. Presidente, eu felicito porque, apesar
de tudo, o debate foi elevado.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe
darei.
O debate foi feito com a maior elegância. Eu
respeito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O tempo de V. Exª já foi dobrado, de maneira que
eu pediria que não concedesse mais apartes a ﬁm de
que V. Exª possa concluir o seu discurso.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Desculpe.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nós dobramos o tempo de V. Exª para que V. Exª pudesse concluir o seu pensamento.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado. As gentilezas de V. Exª me emocionam,
Presidente.
Pois não, Senador.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Senador Pedro Simon, muito obrigado pelas referências,
pela preocupação de V. Exª com o Estado do Rio de
Janeiro.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
sabe que é sincera.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Não tenho dúvida nenhuma. A emenda da Câmara, Senador
Pedro Simon,...
(interrupção do som)
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – ... o Estado do Rio de Janeiro royalties de participação especial
de campos já licitados. Então o que é que se estabelece? Se tira o dinheiro do Rio de poços de campos já
licitados para Estados e Municípios não produtores e
a União ia ressarcir o Rio sobre um petróleo que já é
dele, ora, seria mais simples se ﬁzesse o contrário, não
mexesse na situação do Rio dos campos já licitados,
do Rio e do Espírito Santo, e dos royalties a partir de
agora a União entregasse, distribuísse aos Estados
e Municípios não produtores grande parte desses
royalties. Foi dentro dessa linha que eu e o Senador
Renato Casagrande apresentamos uma emenda em
que mantivemos a posição da Câmara de elevar de
10% para 15% e os 5 pontos percentuais sejam todos
destinados a Estados e Municípios não produtores.
Isso permitiria que, na hora em que a produção atingisse o nível de agora, os Estados e Municípios não
produtores pudessem receber 5 bilhões, quando hoje
recebem 200 milhões. O petróleo que está no mar é
da União, o que está no subsolo é da União, mas o Rio
de Janeiro e o Espírito Santo recebem esses royalties em decorrência de serem Estados afetados pela
exploração. Mas o importante, Senador Pedro Simon,
é que estamos prontos para o diálogo, como disse o
Presidente Sarney, a quem o Rio deve todo o esforço
para que nós pudéssemos receber os royalties dos
últimos anos. Foi ato do Presidente Sarney. O que nós
queremos é que a solução não fosse retroativa. O que
nós queremos é que a repartição fosse feita em campos licitados a partir de agora e não viesse a atingir
mortalmente o Estado do Rio de Janeiro, porque retira
royalties de participação especial de campos já licitados, agredindo inclusive problemas fundamentais do
mundo jurídico brasileiro.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quando
eu apresentei a minha emenda, V. Exª apresentou a
sua e me procurou. Isso que V. Exª está falando V. Exª
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falou comigo. E nós ﬁcamos de fazer este debate e
encontrar uma fórmula lá na Comissão.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Não
houve.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Lamentavelmente não saiu. Lamentavelmente, o debate que
V. Exª esperava, que eu esperava, para encontrar uma
saída a partir de duas medidas, não foi possível. Por
isso estamos encontrando aqui. V. Exª levantou uma
tese importante. Repito: como teria sido importante
se nós tivéssemos condições de ter debatido lá na
Comissão!
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – É verdade.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – De ter
discutido na Comissão. De ter pego a emenda de V.
Exª, que é da maior importância, e a nossa emenda e
ter encontrado uma solução.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – É verdade.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Faríamos
isso, tenho certeza absoluta. Faríamos isso, tenho certeza absoluta.
O Sr. Francisco Dornelles (PP – RJ) – Por isso
é que seria importante que esta matéria não tivesse
sido votada em regime de urgência. Matérias desse
tipo deveriam ser votadas em comissão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Senador Dornelles,...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A minha
emenda foi rejeitada, a emenda de V. Exª foi rejeitada
e o projeto veio a plenário que...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Dornelles, eu pediria a V. Exª que deixasse
o Senador Pedro Simon concluir o seu discurso.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E eu concluo, Sr. Presidente, para que V. Exª não tenha que me
pedir para concluir. Eu concluo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu sou obrigado pelo Regimento. V. Exª está falando
há trinta minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Raimundo Colombo.
(Pausa.)
Não está presente.
Com a palavra o Senador Mão Santa.
Em seguida, o Senador Edison Lobão.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Senador Mão Santa, no meio do discurso, V. Exª me dá
um aparte?
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O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Para discutir. Sem
revisão do orador.) – Presidente Sarney, Parlamentares
presentes, brasileiras e brasileiros aqui presentes que
nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado,
o Cícero, o grande tribuno lá da Itália, disse: “Nunca fale
depois de um grande orador”. Mas eu vou falar, porque
grande mesmo é a injustiça neste País. Isso é que é
uma grandeza incomensurável e que aumenta.
Atentai bem! Todos nós agradecemos ao Presidente Sarney, que permitiu, em 5 de outubro de 1988,
que Ulysses beijasse a Constituição, a Constituição
Cidadã. E dizia Ulysses: “Desobedecê-la é rasgar a
Bandeira do Brasil”.
Bem aqui, no art. 3º dos Princípios Fundamentais, reza a Constituição Cidadã, beijada por Ulysses,
permitida pelo Presidente Sarney, que aí está:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil:
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais.
Atentai bem! Juscelino Kubitschek. Está aí o
Hélio Costa. Minas. Ele criou um tripé. Industrializou o
sul. Automobilismo, aviões. Botou Brasília no centro.
Criou a Sudene e depois a Sudam para tirar essas diferenças regionais.
Eu era Deputado Estadual – Marcelo Castro, um
Deputado como V. Exª, que foi Senador, João Lobo.
Lembro que, em 1979 – atentai bem, Brasil! –, ele foi
Senador e disse: “Há dois Brasis: o do Sul e o do Norte e Nordeste.” Renda per capita. Há dois Nordestes.
O rico naquele tempo só era a Bahia e Pernambuco.
O Piauí, a Paraíba e o Maranhão ganhavam a metade
dos outros. A diferença era de quatro vezes.
Em 1979, criadas a Sudene e a Sudam, chegando aqui, Hélio Costa, era de oito vezes a diferença dos
Municípios que ganham mais. Hoje, é uma lástima dizer que é de dez vezes. Entre a encantada, a ilha da
prosperidade e da riqueza, Brasília, e as minhas cidades do meu Maranhão e do Piauí a diferença é de dez
vezes. Aumentou esse desnível. É a história.
Luiz Inácio tem uma sabedoria. Aprendi uma no
começo. Ele disse: “Quem come apressado come cru”.
Luiz Inácio disse isso. Eu gostei. Passou pela Câmara: “A Câmara tem 300 picaretas”. Aquela história foi
limpa por esses três heróis, esses três mosqueteiros
que viram essa desigualdade, essa imoralidade, essa
indignidade, essa irresponsabilidade. Esses três mosqueteiros da Câmara limparam aquele negócio. Olha
que já chamei até de Câmara de gás, quando estavam
deixando morrer os aposentados, os velhinhos. Mas
eles, de repente – aquilo que o Niemeyer disse: é aberto,
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é a efervescência, é o calor –, foram para cima e minimizaram o sofrimento dos velhinhos aposentados que
trabalhavam e pegaram isso aqui, e ninguém acreditava. Os três mosqueteiros que estão aí e a quem quero
render homenagem: o Deputado Humberto Souto; o
Deputado Ibsen Pinheiro – e para ele eu digo: o Filho
de Deus, porque eu represento o Partido de Jesus, e
Ele não tinha um som como esse, Sarney; Ele ia na
montanha e dizia: “Bem-aventurados os perseguidos
pela justiça, pois eles terão o Reino do Céu”. É o Ibsen Pinheiro. Injustiçado e está levando... Faz nascer
a maior fonte de justiça para este Brasil...
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Mão Santa, é: “Bem-aventurados os que têm fome e
sede de justiça”. Não é “bem-aventurados os perseguidos pela justiça”, não.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – O terceiro é
o Deputado Marcelo Castro, que representa o Piauí,
“terra querida, ﬁlha do sol do Equador, pertencem-te a
nossa vida, nossos sonhos, nossos amores”. Na luta,
o teu ﬁlho é o primeiro que chega. Ele já chegou aqui
e liderou a mim e ao Heráclito, que estamos aqui.
Mas quero dizer o seguinte: tem que acabar essa
desigualdade. Então, eles tiveram a inteligência, a inspiração, o estoicismo e foram... Esse negócio... Reclamavam aí porque o Ministro disse: “Não, quando nós
tivermos o bolão, decidimos”.
Todo mundo está aplaudindo o Luiz Inácio, porque
ele teve a coragem logo de distribuir. E esses foram
mais. Homem de visão. A que vai chegar já está garantida. Isso tudo começou, Presidente Sarney, quando
se gritou: liberdade, igualdade – igualdade, igualdade
– e fraternidade, fraternidade.
Então, eu quero, em nome do povo do Piauí, que
representamos, o Piauí que foi à guerra – foi buscar
cearenses, Tasso Jereissati –, para expulsarmos os
portugueses que nos exploravam. Já lutávamos pela
igualdade na Batalha do Jenipapo. E aqui está...
Mas, Presidente Sarney, o País deve muito a V.
Exª. Constituinte e leis boas.
O Fundo de Participação e Fundo de Participação
municipal, estadual, foi um negócio bom – está vendo,
Demóstenes? –, buscando a igualdade, o salário mínimo. Depois, melhoraram a lei, a igualdade do salário.
O SUS estava uma igualdade. O SUS era igual para
todos, como o sol. A apendicectomia que um médico
ganhava tinha o mesmo valor em São Paulo, no meu
Piauí; o atendimento também e as tabelas.
A lei do Presidente Sarney, coisa bonita. Aquele
negócio de os bancos não poderem tomar a casa de
morada das famílias – porque eles tomavam mesmo.
Então, falou-se que ninguém é contra ninguém.
Nós somos a favor é das Guaribas, é das Acauãs, é
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dos pobres. Em compensação, Delcídio – Delcídio inteligência do partido – está cheio de compensação.
Não podemos compensar a perda. Ninguém quer
perder nada, não. Nós somos encantados pelo Rio
de Janeiro. Todos nós. O Espírito Santo até o nome é
abençoado. Quem ia ser contra? Mas useiro e vezeiro
fazermos isso? A Lei Kandir não compensou? Estou
dando exemplo que tem. Poderá ter. Ninguém está tirando. Agora, que é o momento da igualdade,é.
Presidente Sarney, Deus, Deus colocou V. Exª
aí. Olha que a Kiola dizia: “Meu ﬁlho, não deixe que
persigam os velhinhos aposentados.” A mãe dele, a
santa Kiola.
Sarney, eu olhei, rapidamente aqui, atentai bem,
o que ganha menos é o Amapá. Não pode, Sarney.
Não pode. V. Exª que fez os royalties para a beleza
do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. O Amapá, que V.
Exª criou, que o povo, na gratidão, o tornou aí, Senador permanente, vitorioso. Do Amapá é o que ganha
menos. É o que ganha menos, Sarney. As coisas têm
que mudar, as leis não passaram e é uma oportunidade de trazermos ao Brasil essa justiça.
Agora, Luiz Inácio estava certo: Quem come
apressado come cru.
Um negócio desse vou dizer aqui, “atentai bem”.
A última lei de petróleo do monopólio pelo estadista
Fernando Henrique Cardoso, que ele deixou passar
aqui, entrou na Câmara, o número dela era Projeto
Legislativo 2.142, entrou em 96. Discutiram tudo em
97. No ﬁm de 97, passaram-se dois anos para se fazer
uma lei de petróleo, de monopólio.
Então, Luiz Inácio, Luiz Inácio e Luiz Inácio! Quem
come apressado come cru. Isso aqui tinha que passar! Que líder de governo que não tem coragem de
dizer para o nosso governante a verdade? Tinha que
passar...
(Interrupção do som)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Quero ressaltar
aqui o Presidente Collor. Ele reúne, reuniu, e eu fui,
segunda-feira, seis horas da tarde. A audiência chamou
os maiores luminares, as maiores inteligências deste
País e do mundo para discutirmos. O que é isso? Eu
estava lá. Meninos, eu vi. Sarney, no I-Juca Pirama,
como seu Gonçalves Dias dizia, na hora lá em que
um guerreiro estava preso e chorando, aí o pai disse:
“Se és covarde, não és ﬁlho de um homem forte”. Eu
vi os técnicos dizendo, aí ﬁzeram uma mídia falsa, enganando os nossos prefeitos que iam receber dinheiro
no ﬁm do mês. Estava todo mundo...
Então esse tripé da mentira. Tem corrupção e
competência. Essa é a que tem que ser enterrada no
Brasil.
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O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Com todo prazer.
Sarney, dois minutinhos aí para o Heráclito.
(Interrupção do som.)
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Mão Santa, eu me congratulo com V. Exª por este pronunciamento que faz às 22h43min. Estamos aqui lutando pelos interesses do nosso Estado, o Piauí. E vou
dizer uma coisa, Senador Mão Santa. Quero lembrar
aos nossos Colegas Senadores, que representam os
municípios brasileiros, que talvez esta seja a grande
oportunidade que temos para recuperar as injustiças
cometidas com os Municípios, que estão, quase na sua
totalidade, quebrados. É evidente que temos dois Brasis, temos o Brasil rico e o Brasil pobre. Estou falando
do Brasil pobre, o Brasil ao qual pertenço, dos Estados
onde os Municípios vivem basicamente das remessas
federais. Ou aprovamos isso ou vamos ser os coveiros
dos prefeitos do Brasil, e não me presto...
(Interrupção do som.)
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – ... a esse
papel e sei que V. Exª também não se prestará. De forma que faço um apelo aos companheiros Senadores
para que comecem a se aproximar do plenário. Temos
de fazer essa votação agora. Ela é importante para o
Brasil, ela é importante para o municipalismo brasileiro. Parabéns a V. Exª.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Presidente
Sarney, agora é o Raupp. É porque ele gosta do Padre Antônio Vieira e vou falar nele. Presidente Sarney,
vou citar o Padre Antônio Vieira, porque a gente tem
de se pegar com tudo que é santo. Eu já me peguei
com a santa Kiola para a gente ganhar esse negócio.
O Padre Antônio Vieira disse – atentai bem, Romeu
Tuma –: “Um bem nunca vem só, é acompanhado de
outro bem.”
Abri a Constituição e mostrei que é dever desta
Casa erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais.
Está aqui. Tasso Jereissati, V. Exª que entende
muito de dinheiro – entende, tem e sabe interpretar
as riquezas. Está aqui no livro beijado por Ulisses. A
divisão das riquezas: 22,5% eram para os Municípios.
Por isso eu estou aqui, o Raupp está aqui, o Arthur
Virgílio está aqui, o Heráclito está aqui. Porque era
bom ser prefeito.
A Srª. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador
Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – V. Exª está aqui
por isso, Rosalba Ciarlini.
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB –
RO) – Senador Mão Santa, faço um apelo a V. Exª
para que conclua.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Vou encerrar.
Nós, os prefeitos, ganhávamos 22,5% da riquezas.
Atentai bem, Hélio Costa.
Naquele tempo, aumentaram as prefeituras. Só
no Piauí, Deus me permitiu criar 78 cidades. É uma
matemática.
Os governos dos Estados, 21,5%; o Governo
Federal...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – ...era 53%. E
3%, os fundos constitucionais.
Hoje, foram inventando 76 impostos, taxas. O
brasileiro trabalha 5 meses para o Governo, que não
corresponde em segurança, educação e saúde. Essa
é a verdade, Jayme Campos.
Aí, o que acontece? Hoje o Governo ganha com
76 impostos mais de 60%. Ele está rico, o Governo, para
fazer essas compensações, Senador Demóstenes, ao
Rio e ao Espírito Santo. Mas vão salvaguardar os Municípios, porque lá nós moramos. Os Municípios, que
baixaram de 22,5% para 14%, e nós conseguimos...
Então, são esses, Rosalba Ciarlini, exemplos...
(Interrupção do som)
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Faço um apelo, mais uma vez, para que V. Exª conclua,
porque há mais uns 20 oradores ainda para falar.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – (fora do microfone) ...o Pai-Nosso em um minuto, e nos transformou daqui aos céus. Nós queremos transformar
os pobres das cidades pequenas, para que também
possam viver.
Com a palavra Rosalba Ciarlini, três vezes Prefeita, brilhante Prefeita.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Obrigada,
Senador. Olhe, hoje eu estava no meu Estado, até às
duas horas da tarde, acompanhando o Presidente Lula,
que estava no Estado. Ele foi à inauguração de uma
UPA e, depois, foi para uma outra solenidade, onde
entre vários eventos, para assinaturas de convênio,
teve também a sanção de um projeto de minha autoria,
que foi a ZPE do sertão, lá do Açu. E durante todos os
discursos do Presidente, ele sempre falou exatamente
em corrigir as desigualdades regionais, em cuidar dos
pobres. Então, chegou a hora. Essa emenda é para
corrigir exatamente as desigualdades...
(Interrupção do som.
O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – ...para os
Municípios, principalmente os mais pobres, igualdade, tratamento igual, todos terem direito a receber um
pouco dessa riqueza que é dos brasileiros, que vem
do petróleo. Então, nada mais justo que ela seja votada
e se faça justiça aos municípios, aos municípios que
realmente necessitam de mais recursos para resolver
as questões sociais de saúde, de educação, gerar
oportunidade e fazer este Brasil mais forte. Parabéns,
Senador Mão Santa, pela sua posição em defesa do
município. E aqui estamos unidos por esta emenda,
porque ela vai corrigir, com certeza, muitas desigualdades e fazer com que cada Município possa receber
um pouco do ouro negro, do valor do ouro negro, que
é do povo brasileiro.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Senador Mário
Couto. Vamos encerrar com Mário Couto. Um minuto.
O nosso Líder, o extraordinário Líder do Governo
ﬁcou tonto, mas não é o Amapá. O Presidente Sarney
tem que encampar a nossa luta porque foi muita injustiça.
Então, eu queria dizer para o Brasil todo que hoje
quero prestar uma homenagem à Câmara Federal do
meu País. Fui, muitas vezes, duro, chamei-a até de
câmara de gás, quando ela estava deixando os velhinhos aposentados lá morrerem. Então, que os meus
aplausos se somem aos aplausos de todos os brasileiros e brasileiras, em nome da brava Câmara Federal do nosso País, liderada por Humberto Souto, Ibsen
Pinheiro e Marcelo Castro.
Ibsen Pinheiro, o nome de V. Exª está no meio.
Está na Bíblia: a virtude está no meio. Felicidades.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Valdir
Raupp.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Concedemos a palavra ao nobre Senador Delcídio
Amaral.
Pela ordem, Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu apenas
quero dizer que o Senador Mão Santa fez uma versão
pessoal da história.
Nós todos queremos ajudar os Municípios brasileiros, mas sem destruir aqueles que hoje dependem
dos royalties do petróleo. Isso é uma coisa que precisamos deixar claro aqui. Ninguém no Brasil apóia
alguém construir sua casa derrubando a do vizinho.
Então, nós todos queremos, sim, construir o Brasil
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e diminuir as desigualdades, mas isso sem rasgar a
Constituição e sem tirar os direitos das minorias consagrados por ela.
É bom que se diga isto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO)
– Concedo a palavra ao Senador Delcídio Amaral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu gostaria, primeiro, de fazer algumas considerações com relação ao regime de partilha. Primeiro no que se refere à constitucionalidade
do regime de partilha.
O art. 177 da Constituição dá guarida e, mais do
que nunca, torna constitucional o modelo de partilha.
É importante registrar que o art. 177 diz o seguinte:
Art. 177. Constituem monopólio da União:
I – a pesquisa e a lavra das jazidas de
petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos ﬂuidos (...)
§1º. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das
atividades previstas nos incisos I a IV deste
artigo, observadas as condições estabelecidas em lei;
O § 2º do art. 177 da Constituição, que diz respeito a petróleo e gás, é que é o importante.
§ 2º. A lei a que se refere o § 1º disporá sobre
(...)
II – as condições de contratação (...)
No caso das concessões, foi aprovada uma lei,
a Lei nº 9.478. Agora, está sendo proposta uma nova
lei, o PLC nº 7, que tem respaldo como uma das formas de contratação. Portanto, sob o ponto de vista
constitucional, não há nenhuma dúvida com relação
ao sistema de partilha.
Além disso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de registrar aqui que existem votos do
Supremo Tribunal Federal muito claros com relação a
esse modelo de contratação, votos de vários Ministros
do STF, que, com os seus votos, inﬂuenciaram e prevaleceram no diagnóstico ou no juízo do STF, quando
foi analisada uma Adin, a famosa Adin Requião, que
aborda exatamente esses aspectos que estamos aqui
discutindo.
Portanto, entendo que a interpretação, sob o ponto de vista constitucional, é absolutamente pertinente,
como o foi também com a cessão onerosa, que tive,
ontem, a satisfação de aqui relatar, como também com
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respaldo de casos anteriores junto ao próprio Supremo Tribunal Federal.
Dito isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
sistema de partilha funciona no mundo. É um sistema,
mais do que nunca, testado.
É um sistema que já é aplicado em vários países, como também é aplicado o sistema de concessão, como também é aplicada a prestação de serviço.
Não é nenhuma surpresa o que está sendo proposto.
As petroleiras, todas elas, conhecem esses sistemas,
estão acostumadas a trabalhar, em vários países do
mundo, com partilha, com concessão, com prestação
de serviço.
Portanto, eu não tenho nenhuma preocupação
com relação à implantação do sistema de partilha. Ele
é um sistema absolutamente usual e, portanto, não vai
trazer nenhum tipo de prejuízo ou problema ao País.
Eu ouvi aqui discursos dizendo que a opção pelo
sistema de partilha traria problemas para a indústria
nacional. Foram citados aqui os estaleiros. É importante registrar que sondas, estaleiros, superpetroleiros
estão sendo feitos no Brasil por uma política de país,
não em função de um sistema adotado para exploração e produção de petróleo e gás.
E é importante registrar que cada modelo tem
seu momento. E eu não poderia deixar de destacar
aqui, porque aqui também foi comentado, na época,
quando da Lei nº 9.478 – e esta Lei foi aprovada, é a
Lei de Concessões – por que foi aprovada? Por que
foi proposta essa Lei de Concessões, a Lei nº 9.478?
Porque existiam situações especíﬁcas no Brasil que
levavam à opção por essa forma de contratação. E por
que isso? Nós já vivíamos um momento muito melhor
da economia com o Plano Real, mas a Petrobras tinha diﬁculdades de captação de recursos no mercado
internacional. Nós optamos pela concessão porque
existiam riscos exploratórios. E exatamente por problemas associados à captação de recursos, nós não
teríamos condição de fazer frente aos desaﬁos que a
plataforma continental brasileira apresentava através
da bacia de Campos, da bacia de Santos.
Então, foi essa a razão, foi por esse motivo que
escolheram – e o Congresso aprovou – a Lei de Concessões. Essa é a razão, Sr. Presidente, Senadores
e Senadoras. Hoje, a realidade é outra. A Petrobras
é Investment Grade, e chegou a esse nível – e aqui
é importante registrar – pelo trabalho de muitas diretorias, muitas diretorias de governos anteriores e do
Governo atual. A Petrobras hoje é uma empresa respeitada no mundo todo. Em muitas situações, passou
a ter um risco menor do que o risco país. Portanto, é
uma empresa robusta, uma empresa competente, uma
empresa que tem tecnologia, que investe em pesquisa
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e que tem as reais condições de fazer frente a esse
desaﬁo do pré-sal, como outras petroleiras também o
tem, e que, sem dúvida nenhuma, serão necessárias.
Nós não poderemos contar única e exclusivamente com
investimentos da Petrobras. O pré-sal exige recursos,
alguns avaliam, de quase US$1 trilhão.
Portanto, as petroleiras, as demais petroleiras,
as multinacionais também são muito bem-vindas, para
que a gente enfrente esse desaﬁo do pré-sal.
Sr. Presidente, se nós falamos da Lei de Concessões, eu quero registrar o sistema de partilha. Hoje,
nós temos uma nova realidade. A Petrobras cresceu,
a Petrobras é uma empresa crível, a Petrobras tem
ações lá fora. Hoje, sem dúvida nenhuma, a companhia tem condição de captar recursos com taxas extremamente atraentes.
Outro ponto importante e que é fundamental registrar: o pré-sal não traz os riscos que anteriormente o sistema de concessão trazia, porque as jazidas
são comprovadamente produtivas. Por isso é que o
Governo tomou essa decisão de ter controle sobre as
jazidas e estabeleceu o sistema de partilha; e desse
sistema de partilha, compondo também esse sistema
de partilha, os outros investidores, as outras companhias de petróleo.
Hoje, a situação é muito diferente.
É importante registrar também que muitas pessoas questionam: por que não há participação especial
no sistema de partilha? Porque a participação especial era fruto de um momento que prevaleceu sobre a
Lei de Concessões para, mais do que nunca, cobrar
aqueles campos de alta produtividade. O pré-sal representa campos com riscos exploratórios pequenos
e campos de alta produtividade.
Então, é por essa razão que nós não estamos falando mais em participações especiais; é que foi eliminada do texto lá na Câmara. Existe uma razão precípua.
Existe uma lógica nessa proposta apresentada.
Portanto, Sr. Presidente, quanto a esse modelo,
eu entendo que é um modelo que funcionará, é um
modelo que precisa de uma empresa até pelas características do modelo, que é a Petro-Sal, para acompanhar as curvas de produção, os custos de produção e
fazer parte do consórcio. Eu mesmo questionei, Senador Raupp, se a Petro-Sal deveria ter o poder de veto
que tem, ilimitado. Mas eu acho que, na constituição
dos consórcios, esse desaﬁo pode ser tranquilamente
administrado. A Petro-Sal é necessária, porque, a partir do momento em que o Governo assume o controle
das jazidas, ela representa, efetivamente, os olhos do
Governo na produção daquele consórcio.
Sr. Presidente, eu queria somente fazer algumas
considerações com relação ao regime de concessões
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e ao regime de partilha. O regime de concessão funciona, como o regime de partilha também funciona.
O regime de concessão agregou ao Brasil. A nossa
indústria cresceu. É um modelo transparente, como
o é também o sistema de partilha, que é um modelo
transparente, é um modelo de leilões, no qual quem
oferecer mais ao Governo leva.
Mas eu queria registrar que grande parte também
do crescimento da produção de petróleo brasileira deveu-se à Rodada Zero da Agência Nacional de Petróleo. Portanto, esse crescimento já vem se consolidando
ao longo dos anos, e foi consolidado, especialmente,
por descobertas, em 1997, da Petrobras e também da
Rodada Zero...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
...que já previa, inclusive, Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Peço a V. Exª que colabore com a Mesa, concluindo.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Perfeitamente. Já concluo, Sr. Presidente.
Prossigo. Já previa modalidades de contratação
que foram, à ocasião, absolutamente respaldadas e
inquestionáveis sob o ponto de vista legal.
Portanto, estou muito seguro com relação a essa
forma de contração da partilha, como também quanto
à cessão onerosa, que relatei ontem. Há absoluto respaldo jurídico com relação a essas questões.
Por último, Sr. Presidente, só para concluir, entendo que todos nós temos interesse. Não há nenhum
Senador aqui, nenhuma Senadora, que não queira encontrar uma solução e trazer os benefícios do pré-sal
para os seus Estados, para os seus Municípios.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Mas temos que analisar isso, Sr. Presidente, com muito
cuidado, com muito critério. Nós não podemos... Nós
temos que entender que há já contratos ﬁrmados, direitos adquiridos. Se o Rio de Janeiro precisa receber
esses recursos, se o Estado já contava com esses recursos, como o Espírito Santo e outros Estados, é claro
que os demais Estados brasileiros têm que usufruir dos
benefícios que o pré-sal trará – os Estados, os Municípios. O pré-sal não é uma riqueza de alguns Estados
do Brasil, dos Estados do litoral brasileiro; o pré-sal é
uma riqueza dos brasileiros. Mas temos de nos esmerar
para apresentar uma proposta que respeite contratos,
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que respeite o conceito de royalties, porque o conceito
de royalties na Constituição é muito claro.
(Interrupção do som.)
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Que busquemos uma solução que não só atenda ao
Rio de Janeiro, ao Espírito Santo e aos demais Estados
diretamente impactados pela exploração e produção do
petróleo – e que, portanto, recebem os royalties pelo
que foi deﬁnido na Constituição de 1988 –, atendendo,
ao mesmo tempo, aos demais Estados e Municípios
com clareza, bom senso e serenidade, respeitando o
contrato e também não deixando que a União eventualmente venha a bancar esse buraco que pode vir a
ser criado em razão dessa emenda que está vigendo
hoje e que, no meu ponto de vista, não tem sustentabilidade sob a ótica constitucional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Delcídio Amaral, o Sr. Valdir Raupp deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, estamos, neste momento, votando
um conjunto de leis que talvez signiﬁque o que há de
mais importante a ser examinado por este Senado da
República, nos últimos anos. Trata-se dos destinos de
uma fonte essencial de energia da qual o Brasil não
pode abrir mão.
Quero chamar a atenção dos Srs. Senadores para
o fato de que o petróleo vem sendo usado no mundo
há 140 anos. A humanidade já consumiu 1,2 trilhões
de barris de petróleo. Existem ainda, como reservas
certiﬁcadas em todos os países, 1,25 trilhão de barris
também. Isso será suﬁciente para apenas 40 anos de
consumo dos povos da Terra.
O Brasil possuía petróleo também certiﬁcado para
apenas 18 anos até a descoberta recente, em 2007, do
pré-sal. Descoberto o pré-sal, desde logo avançamos
para algo em torno de 50 anos e temos a esperança
de que isso vá a 100 ou até 200 anos com as novas
descobertas que estamos realizando.
Estamos, portanto, diante de uma questão de essencial importância para o Brasil e que deve, por isso
mesmo, ser considerada e tratada com serenidade e
com a alta responsabilidade das lideranças políticas
e governamentais deste País.
Sr. Presidente, tendo em vista todas essas circunstâncias, o Presidente da República constituiu uma
comissão de Ministros, de técnicos, para que exami-
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nasse a questão e elaborasse esse conjunto de leis a
respeito das quais estamos hoje debatendo. Durante
um ano e meio, essa comissão dedicou-se com aﬁnco ao exame de toda a legislação internacional. Ouviu
os técnicos todos, os modelos todos. Fez audiências.
Ouviu estamentos sociais e redigiu o conjunto de leis
que o Presidente da República enviou ao Congresso Nacional, para que, com suas luzes, tais leis pudessem ser aprovadas como estavam propostas, ou
melhoradas, como muitas vezes ocorre no âmbito do
Parlamento nacional.
Neste instante, o que estamos discutindo é o
regime de partilha. Há Senadores que entendem ser
melhor o regime de concessão. Eu peço a atenção
dos Senadores para o fato de que vamos conviver
com dois regimes: o atual, de concessão, e o futuro,
se o Congresso Nacional aprovar, como espero, de
partilha. Um ao lado do outro, cada qual cumprindo o
seu papel, segundo as circunstâncias estratégicas das
reservas de petróleo brasileiras.
O regime de concessão é aquele que impõe risco
elevado para a exploração e produção. O regime de
partilha pressupõe risco mínimo.
Por que se adotou o regime de concessão no
passado? Porque aquele era um regime que convinha
aos interesses brasileiros, naquele momento. Nenhum
governante, nenhum legislador errou ao implantar o
regime de concessão. Nós não conhecíamos reservas
generosas como as que agora conhecemos na área
considerada pré-sal. Era indispensável que o capital
externo viesse para cá e que o brasileiro também corresse riscos na aplicação dos seus interesses. Por
isso mesmo, as empresas estrangeiras, assim como
a Petrobras, entravam numa licitação, concedendo um
bônus de assinatura mínimo, para serem a dona de
um poço de petróleo. Se ela não encontrava petróleo
nenhum, ela teria perdido o seu bônus de assinatura
e as despesas realizadas. Encontrando muito petróleo,
como ocorreu e está ocorrendo em 28% do pré-sal,
essas empresas engordam, ﬁnanceiramente, às custas do povo brasileiro, que deixou de ter para si essas
riquezas que são de todos.
Já o regime de partilha é aquele em que o risco
é mínimo e, sendo risco mínimo, é indispensável que
a Nação brasileira, que o povo brasileiro seja o dono
do petróleo em sua grande parte, e não interesses
econômicos, meramente econômicos.
Ouvia aqui se dizer que as empresas estrangeiras
não terão interesse porque as despesas serão muito
elevadas. Não é exato. Basta que se leia o art. 2º da
lei proposta, que diz o seguinte:
Partilha de produção: regime de exploração e produção de petróleo, de gás natural
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e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos, no qual o
contratado exerce, por sua conta e risco [– vale
dizer, o consórcio que ganhou ou a empresa
sozinha que ganhou –], as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção. E, em caso de descoberta de petróleo
[– atente bem, Senador Mão Santa –] comercial, o consórcio adquire o direito à apropriação do custo do óleo, bem como à parcela do
excedente em óleo na proporção, condições
e prazos estabelecidos em contrato.
O que isso quer dizer? Que o consórcio ganhador
de determinado campo de petróleo no pré-sal, a rigor,
não terá despesa nenhuma; só vai ter lucros. Como
despesa nenhuma? Ele terá uma despesa inicial, procurando o petróleo do campo que ele ganhou. Encontrando o petróleo, retira o petróleo, vende o petróleo, o
petróleo paga todas as despesas, e a partir daí é que
será dividido entre a União Federal e os interesses
empresariais desse consórcio.
Melhor do que isso eu não posso conceber. O único risco que existe é não encontrar petróleo. Esse risco
é mínimo na região do pré-sal. Colocar uma sonda na
região do pré-sal signiﬁca 99% de segurança de que
haverá petróleo. Muito petróleo! Portanto, não há riscos. Não se diga, por consequência, equivocadamente,
que não haverá interesses de empresários brasileiros
ou estrangeiros no regime de partilha.
Por outro lado, 80% de todo o petróleo do mundo
é hoje extraído sob o regime de partilha. Será que esses países estão errados? Será que essas empresas
que vão explorar esse petróleo estão também equivocadas? Ou estão ganhando dinheiro?
Sr. Presidente, aqui se disse muito que a Petrobras não deveria operar como operadora única, que é
um excesso na lei. Mas será que estamos laborando
contra os interesses nacionais quando queremos evitar
que a Petrobras seja operadora única?
E por que 30%? Durante os debates que ﬁzemos na Comissão Especial do Governo, chegamos
à conclusão de que a Petrobras deveria ser a operadora única, primeiro para obter a ciência da exploração de petróleo em águas profundas; segundo, para
que o componente nacional, para que a mão de obra
nacional, para que a riqueza nacional, os industriais
nacionais tivessem a oportunidade de fornecer todos
os equipamentos ou parte deles. Há algum brasileiro contra isso? Não imagino que possa haver. “Mas
acontece que a Petrobras com 30% é uma demasia!”
Não, não é. De outro modo, os demais participantes
do consórcio não conﬁariam num operador único que
tivesse menos de 30% de participação no consórcio.
Portanto, esse mínimo exigido para a participação da
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Petrobras foi já em razão dos demais membros do
consórcio. Hoje, a Petrobras é operadora única já em
80% de toda a exploração de petróleo no Brasil, e com
mais de 30%, e ninguém reclama.
Ouvi aqui também que as empresas internacionais não virão para o Brasil no regime de partilha. Ora,
senhores, vamos ver o que já acontece no mundo hoje,
ou em boa parte dele.
A Petrobras, que é uma empresa internacional
hoje, encontra-se explorando petróleo sob o regime
de partilha em Angola, em Cuba, no Equador, na Índia, na Líbia, na Namíbia, na Nigéria, no Senegal, na
Tanzânia, na Turquia e no Uruguai. A nossa Petrobras
está lá em regime de partilha, como esse que nós estamos propondo aqui.
Quanto à Shell, seu presidente disse a mim,
Ministro de Estado, que não tinha nenhum questionamento a fazer ao regime de partilha nem ao modelo
que estávamos propondo; que o que ele queria eram
regras claras e o cumprimento dos contratos assinados. Isso tudo o Brasil oferece. Mas e a Shell? Onde
está a Shell americana? Está na Rússia, em regime
de partilha; está na Indonésia; está na Nigéria; está
no Paquistão.
A Exxon está na Indonésia, na Rússia e na Turquia.
A empresa Total encontra-se em Angola, na Líbia,
na Nigéria, na Indonésia e no Azerbaijão.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) - A Chevron está em Angola, na Indonésia, na Rússia e no
Azerbaijão.
A British Petroleum está em Angola, na Rússia,
na Indonésia e no Azerbaijão.
A Devon, que se encontra aqui no Brasil e em
outros países, está na Rússia, por exemplo. Portanto,
é uma pura falácia dizer que as empresas internacionais não têm interesse em operar no regime de partilha em nosso País.
Fala-se também no poder da Petro-Sal de veto.
Não é exatamente assim. Em primeiro lugar, a PetroSal vai representar mais de 50% dos interesses em
cada poço a ser explorado. Ora, se ela terá mais de
50%, é óbvio que passa a ter o direito societário de
comandar todo o processo e, portanto, de dirigir todas as ações.
Porém...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Peço a V. Exª que conclua o seu discurso.
O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – Já vou
concluir, Sr. Presidente.
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Sobre o direito de veto, está no art. 25 da lei
proposta. É o seguinte: “O Presidente do Comitê Operacional terá poder de veto e voto de qualidade conforme previsto no contrato de partilha da produção”.
Ou seja, o veto somente se dará na forma do contrato
que houver sido assinado por todos os integrantes do
consórcio. Mais democrático do que isso, mais claro
do que isso, eu não posso entender.
Sr. Presidente, concluo, dando uma boa notícia
para os brasileiros: a Agência Nacional do Petróleo
acaba de encontrar, ou encontrou recentemente, num
campo chamado Franco, mais 5 bilhões de barris de
petróleo...
(Interrupção do som.)
O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – ...o que
signiﬁca quase a metade... cinco bilhões de barris de
petróleo, no campo de Franco, no pré-sal. A Agência
Nacional do Petróleo, também concluindo outra investigação, outra avaliação em Libra, onde seguramente
seremos surpreendidos positivamente com outra quantidade de petróleo.
Ora, se é assim, vamos apropriar para os brasileiros esse petróleo que pertence a nós, e não entregá-lo
a empresas estrangeiras ou sequer à Petrobras, que
não é 100% do capital nacional. Ela tem mais de 50%
de capital vendido na bolsa de valores, embora seja
uma empresa que orgulha todos os brasileiros e que
cumpre bem o seu papel.
Por isso, Sr. Presidente, defendo com a consciência tranquila o regime de partilha, sob a convicção
de que é exatamente aquele que melhor serve aos
interesses nacionais, na área do pré-sal e em todas
as áreas estratégicas que forem descobertas daqui
por diante.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, talvez hoje estejamos fazendo a primeira audiência pública qualiﬁcada sobre este tema.
Isso nos causa profunda estranheza.
Estamos recebendo notícias espetaculares de
uma riqueza que o Brasil deve explorar, que vai fazer
um bem imenso ao Brasil. E nós estamos votando
completamente às escuras.
Estamos votando sem ter feito debate, porque o
Governo Federal se recusou a fazer esse debate. Imprimiu a urgência constitucional desnecessária. Por
que tínhamos que votar esta matéria antes da eleição?
Qual a razão de não podermos ter ouvido antes um
Ministro da qualidade do Ministro Edison Lobão? Por
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que não podemos ouvir antes um Senador da qualidade
do Senador Delcídio Amaral e todos os seus técnicos?
E por que não pudemos fazer o contraponto? Por que
a Senadora Kátia Abreu não pôde relatar? Por que o
Senador Tasso Jereissati também não pôde vir dar sua
opinião? O Governo quis vencer e não vai conseguir,
acredito eu, vencer essa batalha na truculência.
Qual é o melhor modelo para o Brasil? Ninguém
aqui está discutindo se pode ou não pode ser a partilha o melhor regime a ser adotado ou a concessão.
O que queremos saber, nós que não somos técnicos,
é o que é melhor para o País. E aqui hoje quantas
opiniões ouvimos absolutamente contraditórias, divergentes, e é normal que assim o seja. Um benefício
desse tamanho, que vai fazer com que o Brasil possa
se enriquecer, é um benefício que pode ser utilizado
em tantas áreas importantes, como a educação, por
exemplo. Não será o grande salto que daremos para
o futuro no Brasil aplicando em educação?
Agora, o que me causa profunda estranheza, o
que deixa perplexo o Brasil é o tipo de discurso que,
num simples pronunciamento de dez minutos, não se
sustenta. Em determinado momento, serão os brasileiros que terão essa riqueza; em outros momentos, as
empresas estrangeiras serão chamadas a participar,
para, três minutos depois, novamente chegar um discurso. Mas e o Brasil? Será que o Brasil não vai poder
usufruir disso? Nós não vamos jogar isso na mão de
empresas estrangeiras? Não será um desgaste? Não
estaremos jogando dinheiro fora?
Srs. Senadores, sejamos absolutamente francos. Nós não debatemos este tema aqui. O Senado foi
completamente violentado pelo Governo Federal mais
uma vez. Tudo o que se disse aqui é lastreado simplesmente em discussões de câmaras técnicas do Governo
Federal. Ou seja, o Executivo discutiu exaustivamente
este tema, e nós não pudemos discutir por nem três
meses. Nós não pudemos discutir por minuto algum
porque, em nenhum momento, foi permitido se realizar
uma audiência pública decente ou se fazer um debate
trazendo os melhores técnicos da Petrobras, os melhores técnicos de uma área contrária à Petrobras.
É assim que nós temos de discutir o que é melhor
para o Brasil. É assim que eu me imagino Parlamentar: sedimentado em conhecimento, podendo fazer a
melhor opção para o País. A melhor opção não é o
que o Governo Federal quer. A melhor opção não é o
que o Presidente da República quer. A melhor opção
não é a que eu quero, não é a que a Oposição quer;
a melhor posição é aquela de que o Brasil necessita.
E o Brasil não pode decidir às escuras. O Brasil não
pode discutir pressionado, e foi isso o que nós acabamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo hoje.
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Quem é que gostaria de estar aqui nessa condição?
Quem é o iluminado que tem o conhecimento de um
Delcídio Amaral, que teve a oportunidade de estar na
Petrobras e de trabalhar com este tema? E quem é que
pode dizer que a opinião do Senador Delcídio Amaral
é a melhor? Embora tenha os melhores argumentos,
embora seja um proﬁssional dessa área, ou o Ministro
Edison Lobão, da mesma forma, proﬁssional extraordinário, competente, preparado e respeitado.
Então, chegamos aqui, agora, neste minuto, mais
uma vez, como disse o Senador Edison Lobão, para
decidir talvez o tema mais importante do Congresso
Nacional na área econômica, talvez da história do
Brasil.
Se é verdade que o pré-sal tem toda essa riqueza
– e queremos nós que isso seja verdade –; se isso for
verdade, e verdade absoluta, veja só o que estamos
decidindo, sem conhecimento algum, sem ter debatido!
Agachados, não pelo Executivo tão somente; agachados porque nós não cumprimos o nosso papel. Nós nos
submetemos, nós não fomos capazes de enfrentar este
tema. O que é melhor: concessão ou partilha?
Quem é que pode responder a essa pergunta categoricamente? No escuro? Nós vamos votar no que
já existe. Arriscar é caminhar para o outro lado.
Agora, eu não me recusaria a votar na proposta
do Poder Executivo brasileiro. Não me recusaria. Me
recuso a votar dessa forma. A discussão dos royalties.
A modiﬁcação dos royalties não implica em nada modiﬁcação de contrato, segurança jurídica. Não é nada
disso. Não foi o Presidente do Brasil que disse que todos os brasileiros tinham direito a ter recurso do présal? Então eu quero que meu Estado de Goiás tenha,
eu quero que os Municípios do meu Estado tenham.
Quem aqui não quer que os Municípios do seu Estado
também lucrem com isso? Não foi o Presidente que assanhou – me desculpe a expressão do meu Estado – as
nossas lombrigas? Não foi o Presidente da República
que disse que nós tínhamos o direito, o Brasil tinha o
direito de se enriquecer com essa situação?
E, vamos ser francos: a proposta do Senador
Pedro Simon não prejudica em nada o Rio de Janeiro
e não prejudica em nada o Espírito Santo. Não tira dinheiro do Rio de Janeiro, não tira dinheiro do Espírito
Santo, tira o dinheiro da União. E os senhores estão
defendendo aqui a União. Estão defendendo aqui o
Presidente da República. Não tira! E mais: se tirar, nós
temos, como disse aqui o Presidente Sarney, até aqui
no substitutivo que deverá ser votado em turno suplementar – pode ser e deve ser votado hoje em turno
suplementar –, nós podemos construir uma emenda
que não prejudique o Rio de Janeiro, não prejudique
nenhum Município do Brasil e tire recurso da União,
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porque a União tem dinheiro de sobra. A União tem
dinheiro. A União divide contribuição com quem? A
União divide os seus recursos com quem? A União
pode perder, deve perder para o Brasil ganhar. Essa
é a situação.
Agora, fazer um discurso – me desculpem – de
que nós vamos votar lá no mês de novembro a divisão
dos royalties... Quem é que vai votar isso em novembro? Querem adoçar o nosso bico. Nós não vamos votar
nada. Nós estamos enganando os Municípios pequenos
do Brasil. É isso que nós estamos fazendo.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Um aparte?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Concedo o aparte.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permite,
Excelência?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO)
– Concederei o aparte a V. Exª com o maior prazer.
Agora, o que eu estou dizendo é: podemos simplesmente construir aqui uma alternativa ainda hoje, porque podemos apresentar emenda que não prejudique
o Rio, que não prejudique de forma alguma o Espírito
Santo, não prejudique os Municípios do Brasil. Vamos
tirar dinheiro da União. Por que não? Não foi o Presidente da República...
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Eu tenho
a fórmula, Excelência, se V. Exª me permite.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Vamos sentar. Eu lhe darei a fórmula. Nós não damos
conta de fazer isso? Por que nos recusamos a debater?
A fórmula é tirar da União e repartir, manter o que ...
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Mas a
minha fórmula... o petróleo é todo da União; o royalty
não é da União.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Exatamente. Então nós vamos tirar daí, da parte da
União.
Então esse discurso, Senador, é só um discurso genérico. Nós precisamos partir para o especíﬁco.
Querem resolver? Tiramos da União e damos para os
Estados e damos para os Municípios brasileiros e não
deixamos o Rio nem o Espírito Santo perderem. Agora, o que os senhores querem é um negócio impossível: os senhores não querem nos agraciar e querem
ao mesmo tempo agradar o Governo Federal. Então,
me desculpem. O discurso dos senhores, como diz o
Reinaldo Azevedo, é “duolético”, é de um jeito e de outro. Não dá para agradar os Municípios, não dá para
agradar o Rio de Janeiro e o Espírito Santo e agradar
a Presidência da República. Então, quem tem que perder é a Presidência da República.
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Se nos sentarmos meia hora, nós encontramos
essa fórmula. Eu garanto a V. Exª, nós encontramos
essa fórmula. Mas os senhores não querem votar essa
fórmula. Os senhores querem também manter – o que
é direito, eu concordo – o que o Rio e Espírito Santo
têm – mas querem também manter o que a Presidência da República quer, manter o que ela tem.
A emenda do Senador Pedro Simon é boa, pode
ser aprimorada, se nós quisermos, porque nós podemos apresentar aqui emendas. O Senador Presidente
acaba de dizer que, no turno suplementar, podemos
fazer essas emendas. Então, nós podemos fazer. É
alguma coisa que nós podemos fazer.
(interrupção do som)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Só para concluir, Sr. Presidente. Porque nós não discutimos e repito: estamos votando às cegas. Estamos
votando às cegas um recurso que, como disse o Ministro Lobão, eu acredito, talvez seja, nos últimos anos, a
maior votação que o Congresso Nacional está fazendo,
e não está fazendo de maneira devida.
Agradeço a V. Exª. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Osmar Dias. (Pausa)
Não está presente.
Com a palavra o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srª Senadora Serys Slhessarenko, Srªs
Senadoras, os que nos ouvem pela Rádio Senado,
pela TV Senado, Senador Lobão, já são 23h35, estamos nos aproximando de meia-noite.
Em uma coisa eu concordo com o Senador Demóstenes: este, de fato, é o primeiro debate qualiﬁcado
que temos oportunidade de fazer a respeito desse assunto. Quem sabe se tivéssemos tido a oportunidade
de fazer o debate nesse nível com todos os Srs. Senadores, não estaríamos nos debatendo e tentando passar coisas óbvias para a sociedade e outros tentando
fazer o óbvio muito difícil para a sociedade entender,
porque o óbvio é o óbvio.
É verdade que, desde o começo da sessão, por
ser de um Estado produtor, Senador Lobão, tenho
sentado ali, entrincheirado, com o Senador Renato
Casagrande, com o Senador Gerson Camata, e tratado do assunto conjuntamente com quem tivemos a
possibilidade de estar na tribuna para podermos fazer
o debate. Não é que nós nos cansamos. Nós não nos
cansamos de debater. É porque a lista é tão extensa
– e tão extensa ela ainda está –, que certamente entraremos madrugada adentro, fazendo este debate,
até chegar a hora da votação.
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Na verdade, nós, cidadãos do Espírito Santo e
do Rio, Estados produtores, não estamos requerendo
e tentando ser absolutos nas bacias de petróleo reservadas a nós pela graça divina ao desenhar a geograﬁa
do País. A uns deu minério, a outros deu granito, a nós
deu as bacias de petróleo.
O petróleo é do Brasil – está na Constituição. O
petróleo, aquilo que está debaixo do subsolo, pertence a
todos. E é verdade que o mar, o oceano é do Brasil. Mas
a parte do oceano e do subsolo onde está o petróleo
está dentro de território capixaba e dentro do território
do Rio de Janeiro e, de igual modo, as outras riquezas
que estão debaixo do subsolo em Minas Gerais, em
Roraima e em outros Estados da Federação, com suas
respectivas riquezas e sua respectiva vocação.
Não é difícil explicar, até porque o cidadão comum
não sabe discernir o que é petróleo e o que é royalty.
Mas nós aqui sabemos que royalty não é petróleo.
O petróleo é do País e deve ser dividido com o País.
O petróleo tem de ser dividido com todos. Os lucros
do petróleo devem agraciar todos os brasileiros nos
quadrantes mais distantes deste País – os mais e os
menos abastados. Nós somos donos desta riqueza: o
petróleo. É de todos nós.
Mas o royalty é uma compensação por danos,
pelo passivo ambiental ou pelo passivo social, pelos
bolsões de miséria que se instalam, é a natureza agredida onde se extrai petróleo. Esse passivo social e esse
passivo ambiental é recompensado com royalties, que
é uma conquista e está na Constituição, aliás, uma
conquista da época do Governo Sarney. Não é verdade, Sr. Presidente? Do seu Governo. Quando V. Exª
foi a Campos, o Garotinho era Prefeito de Campos e
Brizola, Governador do Rio, para assinar os royalties
do Governo Sarney.
Sancionou. Essa é uma conquista, um direito adquirido que está na Constituição. Quem poderá tirar de
nós? Então, para que o Brasil entenda...
Agora mesmo, no Twitter, o nosso querido Ministro
Alfredo Nascimento, futuro Governador do Amazonas,
ex-Prefeito e ex-tudo naquele Estado... o royalty, que
não tem nada a ver com petróleo, que é aquilo que se
paga para cobrir um passivo, seja social ou ambiental.
Venderam ao País, e as pessoas mais simples nas ruas
dizem que querem os royalties porque eles pensam
que estão falando de petróleo.
O triste é saber que muita gente – e todos conhecemos essa verdade –, mas muitos assomam essa
tribuna vendendo uma inverdade como se fosse verdade, fazendo um discurso de divisão de royalties como
se estivessem falando de petróleo para seus Estados.
Olha, nós precisamos ter grandeza para falar a verdade para os nossos Estados.
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Senador Alfredo Nascimento, eu estava aqui
olhando para o Senador Arthur Virgílio e me lembrando – V. Exª não estava aqui, V. Exª era Prefeito –, no
começo do nosso mandato, que Arthur Virgílio virou
um siri na lata aqui. A veia aorta parecia que ia pular,
o homem ﬁcou doido, doido. Já viu um bicho doido?
Estava doido, vermelho igual um peru, e entrando e discursando toda hora, no veneno. Sabe por quê? Porque
tentaram fazer a zona franca num outro Estado.
A Zona Franca foi criada em Manaus porque a
riqueza que lá tem não pode se extrair. Tem é que se
preservar. E sabe qual o interessante disso? Eu ﬁz
coro com ele. Nós ﬁzemos coro com ele: “Não é possível fazer uma zona franca em Minas. Não é possível querer uma zona franca no Espírito Santo”. Mas,
do jeito que estão querendo partilhar os royalties do
petróleo, que não é petróleo, é possível que agora eu
queira uma zona franca no Espírito Santo também. E
que Minas Gerais tem direito a uma zona franca, que
o Piauí tem direito a uma zona franca.
Ora, nós precisamos ter grandeza de falar para a
sociedade brasileira o que é petróleo e o que é royalty.
Royalty não é petróleo. Royalty é aquilo que se paga
para compensar passivo social e passivo ambiental.
E vou contar a história que o Senador Gerson
Camata já contou aqui 300 vezes, da fazenda do Milanez, lá no norte do Estado. Com seu GPS, a Petrobras descobriu petróleo na fazenda do Milanez – gado,
plantação. Começaram a furar. A máquina fazendo barulho e o gás subindo. O gado começou a emagrecer,
começou a morrer, as plantas morreram. O campo não
dava mais nada. E as máquinas pesadas começaram
a entrar. Degradaram a fazenda dele.
O que a Petrobras fez? Calculou os prejuízos
e começou a pagar um royalty de 300 mil. Senador
Mão Santa, olha pra mim, V. Exª que gosta de chamar a atenção, olha pra mim! O senhor sabe o que a
emenda Ibsen quer? É dizer assim: “Não tenho nada
a ver com o petróleo da fazenda dele. Tira o petróleo,
divida com o Brasil, mas nós queremos dividir os 250
mil também”. Os 250 mil que paga pela degradação
da fazenda do cara, que não tem gado mais, em que
nada mais dá, a terra já não serve mais para plantar.
“Não, eu quero o petróleo, mas eu quero também que
se divida o dinheiro do royalty”.
Ora, precisamos ter grandeza. O petróleo é do
Brasil. Esse tem que ser dividido. Divida-se, porque a
riqueza é nossa, a riqueza é de todos nós, dos ﬁlhos
desse chão. E isso é um sentimento nativista que se
tem na alma, é um amor pátrio à terra onde nós nascemos: querer que sejamos iguais, não queremos fome,
não queremos criança fora da sala de aula. Uma riqueza, descobrimos um tesouro, para todos nós, mas
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não é possível se penalizar onde ﬁca a degradação
ambiental, onde ﬁca o passivo social, que é pago com
o dinheiro de royalty. Agora vender para a sociedade
que royalty é petróleo, é no mínimo uma covardia, é
no mínimo uma covardia!
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Espero que a sociedade saiba fazer essa separação,
que a sociedade saiba fazer esse entendimento, para
não parecer que nós do Espírito Santo, nós do Rio de
Janeiro, estamos aqui como que querendo o petróleo
do mundo para nós.
Descobrimos o pré-sal. É tudo nosso! Nosso e
nosso, num surto de vaidade...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...de
megalomania? Negativo, negativo! O petróleo é do
Brasil. O que está debaixo do subsolo é do Brasil, o
que está debaixo do oceano é do Brasil, o oceano é
do Brasil. Só que essa parte do oceano, onde no subsolo estão as bacias de petróleo, são nas terras capixabas. Paciência, foi Deus que fez isso! Foi Deus que
fez isso, como deu o minério lá de Minas Gerais, do
nosso querido Hélio Costa. Foi Deus que fez isso. Paciência! Não há manipulação humana nisso. Paciência!
Agora, nós precisamos ter grandeza de vender para
a sociedade que uma coisa é petróleo, outra coisa é
royalty de petróleo.
Senadora Rosalba, escuto a senhora com muito prazer!
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Eu entendo
o receio de que ele possa perder, mas ﬁcou uma dúvida nas suas palavras que eu queria aqui esclarecer.
Pareceu-me que o senhor queria passar para aquelas
pessoas que, através de uma lei especíﬁca, recebe
royalty em função de ter, nas suas áreas, poços de
petróleo e que essas pessoas, com essa emenda do
Senador Pedro Simon, num regime de partilha que
venha beneﬁciar todos os Municípios, seriam prejudicadas. Eu acho que aí está havendo uma confusão.
É importante que deixe bem separado: isso não é a
mesma coisa! A lei...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É isso
que eu estou dizendo: que uma coisa não é a mesma coisa!
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Mas eu
quero lhe dizer que, independente de que haja aprovação da emenda, que seja distribuído com todos os
Municípios; a questão daqueles que são donos, proprietários de áreas onde têm poços de petróleo é outra
lei especíﬁca. Não tem nada a ver com isso. Para não
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criar, de repente, o temor, o clima, Senador Magno,
em pessoas que recebem...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senadora Rosalba, a senhora é a primeira oradora
inscrita depois do... Peço ao Senador Magno Malta, que
tanto tem colaborado com a Mesa, mas está com o seu
tempo esgotado, já prorrogado algumas vezes...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – V. Exª é
muito bom, porque não tenho colaborado com a Mesa.
Tenho sido um grande rebelde, mas vou encerrar, colaborando pela primeira vez.
Quero dizer à senhora que não estou fazendo
confusão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Interpretação de V. Exª. Achei que tivesse colaborado. Desculpe-me.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – É porque
é para o petróleo em terra, não é petróleo em mar.
Estamos falando de uma coisa... A distribuição é em
terra.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Então,
a senhora está vendo como tem tanta má-fé. A senhora
ouviu quantos discursos aqui de que o oceano é nosso,
de que o que está debaixo do oceano é nosso.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Estou
falando em terra, porque ﬁcou uma dúvida, que eu
quero retirar.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sim,
eu sei, até porque, no Estado que a senhora vai governar, o petróleo é em terra e deve ser ressarcido pela
degradação que acontece também em terra, porque
o royalty é degradação também que acontece na fazenda daquele São João. Eu tenho um amigo no Rio
Grande do Norte, Adison, que vendeu parte da fazenda
dele, teve um dissabor, vendeu achando que abafou e,
uma semana depois, a Petrobras furou, achou petróleo
no pedaço que ele vendeu. Lá, pertinho da sua terra.
Aliás, na sua cidade mesmo, em Mossoró. O Adison
é irmão do Elias Júnior, seu amigo.
Quem entra na terra, degrada a terra, tem de
pagar o royalty pela degradação, porque o petróleo
é da Nação, o petróleo é de todos. É disso que estou
falando, e vale para a terra e para o mar, mas precisamos ter responsabilidade. A senhora quer falar mais?
Se a senhora quiser falar mais vou ser rebelde com a
Mesa e vou deixá-la falar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª não vai ser rebelde com a Mesa porque V. Exª
não faz isso. É um homem educado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O pior
é que eu faço. V. Exª é muito gente boa.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Às vezes não faz.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Usarei o
meu tempo para dar essa explicação.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Aí nós
travaremos o debate. Sentarei no lugar de V. Exª.
Então, nós precisamos ter essa honestidade, porque está parecendo que o Rio, em uma megalomania,
e o Estado do Espírito Santo, em uma megalomania
maior ainda por ser um Estado pequeno, parece que
nós queremos a riqueza do subsolo para nós. Queremos para nós e para todo mundo. Não é possível
um País, que tem uma empresa como a Vale do Rio
Doce, que retira ouro do chão 24 horas por dia, que
tem riqueza no subsolo e debaixo das águas, ainda
tenha 30 milhões passando fome! Isso é ridículo, é deplorável! Ninguém quer saber disso, muito menos eu
e o povo do Espírito Santo. Queremos todos vivendo
bem neste País.
Agora, os royalties são um direito para cobrir os
problemas de degradação em todas as áreas que ﬁcam para nós. Até porque os contratos do meu Estado
hoje, Sr. Presidente, envolvem os royalties do petróleo.
Vamos romper com os contratos? Faremos uma moratória? Nos desmoralizaremos? E os nossos hospitais?
E os compromissos dos nossos Municípios?
Sr. Presidente, eu encerro, porque sei que o Brasil
já entendeu que petróleo é uma coisa e que royalties
são outra coisa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, a Senadora Rosalba Ciarlini.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs Senadores, realmente este é um debate de
muita responsabilidade.
Estamos diante de um momento de importância
maior para o nosso País; de uma riqueza que – com
a informação do Ministro Edison Lobão, do Senador
Edison Lobão – foi aumentada em mais cinco bilhões
de expectativa de petróleo do pré-sal. E a nossa preocupação é de que possamos fazer o melhor com esses
recursos; que possamos, ﬁnalmente, com esses recursos, ter mais justiça social, mais igualdade no País.
Se o Brasil cresce, se o Brasil está avançando, é
a oportunidade maior para que possamos, com essa
riqueza que está no oceano de todos os brasileiros,
chegar a todos os Municípios, principalmente, Presidente, os da nossa Região Nordeste, que é uma Região que, sabemos, precisa de mais investimentos, de
mais recursos para que possamos produzir mais, ter
mais emprego, mais oportunidades. Assim também a
Região Norte, tão carente.
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Não queremos, de forma nenhuma, que os Estados que hoje recebem da sua plataforma recursos
de royalty... Quero aqui deixar bem claro que sabemos que, para ter royalty de petróleo, é preciso ter
petróleo. Uma coisa está estritamente ligada à outra.
Sem petróleo, não tem royalty. Tem que ter o petróleo
para se ter o royalty. Mas tem o petróleo, o royalty
que é de terra.
E é bom que ﬁque bem claro, para que não se crie,
de repente, uma má interpretação naqueles pequenos
proprietários – pequenos, médios ou grandes. Foi uma
lei justa a que deu a esses proprietários o direito de
receber royalties; uma lei do Deputado Betinho Rosado que promoveu realmente uma justiça social para
aqueles que, através de prospecção em terra, viam
suas propriedades devastadas. Para não ter nenhuma
dúvida – porque tem hora em que aqui se expressam
colocando como se a partilha, a forma como estamos
querendo a distribuição dos royalties para todos os
Municípios, fosse prejudicar também o proprietário. De
forma alguma, uma coisa é diferente da outra.
A partilha, na forma como foi preparado o relatório, juntando partilha e Fundo Social... Porque não
houve o interesse de separar para que pudéssemos
discutir mais o Fundo Social do pré-sal. As emendas
foram todas rejeitadas, Senador!
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senadora Rosalba.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pois
não, só um minuto. Todas rejeitadas. Por que não deixar
deﬁnido que os recursos do Fundo Social fossem para a
educação, para a cultura, para a saúde? Mas não. Tudo
tem que ser feito desta forma, apressada, sem uma
análise mais profunda, sem que conheçamos melhor.
Concordo com o Senador Demóstenes, que diz que
aqui são poucos os experts em petróleo, são poucos
aqueles que conhecem todo esse detalhamento.
Então, precisamos de mais tempo para fazer
uma avaliação, para fazer uma análise, a ﬁm de podermos acertar mais, acertar pelo Brasil, acertar pelo
povo brasileiro.
Concedo um aparte ao Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Estamos
falando a mesma coisa, Senadora Rosalba. É verdade
que os pequenos proprietários do Rio Grande do Norte
têm direito a esses royalties, sim, claro. Eles sofrem a
degradação, está sendo tirado de lá. E há uma movimentação dentro da propriedade, uma movimentação
que não existia antes dessas máquinas. Então, estamos
falando a mesma coisa, eles têm direito, sim.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Mas,
quero dizer o seguinte: não quero tirar do Espírito Santo
os seus recursos, mas queremos ter uma fórmula pela
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qual todos possam receber, porque o território de um
Estado não é um oceano.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – As outras
riquezas que estão debaixo do subsolo, e as outras
riquezas?
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Que
possamos, por uma fórmula mais justa, mais correta,
beneﬁciar todos os Municípios com o pré-sal, que é de
todos os brasileiros, porque está no nosso oceano.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Exato.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Não
estou querendo, de forma nenhuma, que seu Estado
venha a perder, de forma nenhuma, Senador. Tenho
certeza de que nenhum Senador aqui está querendo
isso, seja de que Estado for.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Não está
querendo que a gente perca, está querendo ganhar.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) –
Agora, queremos que todos os Municípios ganhem. E
que o Governo Federal faça essa compensação; que
aqueles que, por ventura, vierem a perder, tenham a
compensação, seja o Governo Federal, que recebe, o
Governo Estadual recebe e o Município recebe. Então,
que seja feita essa conta, essa distribuição, como aqui
colocou o Senador Demóstenes.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – A compensação de royalties, onde é que está nesse texto, de
onde arrancaremos? Nós vamos votar alguma coisa
aqui? Porque, se votarmos o que está posto na Emenda Simon hoje, aqui, certamente todos ganharão, só
nós perderemos.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – De
forma nenhuma! O senhor não perderá, o seu Estado
não perderá; mas poderá ser melhorada, aprimorada se
realmente entendermos este nosso momento de responsabilidade, este nosso momento que é importante
para o Brasil. É somente isso que eu queria colocar.
E por falar em compensação, eu quero aqui dizer
o seguinte: o meu Estado produz petróleo em terra; há
30 anos, está sendo retirado petróleo do nosso chão.
Mas, na hora de as reﬁnarias irem para o Nordeste – e
hoje sabemos o quanto essas reﬁnarias serão importantes pela produção do petróleo ampliada em milhares de vezes –, a reﬁnaria do Maranhão, a reﬁnaria
de Pernambuco, a reﬁnaria do Ceará, para o nosso
Rio Grande do Norte, que produz e produziu petróleo
durante todos esses anos, o que é que ﬁcou? Ficou a
menor reﬁnaria do Brasil. A menor. Então, já prevendo
tantas reﬁnarias, que o Governo comece a analisar,
como compensação para o nosso Estado, para as nossas necessidades, para o tanto que já se contribuiu,
para o tanto que se degradou e por não termos tido o
direito de ter a reﬁnaria – por sermos produtores deve-
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ríamos receber a reﬁnaria –, que nós sejamos também
presenteados com um polo petroquímico. Por que não
levantar esta bandeira pelo Rio Grande do Norte, já
que há as reﬁnarias e essas vão necessitar, sim, mais
próximos delas, mais polos petroquímicos? Por que
não um no Rio Grande do Norte?
Concedo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (PRB – PB) – Senadora, tenho uma sugestão a fazer a V. Exª no tocante aos
pleitos do Rio Grande do Norte. É incorporar a tese do
Espírito Santo. Nós teríamos, seguindo a mesma lógica, a mesma coerência, o arquipélago de Fernando de
Noronha. Automaticamente ele seria de propriedade do
Rio Grande do Norte. É confrontante com o Rio Grande
do Norte. Então, na verdade, se existir essa tese, automaticamente o Rio Grande do Norte deve reivindicar – e
eu sou pernambucano – porque a lógica é a mesma. A
legislação é bem clara, Senadora, a terra tem que ser
confrontante, segundo a legislação. A Terra é redonda.
Trezentos quilômetros de distância, 200 milhas náuticas,
aproximadamente 300 quilômetros, a terra não é mais
confrontante porque a curvatura da Terra elimina essa
confrontação. Então, acho que estamos tendo que buscar um entendimento, para não sacriﬁcarmos o Rio de
Janeiro, não sacriﬁcarmos o Espírito Santo. Mas, na verdade, esse petróleo é do Brasil, esse petróleo tem que ser
partilhado, royalty, petróleo, tudo tem que ser partilhado
com o Brasil. Não pode ser exclusividade de Municípios
que não têm nada a ver com o petróleo e se beneﬁciam
simplesmente porque estão supostamente nesse confronto. Não existe. As terras não são confrontantes, a Terra é
redonda, então, não há a menor possibilidade.
(Interrupção do som)
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – O
Senador Garibaldi, para fazer o seu aparte.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – É
apenas para lembrar, Senadora Rosalba, com a permissão da Presidência, do Presidente José Sarney, que
o Rio Grande do Norte já perdeu muito com a falta de
cobrança do ICMS do petróleo, porque a Constituição
proibiu essa cobrança.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Era
uma forma de se compensar os Estados que são produtores, porque, na realidade, onde se cobra o ICMS
é onde ele é reﬁnado.
O Senador Garibaldi lembrou muito bem. Nós
já perdemos muito. E vamos continuar aqui em defesa do nosso Estado, da nossa gente, e em defesa do
povo brasileiro e da igualdade, da igualdade. Que se
corrijam as distorções. A hora é essa. O pré-sal é para
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isso. É de todos os brasileiros. O oceano é de todos
os brasileiros.
(Interrupção do som)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Marconi Perillo.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, esta discussão, que deveria ser muito
mais extensa em relação à exploração da camada do
pré-sal, suscita um outro tipo de debate, o debate em
relação ao pacto federativo, e, sobretudo, o debate em
relação à extrema concentração de receitas por parte
da União, acelerada nos últimos vinte anos.
É bem verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que, quando da elaboração e promulgação
da Constituição, houve uma redistribuição de receitas
para Estados e Municípios. Praticamente, existiam
apenas os impostos, consagrados na Constituição, e
que eram, ou que deveriam ser, compartilhados com
os Estados e os Municípios.
De lá para cá, por meio de uma série de armadilhas ou de projetos que foram sendo enviados ao
Congresso Nacional, com a criação das chamadas
contribuições, os Estados e Municípios foram vendo
seus recursos, suas receitas tributárias diminuírem
ano a ano.
Esse processo se iniciou com a chamada Contribuição de Emergência. E, ao longo do tempo, outras
contribuições foram sendo criadas. Muitas vezes, impostos foram diminuídos ou extintos. Em contrapartida, foram criadas novas contribuições. O fato é que as
contribuições não são compartilhadas com os Estados
e os Municípios e os impostos constitucionalmente são
compartilhados.
De lá para cá, nesses últimos vinte anos, a União
concentrou cerca de 73% de todas as receitas tributárias do País em seu poder, restando aos Estados e
Municípios pouco mais do que 26%, 27% das receitas
nacionais. Isso fez com que os Estados e os Municípios
passassem por um grande empobrecimento, principalmente os Estados menores.
Portanto, essa discussão, trazida hoje ao Plenário
do Senado, na minha opinião, é extremamente extemporânea, é feita de afogadilho. Eu estou ﬁrmemente
convencido de que esta matéria deveria ser precedida
de um amplo debate com setores técnicos e jurídicos,
bem como com toda a sociedade, especialmente a sociedade a quem pertence esse manancial de reservas
em última instância.
A atitude do Governo, defendida por seus Líderes
aqui na Casa, na minha opinião, é um disparate, um
absurdo. Reforça nossa posição de que querem nos
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empurrar com a barriga, nos passar a perna ao se deixar a discussão dos royalties para novembro.
Nós da Oposição não vamos, em hipótese alguma, aceitar que essa discussão seja feita, que a
discussão relativamente à partilha dos royalties seja
feita em novembro. Nós não vamos engolir essa idéia,
porque representa perdas inestimáveis para os Estados não produtores e, consequentemente, para os
Municípios.
Ainda ontem, recebemos uma comissão de Prefeitos do meu Estado extremamente preocupada com
essa proposta de deixar a discussão dos royalties
para novembro. Essa história de que se tem de tirar a
discussão dos royalties do calor eleitoral é balela. É
manobra para nos fazer assinar um cheque em branco para o Governo propor o que bem entender daqui
por diante.
Como Senador e ex-Governador de Goiás, eu
jamais poderia aceitar uma proposta dessas. Porque
nós queremos e devemos dar satisfação ao nosso eleitor, à nossa sociedade. Se nós deixarmos a discussão
dos royalties para novembro, corremos o risco de ver
aprofundado esse poço das desigualdades regionais,
das desigualdades sociais que ainda separa Estados
ricos e Estados pobres. Que se dê o devido montante
de participação ao Estado do Rio de Janeiro, ao Espírito Santo. Aﬁnal de contas, eu não tenho dúvidas de
que esses Estados devam receber compensação em
relação a diversas perdas, entre as quais, as perdas
ambientais. Mas nós não podemos fechar os olhos para
o Brasil, especialmente para os pequenos Municípios
e para os Estados que se precisam desenvolver. Aﬁnal
de contas essa é uma riqueza da Nação brasileira.
Dessa forma, Sr. Presidente, alinho-me aqui, de
forma muito contundente e radical, junto aos Parlamentares que defendem uma participação maior dos Estados não produtores, dos Municípios não produtores.
O Senador Demóstenes colocou aqui o dedo na
ferida, e eu gostaria de compartilhar com ele esta posição: que se tirem da União receitas de royalties e
que se transﬁram para os Estados produtores e para
os Estados e Municípios não produtores.
A União já concentra, repito, 73% de todas as
receitas tributárias do Brasil. Não é lógico, não é justo, que a União continue a amealhar uma quantidade
enorme das receitas da exploração do pré-sal: 50%
de todas as receitas de royalties.
Eu gostaria de propor aos Senadores do Espírito
Santo, aos Senadores do Rio de Janeiro, tão preocupados aqui nesta tarde-noite de hoje em relação às
perdas que eventualmente poderiam ter, que se aliem
a todos nós que queremos justiça em relação à União,
em relação à Federação como um todo e não em re-
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lação à apenas parte da Federação brasileira. Que se
aliem a nós, a todos os Senadores que querem restituir
aos Municípios brasileiros, aos Estados brasileiros, as
perdas acumuladas ao longo dos últimos 20 anos e
acham que este é o momento ideal para isso.
Essa deve ser uma discussão sensata, equilibrada; uma discussão consensual, eu até diria, mas
uma discussão lógica e racional e não uma discussão
apaixonada, Senador Renan.
Hoje assisti aqui a muitos discursos apaixonados.
Eu até diria que os Parlamentares que defendem esses dois Estados que serão beneﬁciados pela exploração do pré-sal têm suas razões. Esses Estados não
podem perder suas receitas. Mas quero dizer que me
alinho à emenda do Senador Pedro Simon, a não ser
que tenhamos uma emenda aprimorada e que possa
garantir a distribuição equitativa desses recursos e
dessas receitas para todos os Estados exploradores
e não exploradores do petróleo e do pré-sal.
Ainda há tempo de fazermos justiça aos pequenos
Municípios e aos Estados emergentes. Não vou votar
a favor desse projeto de partilha se não buscarmos
um amplo entendimento, um entendimento racional
e que leve em consideração esta Nação, esta grande
Nação chamada Brasil. Do contrário, caso seja aprovado o sistema de partilha, o projeto tal como foi proposto, vou alinhar-me a uma das emendas, à emenda
do Senador Pedro Simon, esperando inclusive que ela
possa ser aprimorada.
Também vou alinhar-me à emenda do Senador
Tasso Jereissati, que propõe que os recursos e as receitas sejam, no mínimo, distribuídas ao setor de educação. Acho que o Senador Tasso Jereissati coloca de
forma corajosa essa questão de investimentos na educação, não deixando livres os Municípios para investir
em outras áreas. De qualquer maneira, investindo-se
na educação ou em outras áreas, considero extremamente pertinente, justa e racional que tenhamos uma
distribuição mais equitativa.
Não quero tirar um tostão dos Estados produtores. Quero tirar recursos da União. A União pode perder recursos, a União pode abdicar de receitas. Quem
não pode perder receitas, quem não pode abdicar de
recursos são os Estados e os Municípios.
Desta forma, vou votar contrário ao projeto tal
como está e, caso seja aprovado, vou votar favoravelmente às emendas.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Se-
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nador José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, já em 1999,
apresentei um projeto de lei no Senado que foi aprovado por consenso, tramita na Câmara dos Deputados
com objetivo de criar um Fundo Brasil de Cidadania, o
qual justamente teria a ﬁnalidade de ﬁnanciar o pagamento de uma renda básica de cidadania para toda a
população brasileira.
Este recurso, esse Fundo Brasil de Cidadania,
teria, entre outras fontes de recurso, desde dotações
designadas no Orçamento Geral da União, 50% dos
recursos recebidos em moeda corrente do Programa
Nacional de Desestatização, 50% dos recursos oriundos da concessão de serviço público e obra pública,
bem como da permissão, autorização para prestação
de serviço público; 50% dos recursos oriundos da autorização ou concessão das atividades previstas no §
1º do art. 176 da Constituição Federal; 50% dos recursos oriundos da contratação com empresas estatais
ou privadas, da realização das atividades previstas
nos incisos I a IV do art. 177 da Constituição; 50% da
renda oriunda dos imóveis pertencentes à União, que
pertence a todo povo brasileiro, outros bens, direitos
ativos da União e rendimentos de qualquer natureza,
doações, contribuições e assim por diante.
Em verdade, este projeto que cria o Fundo Brasil
de Cidadania signiﬁcaria que 50% dos recursos oriundos da exploração de recursos naturais, previstos nos
arts. 176 e 177 da Constituição, seriam destinados à
formação desse Fundo com a ﬁnalidade de se pagar,
na medida que o Fundo crescesse, uma renda como
um direito para todos os cidadãos brasileiros. Se fosse
hoje, seriam os 192 milhões de brasileiros, inclusive
pela Lei nº 10.835, os estrangeiros aqui residentes há
cinco anos ou mais.
O projeto aprovado por consenso de todos os
partidos no Senado foi para a Câmara. Lá foi aprovado por consenso na Comissão de Seguridade Social
e Família e tramita, já há dois anos, na Comissão de
Finanças e Tributação, onde o Relator designado é o
Deputado Ciro Gomes, do PSB.
Segundo o Deputado Ciro Gomes, S. Exª aguarda
um parecer favorável, um parecer que possa ser objeto
de modiﬁcações, de sugestões por parte do Governo
Federal, em especial do Ministério da Fazenda.
Eu tenho tido diálogos com o Ministério da Fazenda, em especial com o Secretário de Política Econômica, Nelson Barbosa, o qual tem expressado sua
simpatia pela proposição, mas que ainda aguarda sinalização por parte do Poder Executivo.
Menciono o Fundo Brasil de Cidadania porque
ele guarda relação com o Projeto de Lei da Câmara
nº 7, que cria o Fundo Social, sobretudo porque este
Fundo que vai ter seus recursos decorrentes, sobre-
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tudo, da receita de exploração do petróleo, da camada
de pré-sal, e que vai ter como principais objetivos o
ﬁnanciamento de projetos e programas nas áreas de
combate à pobreza, desenvolvimento da educação, da
cultura, da saúde pública, da ciência e tecnologia e da
adaptação e mitigação às mudanças climáticas.
Quero dizer que vou votar favoravelmente ao
Relatório, ao Parecer do Senador Romero Jucá, Líder do Governo do Presidente Lula, porque avalio
que, no estágio presente, é importante nós avançarmos no sentido de viabilizar a formação desse Fundo
Social, bem como a deﬁnição do sistema de partilha,
bem como a formação ou a constituição da empresa
pré-sal, assim como também a forma de viabilizar a
capitalização da Petrobras.
Tenho o maior respeito pelos anseios e objetivos
que foram aqui expressos pelos Senadores de todos
os Estados, inclusive do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo, mas avalio que é importante, sobretudo, assegurarmos que os recursos provenientes da camada
pré-sal possam beneﬁciar todo o povo brasileiro, possam beneﬁciar inclusive os objetivos de educação e
dos demais citados.
Acho importante que seja fortalecida a Petrobras
e a empresa Petro-Sal, conforme aqui demandam os
trabalhadores da Petrobras e de todas as empresas
do sistema relacionado à Petrobras no Brasil, como
também é importante reforçarmos os objetivos de melhoria da educação do povo brasileiro, conforme, inclusive, a direção da União Nacional dos Estudantes tem
aqui expressado. Avalio que, no estágio presente, nós
avançaremos na medida em que votarmos o Parecer
do Senador Romero Jucá.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador José Nery.
Ainda temos o Senador Papaléo, o Senador Flexa
Ribeiro e o Senador Jayme Campos.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, nós estamos discutindo aqui,
na verdade, três questões ao mesmo tempo. O Senador Romero Jucá aglutinou, em seu parecer, o PLC nº
7 e o PLC nº 16. O primeiro fala da criação do Fundo
Social, da estrutura e da fonte de recursos e altera a
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, tratando da organização desse Fundo referente à distribuição dos
recursos oriundos da exploração da camada pré-sal.
Já o Projeto de Lei nº 16, de 2010, trata do regime de
partilha e, ao mesmo tempo, remete para deﬁnição
posterior, segundo o art. 64 do relatório, uma deﬁnição sobre a distribuição, a repartição dos royalties do
petróleo da camada pré-sal.
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Isso nos coloca diante de várias questões.
A primeira, que não poderíamos deixar de considerar relevante, é o fato de que criar um Fundo Social
com a intenção de garantir recursos para fortalecer
as políticas sociais de educação, saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia, entre outras, não deixa
de ser uma decisão importante do Estado brasileiro
em relação à garantia de que a sociedade brasileira
possa, efetivamente, desfrutar dos recursos naturais
do seu subsolo, em especial dos recursos do petróleo, no caso. Portanto, nessa questão aqui, propõe-se,
através de várias emendas, uma deﬁnição quanto à
determinação de índices para a divisão dos recursos
do Fundo Social.
É claro que estamos falando de recursos da exploração do petróleo da camada pré-sal para os próximos
dez ou quinze anos, quando o País terá conseguido
dobrar a sua capacidade de produção, passando dos
dois milhões de barris/dia hoje produzidos para quatro
milhões de barris/dia daqui a seis ou sete anos.
A ideia do Fundo Social, que, num primeiro momento, passou despercebida em torno de aspectos do
marco regulatório, sobretudo o papel da Petrobras do
setor estatal no novo marco regulatório, a questão da
manutenção dos leilões, o sistema de partilha, entre
outras questões... Esta é a questão primeira: ressaltar aqui a importância da criação do Fundo Social e o
fortalecimento das políticas sociais.
O segundo aspecto é relacionado com o modelo
de exploração. Hoje, a lei de 1997 determinou o regime
de concessão, e o projeto de lei encaminhado ao Congresso pelo Governo trata do regime de partilha.
Cheguei a apresentar uma emenda, retirando o
inciso II do art. 8º do PL nº 16. Justamente com a retirada desse inciso do art. 8º, colocaríamos ﬁm ao modelo de exploração baseado em leilões e retornaríamos
ao modelo pelo qual a Petrobras, estatal do petróleo,
era encarregada de todas as fases de produção, da
pesquisa à produção, exploração, comercialização e
distribuição. Na verdade, para ser coerente com o que
sempre defendi, recursos naturais que podem, que devem garantir a soberania do País num setor estratégico
como esse deveriam ser de absoluta responsabilidade
do Estado brasileiro.
Portanto, na minha visão, nem concessão, nem
partilha. A retomada do modelo estatal que foi, a partir de 1997, modiﬁcado para permitir a realização de
leilões e, com isso, evidentemente, a privatização...
Hoje, mais de 60% do petróleo explorado no País ocorre sob essa modalidade. Considerando que o Estado
brasileiro e a Petrobras, em particular, por deter todas
as condições técnicas, em nome do povo brasileiro,
deveria cuidar de todas as fases, desde a pesquisa
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à produção, prospecção e comercialização, o regime
de concessão adotado a partir de 1997 privatizou a
exploração de petróleo no Brasil.
Felizmente, a emenda apresentada não foi acatada pelo Relator. Mas, Sr. Presidente, se não temos
a possibilidade do controle efetivo do Estado brasileiro
sobre os recursos do pré-sal e do petróleo sob todas
as formas, tanto na plataforma como em alto mar,
creio que menos danoso para o País seja o regime
de partilha.
Outro aspecto que estava aqui sendo discutido:
a distribuição dos royalties da camada pré-sal.
Creio que, neste momento, o Senado Federal e
o Congresso Nacional, por extensão, têm uma oportunidade histórica, já que não conseguimos aqui fazer
a verdadeira reforma tributária, que distribui riquezas
de forma a garantir que a Federação de fato funcione adequada e articuladamente para cumprir as suas
atribuições.
Creio que temos a possibilidade de garantir, por
meio de uma emenda – e, para mim, essa emenda foi
apresentada aqui pelo Senador Pedro Simon –, que os
recursos da camada pré-sal e, sobretudo, a distribuição
dos royalties dessa exploração de petróleo possam
ser garantidos, de forma igualitária, aos Municípios
e aos Estados brasileiros. E hoje, aqui, temos de dizer claramente se nós seremos capazes de garantir
condições para que Estados e Municípios continuem
cumprindo ou venham a cumprir adequadamente as
suas funções.
Ao mesmo tempo, para fazer isso, é preciso garantir que os Estados produtores não venham a ter
perda signiﬁcativa nos recursos que hoje auferem, da
forma como é explorado o petróleo hoje. Creio que a
compensação ﬁnanceira deva ser feita com a parte
dos royalties repassados à União, e assim nós não
teremos Estados perdedores e Estados ganhadores.
Se assim o ﬁzermos, ganha o Estado brasileiro, ganha
a sociedade brasileira, ganha o povo brasileiro, ganha
a Federação brasileira.
Portanto, ao mesmo tempo em que considero,
até por uma questão...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Peço a V. Exª para colaborar com a Mesa no sentido de concluir o seu discurso. Já prorroguei por três minutos e...
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente, entendi que V. Exª tinha prorrogado apenas agora,
neste momento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não, é porque eu tenho prorrogado um a um, pensan-
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do em V. Exª. E posso deferir que o discurso de V. Exª
escrito seja publicado na íntegra nos nosso Anais.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ao ﬁnal, quero dizer que, por convicção, por entender que esses recursos pertencem à Nação brasileira, ao povo brasileiro, gostaria, sim, Sr. Presidente,
que tivéssemos condições de garantir, sob a forma da
exploração estatal, o retorno do controle total da Petrobras sobre todas as fases, da exploração à comercialização, à distribuição. No entanto, Sr. Presidente,
creio que...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Concluo.
Creio que o caminho que precisamos acordar aqui é
que, se votarmos o substitutivo do Senador Romero
Jucá, criando um Fundo Social e adotando o regime
de partilha, a contrapartida do conjunto desta Casa
precisa ser, agora e neste instante – ou não será –, a
distribuição para Estados e Municípios dos royalties
da exploração da camada pré-sal.
Esse precisa ser o compromisso, porque, se não
ﬁzermos agora, não faremos este ano e talvez nunca
o faremos. Portanto, esta decisão tem que ser tomada hoje: votar a distribuição dos royalties juntamente
com o substitutivo.
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Não fazer isso
é derrotar a possibilidade de garantia de condições de
distribuição desses recursos, que de fato pertencem
a todo o povo brasileiro. Este deve ser, Sr. Presidente,
o compromisso assumido por todos aqui: votarmos
o Fundo, votarmos a partilha, esse novo regime de
exploração, votarmos igualmente a distribuição dos
royalties da camada pré-sal.
Esse compromisso será agora ou não será, e
a decisão está com cada um dos 79 Parlamentares
presentes nesta sessão histórica. E ela será histórica
pelo resultado que vier a adotar: pode ser meia vitória ou, quem sabe, uma derrota completa na medida
em que os Municípios e os Estados não sejam contemplados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Papaléo Paes desiste?
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney,
Srªs e Srs. Senadores, é lógico que dezenas de Senadores já ocuparam esta tribuna, desde as 14 horas, e
até este momento eu já fui questionado várias vezes,
por comunicações através de e-mails e até alguns telefonemas, por pessoas esclarecidas e que não conseguem entender o que se está discutindo aqui nesta
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sessão do Senado Federal. Isso porque esta discussão
passou a ser muito emotiva. Os Estados que se sentem prejudicados logicamente têm que se defender; os
Estados que querem recursos dos royalties têm que
apresentar suas reivindicações. O Estado do Amapá,
por exemplo, com a aprovação do projeto de distribuição desses royalties para todo o País, receberia em
média R$580 milhões por ano. Isso aí, para o nosso
Estado, é uma riqueza incalculável.
Mas o que eu quero neste momento aqui é que
as Srªs e os Srs. Senadores, principalmente os mais
experientes, os que conhecem mais profundamente
este assunto, entendam que não só nós podemos entender disso. O povo precisa entender também para
saber por que o Senado Federal está aqui até quase
uma hora da manhã discutindo um assunto que é extremamente sério para toda a Nação.
Então, resolvi tentar fazer com que as pessoas
entendam o que nós estamos discutindo aqui.
Srªs e Sr. Senadores, o Projeto de Lei da Câmara
nº 7, de 2010, cria o Fundo Social, que será constituído de parte dos recursos da exploração do petróleo
do pré-sal e que seria destinado, fundamentalmente,
para o desenvolvimento social e regional, na forma de
programas e projetos nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, da cultura, da
saúde pública, da previdência, da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitigação e adaptação às
mudanças climáticas.
Segundo a proposta, o Fundo terá como objetivos: 1) constituir poupança pública; 2) oferecer fonte
de recursos para o desenvolvimento social e regional;
3) mitigar ﬂutuações de renda e de preços decorrentes das variações na renda gerada pelas atividades de
produção e exploração de petróleo.
Com a ﬁnalidade de se deﬁnir a política de investimentos do Fundo, será criado um Comitê de Gestão
Financeira do Fundo Social (CGFFS), que terá sua
composição e funcionamento estabelecidos por ato
do Poder Executivo. A esse Comitê caberá deﬁnir o
montante a ser resgatado anualmente do Fundo, a
rentabilidade mínima esperada, o tipo e o nível de risco
que poderão ser assumidos na realização dos investimentos, os percentuais mínimo e máximo de recursos a
serem investidos no exterior e no País e a capitalização
mínima a ser atingida antes de qualquer transferência
para as ﬁnalidades e os objetivos do Fundo.
Srªs e Srs. Senadores, é de se louvar a iniciativa
de criarmos um Fundo com essas características. Todos os países que dispõem de reservas abundantes
têm algum tipo de fundo com essa função. Esse fundo
existe, por exemplo, principalmente nos grandes países
produtores de petróleo, como Emirados Árabes Unidos,
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Arábia Saudita e Kuwait. O fundo, bem administrado,
permitirá investimentos contínuos de longo prazo, garantindo benefícios por um longo período.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, a discussão que
deveria se prender apenas à criação do Fundo Social
terá de se estender também para a criação do novo
regime de partilha de produção, incluído no parecer
do projeto do Fundo Social pelo Sr. Relator, Senador
Romero Jucá. Ou seja, nós deveríamos aqui estar discutindo hoje apenas a criação do Fundo Social, mas o
Senador Romero Jucá, com a inteligência e a habilidade que tem em defesa do Governo, incluiu a partilha,
numa tentativa de nos obrigar – nós que queremos só
a criação do Fundo Social – a aprovar esse substitutivo para não dizer que estamos contra a criação do
Fundo Social.
Assim, Sr. Presidente, ao alegar que o Fundo
Social é parte integrante do regime de partilha, tendo
em vista que a maior parte de seus recursos provirá
da receita da comercialização do óleo pertencente à
União, o Sr. Relator, Senador Romero Jucá, optou por
antecipar uma discussão complexa e delicada e que
envolve uma série de outras propostas.
Deveríamos discutir aqui, Sr. Presidente, por
exemplo, não só uma série de conceitos como os de
partilha de produção e área estratégica como também
os privilégios concedidos à Petrobras no novo regime.
O art. 4º do parecer do Relator, por exemplo, explicita
que a Petrobras será a operadora de todos os blocos
contratados sob o regime de partilha de produção,
sendo-lhe assegurada uma participação mínima de
30% dos consórcios formados para exploração do
petróleo.
Ainda, Srs. Senadores, deveríamos ter maior cuidado com relação à inconstitucionalidade do projeto,
pois, além de ferir princípios estabelecidos no art. 170
da Constituição Federal, como a livre concorrência,
pode-se questionar se a criação do novo regime não
deveria ser realizada por meio de Emenda Constitucional, e não por meio de projeto de lei.
Enﬁm, estamos diante de uma grande oportunidade, o pré-sal. Essa riqueza precisa ser transformada
em desenvolvimento e, para isso, o Fundo Social terá
papel fundamental.
A questão do novo regime de partilha da produção deveria vir acompanhada da discussão sobre o
montante e a distribuição das participações governamentais, apesar da difícil negociação entre Estados,
Municípios produtores e não-produtores.
Era o que eu tinha a dizer Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Senador Flexa Ribeiro, desiste da palavra? (Pausa.)
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Tinha um comunicado na Mesa de que V. Exª iria
desistir da palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José
Sarney, se chegou ao conhecimento de V. Exª que eu
teria pedido desistência da minha inscrição, é de algum aliado do Governo que não gostaria de ter mais
um Senador clamando para que, nesta noite histórica
para o Senado Federal, nós pudéssemos da tribuna
do Senado pedir que os Senadores que se opõem à
distribuição dos recursos, dos royalties para todos os
Estados brasileiros possam fazer uma reﬂexão.
Ainda há pouco, eu assistia ao pronunciamento do Senador Mário Couto. O Senador Mário Couto
pediu ao Senador Romero Jucá, Líder do Governo –
Senador Valter Pereira –, que votasse a favor do povo
de Roraima.
Eu também, Senador Jucá, eu também. Senador Renan, que V. Exª vote a favor do povo de Alagoas. Senador Gim Argello, a favor do povo do Distrito
Federal.
Eu vou dar, Senador José Sarney. V. Exª vai votar
a favor do Maranhão e do Amapá, dois Estados que
vão ser beneﬁciados pela distribuição dos royalties
para todo o Brasil.
Já foi dito aqui, na realidade, que o petróleo do
pré-sal está em águas territoriais brasileiras. Nós não
queremos prejudicar os Estados produtores: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Rio
Grande do Norte, um pouco. Não queremos.
O meu Estado, Senador José Sarney, o meu Estado do Pará sofre com a forma com que o Governo
Federal age com relação às riquezas minerais.
Quando o Senador Mário Couto fazia o seu pronunciamento, o Senador Dornelles solicitou um aparte e
fez, Senador Mário Couto, uma referência correta com
relação ao ICMS da produção do petróleo que ﬁcava
para os Estados consumidores – o ICMS –, e não para
o Estado produtor. É verdade, Senador Dornelles, V.
Exª tem toda razão, só faltou V. Exª, cuja inteligência
admiro e cuja liderança e conselhos procuro seguir,
dizer que também acontece o mesmo com os Estados
produtores de energia, como o meu Estado do Pará.
Senador Sarney, o Estado do Pará é hoje já um
grande exportador de energia. E, lamentavelmente, apenas o correspondente a 700 mil megawatts produzidos,
que são usados no Pará, é que o ICMS ﬁca no Estado,
o restante são os outros Estados da Federação que
recebem, por meio do sistema interligado nacional, a
energia paraense, e que cobra o ICMS, como cobra o
do petróleo produzido no Rio de Janeiro. O Senador
Dornelles tem razão.
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Agora, nós paraenses defendemos a construção
de Belo Monte. O Brasil precisa de energia, Senador
Renan, precisa de energia! Então, Belo Monte é importante, tem que ser feita, evidentemente dentro das
condições não só de necessidade de energia, não
só econômica, mas também social e ambiental. Mas
precisa ser feita. Só que essa energia não vai ﬁcar
no Pará.
Eu estive agora no sul do Pará, Senador Sarney,
no Município de Santana do Araguaia. Dizem que é
onde o Pará termina, e eu digo que é onde o Pará começa, porque é limite com Tocantins. Não tem energia
ﬁrme. Não tem energia de Tucuruí. Em Tocantins, tem;
em Santana do Araguaia não tem. Os Municípios do
sul do Estado não podem se desenvolver. Eu visitei
dois ou três frigoríﬁcos, um acabado e dois paralisados, que não podem funcionar porque a companhia
de distribuição de energia não garante energia para
que possa gerar emprego e renda.
E mais do que isso, Senador Dornelles, o meu
Estado do Pará perde mais de R$1 bilhão, porque a
União resolveu incentivar a exportação e desonerar a
cobrança do ICMS nos produtos primários, pois havia
um acordo pelo qual se cobrava 3% ou 4% de ICMS.
É fato que não se deve exportar impostos, é fato
que não se deve onerar a exportação. Mas é fato também que a União ﬁcou de ressarcir os Estados com a
Lei Kandir. E não o faz até hoje. Começou fazendo pela
metade, e hoje faz em 20%, e dá ao Pará um prejuízo
anual de 1 bilhão e 200 milhões de reais.
Como podemos votar? Senador Renan, como V.
Exª pode votar contra o Estado das Alagoas, que, pela
proposta, com a emenda feita para repartição para os
Estados – estou aqui com a tabela – receberá 1 bilhão
78 milhões 647 mil e 84 centavos. Se não for votada
da forma, se se mantiver a legislação atual, Senador
Cristovam, receberá 80 milhões 247 mil e 84. Vai perder
um bilhão por ano, Senador Renan! Vai perder 1 bilhão
por ano. V. Exª vai votar contra? Eu não acredito.
Senador Gim Argello, vamos ao Distrito Federal.
Pelo que nós queremos aprovar receberá 110 milhões
e 400 mil por ano. O que V. Exª quer votar para agradar
o Presidente Lula, agradar esse governo que está aí,
vai dar ao Distrito Federal tão-somente 1 milhão 663
mil e 46 centavos. V. Exª vai votar? Quero ver. Vamos
pedir votação nominal. Quero que o Brasil inteiro veja
no painel, quando for aberto, quem são os Senadores
que votarão contra os Estados que têm a obrigação
constitucional de representá-los aqui.
Senador Lobão, meu Ministro das Minas e Energia, o nosso Maranhão – nosso, porque tenho uma parte
da minha família no Maranhão – irá receber, por ano,
se V. Exª votar com a emenda, 1 bilhão 788 milhões e
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800 mil. Se V. Exª votar com o Presidente Lula, V. Exª
dará ao seu Maranhão apenas 29 milhões 519 mil...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Ou seja,
Ministro Lobão, o seu Maranhão vai perder – e é bom
que os maranhenses assistam isso, Senador Cafeteira –, 1 bilhão e 30 milhões por ano, por ano, Senador
Papaléo!
Então, eu não acredito, não acredito que os Senadores, Senador Dornelles, que têm a obrigação
constitucional de representar os Estados – os Deputados representam a população, o povo, por isso são
proporcionais, os Senadores representam os Estados
– votem contra os seus Estados. Eu não votarei contra
o meu Pará, para que os paraenses possam ter...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço a V. Exª para colaborar com a Mesa, que já
prorroguei três minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu colaborarei com V. Exª, como sempre ﬁz. Peço a V. Exª
que colabore comigo para que dê a mim o tempo que
foi dado aos oradores que estiveram aqui.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – V. Exª está tendo a prorrogação que tiveram os
outros.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço
a generosidade de V. Exª.
Senador Sarney, o Pará. Vou falar do Pará aqui
para sair da lista e entrar no mérito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Mesa defere a publicação do discurso de V. Exª
nos Anais da Casa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Nada
como ser feito com emoção. A transcrição nos Anais
não têm o mesmo efeito que o dos defensores dos
seus Estados venham aqui e digam que o Governo
Federal quer lesar os Estados, como lesou o Pará com
a Lei Kandir. E não foi só o Pará, não. Hoje 21 Estados brasileiros perdem receita que são dos Estados,
porque o ICMS...
(Interrupção do som)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ...É que
estou falando alto, e V. Exª tem a impressão de que o
som está funcionando.
Então, os Estados brasileiros hoje, 21 Estados
brasileiros, Senadora Kátia, perdem o ICM da exportação dos semielaborados para que a União cada vez
mais ﬁque com os recursos e tenha que impor aos go-
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vernadores, aos prefeitos, que venham aqui de joelhos
junto ao Executivo, ao presidente, pedir esmola para
que não morram de fome, não deixam de atender as
suas populações. Ou então façam como estão fazendo no meu Estado do Pará, o governo do PT aliciando
prefeitos, aliciando partidos com ﬁnanciamentos de máquinas que só foram mostradas aos prefeitos e depois
chamados os prefeitos para dizer: você quer ganhar
a máquina? Lógico, governadora. Então, me apóie na
minha reeleição, senão não tem máquina.
O que é isso, gente? Onde está a justiça eleitoral?
Compra de votos às claras acontece no Pará. Este é
o governo que temos.
Mas, o meu Pará vai receber, se conseguirmos aqui
essa vitória histórica, 1 bilhão 504 milhões por ano, Senador Mário Couto, Senador José Nery. E, se ganharem os
aliados do governo, Senador Tasso Jereissati, vai receber
26 milhões 694 mil e 790 reais por ano. Isso a governadora gasta por minuto lá no Pará. Eu não entendo.
Senador José Sarney, vou encerrar aqui, atendendo a V. Exª, mas fazendo aqui um apelo. Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, votem com as suas consciências, votem
olhando para os seus Estados, para o seu povo.
Votem cumprindo a obrigação e a determinação
que os seus eleitores lhes deram quando votaram e
os mandaram representar o Estado aqui, no Senado
Federal. Não votem porque o Governo quer. Não votem
porque o Governo exige que o Senado se ajoelhe perante o grande ditador, que diz: “Se não votarem como
eu quero, não tem discussão”.
O Senador Demóstenes Torres...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Fora do
microfone.) – O Senador Demóstenes Torres disse
bem aqui: é a primeira vez que estamos discutindo o
pré-sal e, tenho certeza, não será a última.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra, o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José
Sarney, Srªs e Srs. Senadores, eu prometo que serei
muito rápido, Sr. Presidente, até porque, na verdade,
nós queremos votar esta matéria. Entretanto, após ouvir aqui vários Senadores e Senadoras, que até certo
ponto me dirimiram algumas dúvidas que eu tinha em
relação a esta matéria – o Senador Delcídio Amaral fez
belas colocações aqui com o Ministro Edison Lobão –,
acho que é um assunto, uma matéria que está sendo
votada de forma açodada. Ela teria de ser discutida
muito mais tempo para que nós, Senadores, tivéssemos

JUNHO 2010

Junho de 2010

conhecimento. Até alguns Colegas aqui estão votando
sem saber o que estarão votando.
Há dúvidas e mais dúvidas. Mas, particularmente,
eu acho que, através dessa votação, permitindo que
seja acatada a emenda do Senador Pedro Simon, estaremos fazendo o início da reforma tributária no Brasil,
reforma esta que se fazia necessária há muitos anos,
tendo em vista que os Senadores que aqui falaram,
todos, comprovadamente, têm conhecimento do estado
de miséria em que vivem as prefeituras brasileiras. A
maioria das prefeituras vive hoje em estado verdadeiramente de miséria.
Particularmente, só me resta um caminho aqui,
em que pese saber da importância que representa a
votação do pré-sal, dos royalties, sobretudo depois de
ver aqui a defesa dos Estados do Espírito Santo, capitaneada pelo Senador Gerson Camata, pelo Senador
Magno Malta e pelo Senador Renato Casagrande; da
mesma forma, do Estado do Rio de Janeiro, capitaneado pelo valoroso homem público e Ministro Dornelles,
do Crivella e do Paulo Duque. Sabemos que o Rio não
pode perder, muito menos o Estado do Espírito Santo.
Agora, temos que distribuir melhor os pães neste
País, tendo em vista que Mato Grosso, Senador Marco
Maciel, recebe apenas R$11 milhões. Aprovada a emenda do Senador Pedro Simon, Mato Grosso vai receber
R$650 milhões. Acho que é uma soma bastante razoável, que vai nos permitir investir nas obras de infraestrutura daquele Estado de dimensão continental onde,
lamentavelmente, o Governo Federal quase nada aplica
em obras que são de sua responsabilidade. As nossas
estradas são precárias. É o único Estado da Federação
que não tem hospital federal para atender toda aquela
população que mora na região de Mato Grosso, de parte
do Pará e de parte de Rondônia. E, neste caso, entendo
que é fundamental capitalizarmos a Petrobras.
Nós somos a favor, Senador Romero Jucá, mas
também pedimos a compreensão do senhor para que esta
votação seja uma votação democrática e, acima de tudo,
respeitosa com os Municípios e os Estados da Federação. O Estado do Rio e o Estado do Espírito Santo não
podem perder. O Governo Federal tem à sua disposição
bilhões de reais. Sobretudo deste projeto, quase 46% ﬁca
para o Governo Federal. Por que não fazer essa compensação? O mínimo que o Governo Federal tem de fazer
é compensar os Estados que eventualmente perderão
receitas, diante dessa distribuição dos royalties.
Entretanto, Sr. Presidente, está havendo um comentário aqui no plenário de que vão aguardar para
o dia 9 de novembro a votação dos royalties. Ora, é
aquela velha história: é querer nos enganar. Se não votar hoje, não vai votar, com certeza, em 9 de novembro.
Aqui já está todo mundo de idade, Senador Romero
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Jucá. É precário, amigo Renan Calheiros. Nós temos
de votar é hoje! Nove de novembro eu imagino que é
uma fraude, é uma mentira. Os Estados e os Municípios exigem que seja votado no dia de hoje.
Portanto, Sr. Presidente, é louvável, é meritória essa
discussão que se trava aqui pelo pré-sal. Mas eu espero
que esse pré-sal seja realmente uma fonte de riqueza
do nosso subsolo, das nossas águas, dos nossos mares,
mas que essa riqueza também seja compartilhada com
a sociedade brasileira, sobretudo com os Municípios que
hoje vivem realmente em estado de miséria e precisam,
com certeza, dessa melhor distribuição.
Congratulo-me aqui com os Senadores que tiveram a coragem de vir à tribuna e dizer, alto e bom
som, que o Senador da República que votar contra
esta emenda do Senador Pedro Simon estará traindo
seu povo, sua gente. É um momento ímpar em que
temos aqui de buscar, com certeza, uma perspectiva
melhor para a sociedade brasileira que mora em cada
Município deste País.
Espero que desta feita, Sr. Presidente, possamos, de forma democrática e objetiva, votar o projeto
do pré-sal, que certamente não é um projeto para hoje,
mas para o amanhã. Certamente um projeto histórico,
diante da importância que representará, sobretudo
botando aqui a nossa independência da exportação
de qualquer petróleo ou energia; um projeto de tanta
relevância diante do esclarecimento do Ministro Lobão
aqui, do Delcídio Amaral, que espero que nós tenhamos consciência da importância que isso representa
para o amanhã.
Portanto, Senador Delcídio, como disse a V. Exª,
que fez uma verdadeira palestra aqui, deu uma aula
em relação à matéria, nós, que não somos da área,
sabemos perfeitamente que o que V. Exª disse aqui representa a verdade. Agora, nós precisamos, realmente,
ter a consciência de que essa riqueza que está sendo
explorada pelo nosso Governo, através da concessão
ou da partilha que vai se votar aqui, também tem que
ser boa para todo o povo brasileiro. Essa riqueza é de
todos nós, brasileiros.
Por isso, faço questão absoluta de dizer que eu
quero votar um projeto que representa um futuro melhor, principalmente nós, que conhecemos as diﬁculdades que os Municípios mais longínquos vivem na
atual conjuntura. Fui Governador do meu Estado, um
Estado de dimensão continental. Hoje, temos 141 cidades. Tenho andado ali, tenho visto as diﬁculdades
na saúde, na educação, na segurança. Precisamos
de uma política social que realmente dê cidadania ao
nosso povo. E é através de projetos como esse que
eu imagino, Senador Gerson Camata, que poderemos
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resgatar dívidas impagáveis que o Governo Federal
tem com os Municípios brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Encerrada a discussão, vamos proceder à votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Quero esclarecer ao Plenário como vamos votar e como
o Regimento determina que a votação seja feita.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em primeiro lugar, nós vamos votar o Substitutivo apresentado pelo Sr. Relator, com um pedido de
preferência. Esse pedido de preferência será votado
pelo Plenário. Em segundo lugar, nós vamos votar os
pedidos de destaque relativos à Emenda n° 5 oferecidos ao projeto, de autoria do Senador Cristovam
Buarque e da Senadora Fátima Cleide. Há mais três
requerimentos de destaque que acabam de chegar,
do Senador Arthur Virgílio, para votação em separado da Emenda nº 7, da Emenda nº 1 e da Emenda
nº 9. Eu estou apenas dizendo como nós vamos proceder à votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Terminada a votação do Substitutivo que nós vamos
submeter, nós entraremos na votação do segundo turno complementar.
Nesse momento, votaremos as emendas. É o
momento, então, de votarmos a emenda do Senador
Pedro Simon e as outras emendas que foram apresentadas.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES)
– Primeiro, votam-se as emendas, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – As emendas, no segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– No segundo turno, nós votaremos as emendas. Primeiro, vamos votar o Substitutivo.
Alguma dúvida?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Não.
Sr. Presidente, apenas para registrar que há entendimento com a Oposição para que votemos agora
o substitutivo, de forma nominal – votaremos nominalmente o substitutivo –, e aí aprovaremos os destaques.
Vamos fazer um acordo para escolher, dentre os des-
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taques, quais deles serão votados de forma nominal
posteriormente.
Aí vamos para o segundo turno. Votamos o segundo turno, sem prejuízo dos destaques, de forma
simbólica, e votaremos os destaques acordados nominalmente, que é o destaque da Emenda 24, do Senador
Pedro Simon, e mais algum destaque que, eventualmente, se deﬁna como prioritário, para que possamos
sistematizar e reduzir as votações nominais no acordo
que estamos construindo, Sr. Presidente.
Então, essa é a posição que combinamos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Arthur Virgílio pede a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
revisão do orador.) – É precisamente isso, Sr. Presidente. É o melhor acordo. Votamos o corpo da matéria
nominalmente, uma série de matérias simbolicamente e as acordadas, nominalmente outra vez, deixando
bem claro que a nossa prioridade, a escolhida pelas
Oposições, é a votação nominal da emenda do Senador Pedro Simon, que é a Emenda nº 24.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Será feita no turno suplementar.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem. Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Encaminhei a Emenda nº
26, apresentei o destaque e quero também que ela
seja votada em separado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Senador Paim, essa é do turno suplementar.
Não é do ...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas é o
mesmo caso da emenda do Simon. Se a emenda do
Senador Simon vai ser votada no turno suplementar
em separado, eu quero ter o mesmo direito dele. Só
isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O problema é haver acordo das Lideranças e do Plenário para aprovar o destaque ou não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, quero simplesmente – e vou insistir nisso – ter
o mesmo direito que o Senador Simon tem, para que
minha emenda dos 5% da Previdência seja também
votada em separado, da mesma forma que foi encaminhada pelo Senador Simon.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador, será a mesma forma. O requerimento de
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V. Exª será submetido a Plenário. Se o Plenário aprovar o destaque para votar, será votado. Se aprovar o
destaque do Senador Simon, será votado o destaque
do Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É só isso
que estou pedindo, Sr. Presidente. Obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente Sarney.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vamos
abrir o painel, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vamos
abrir o painel, Sr. Presidente, para votar.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sim.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – As emendas a que
V. Exª fez referência são destacadas do projeto que
veio da Câmara, é isso? E não as entregues para o
substitutivo?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Não. A Emenda nº 5 é realmente oferecida ao
projeto.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sim, porque eu apresentei seis emendas e não tive resposta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Mas V. Exª apresentou para o turno suplementar. Elas
serão apresentadas.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É essa
a explicação. Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Então, vamos passar à votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento de preferência para a
votação do Substitutivo do Relator.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 619, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, preferência
para votação da Emenda nº 13, do Relator (Substitutivo), ao Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010.
Sala das Sessões, – Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos passar à votação do Substitutivo.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Um minuto.
Não existe encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Votação do Requerimento de Destaque nº
1. Foram apresentados à Mesa requerimentos de
destaque...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Todos
estão aprovados, Sr. Presidente. Não vamos rejeitar
nenhum e vamos depois votar simbolicamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Duas emendas de número 5, Destaque nº 7 e outro
Destaque de nº 9.
São os seguintes os requerimentos de
destaque:

REQUERIMENTO Nº 620, DE 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, Inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado de Emenda nº 1 ao Projeto de
Lei da Câmara nº 7 de 2010.
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pública, básica e superior“, para que seja incluída no
substitutivo.
Sala das Sessões, 9 de junho de 2010.

REQUERIMENTO Nº 622, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 312, item II, do Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da emenda número 5, de minha
autoria e outros parlamentares, ao Projeto de Lei da
Câmara nº 7, de 2010, que cria o Fundo Social – FS,
dispõe sobre sua estrutura e fonte de recursos; altera
a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras
providências.
Sala da Comissão,

Justiﬁcação
Não há dúvidas quanto a importância da criação
do Fundo Social. Para que as gerações futuras possam usufruir dos benefícios gerados pelo pré-sal seria
fundamental que os recursos desse fundo fossem direcionados prioritariamente para a educação pública
básica e para a saúde.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2010. –
REQUERIMENTO Nº 623, DE 2010

REQUERIMENTO Nº 621, DE 2010
REQUERIMENTO DE DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 312, inciso II do
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para
votação em separado da emenda aditiva de Nº 5 ao
PLC nº 7 de 2010, “que determinando que do total da
receita auferida pelo Fundo Social, criado pelo projeto, seja destinado percentual de 50% para os programas direcionados ao desenvolvimento da educação

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado da Emenda nº 7 ao Projeto de
Lei da Câmara nº 7, de 2010.
Justiﬁcação
O objetivo do destaque é garantir fonte regular
de recursos não só para o desenvolvimento social e
regional, mas também para áreas como educação,
ciência e tecnologia e meio ambiente.
Sala das Sessões, 9 de junho de 2010. –
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REQUERIMENTO Nº 624, DE 2010
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 312, inciso II do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a
Votação em Separado da Emenda nº 9 ao Projeto de
Lei da Câmara nº 7, de 2010.
Justiﬁcação
A questão ambiental e o desenvolvimento de
energias renováveis têm adquirido ao longo dos anos,
uma importância da vez maior. A consciência de que
os recursos fósseis tornar-se-ão escassos num futuro breve exige que apliquemos parte dos recursos do
Fundo Social em pesquisas voltadas ao desenvolvimento tecnológico de energias renováveis, conservação marinha e proteção dos biomas brasileiros. Esse
é o objetivo deste destaque.
Sala das Sessões, 9 de junho de 2010. –

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Todos
aprovados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados os destaques.
Vamos votar o Substitutivo, com o adendo apresentado pelo Relator. Peço à Secretaria que determine
abertura do painel.
Os Srs. Senadores já poderão votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente, a favor do substitutivo. O voto agora é “sim”, a
favor do substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço às Lideranças que se manifestem para orientação de suas Bancadas.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para encaminhar, o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente, há aqui o entendimento das Bancadas
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço a V. Exª que dirija-se à Mesa, à Presidência.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) –...
em que nós gostaríamos de um pronunciamento aqui público e solene do Senador Jucá – desculpe-me Presidente
–, do Senador Jucá e do Senador Renan, de que há um
compromisso – e nós vamos votar de acordo com esse
compromisso – de que, se o Rio e o Espírito Santo votarem com a partilha, nós não discutiremos royalties agora;
vamos adiar a votação. Essa é a posição do Rio...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
é verdade, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
–...e eu gostaria que o Senador Jucá e Renan dissessem isso aqui agora.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não
é verdade, Sr. Presidente. Há um engano terrível, Sr.
Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– É esse engano que nós queremos esclarecer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O que
está acertado é que nós bateremos chapa duas vezes.
Bateremos chapa duas vezes.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vou esclarecer para que não haja dúvida.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Aguardo o esclarecimento do Líder.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não. O Líder está orientando a Bancada dele, como
a Bancada deve votar.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não,
não. Mas é preciso fazer um esclarecimento, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ele
precisa estar bem esclarecido para orientar bem a
Bancada dele.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A nossa
posição será votar a favor da partilha e, depois, nós vamos encaminhar contra a emenda do Senador Simon,
criando o compromisso de que votaremos a deﬁnição
de royalty no dia 9 de novembro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – A emenda do Senador Simon é do turno suplementar.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sim, eu
sei, mas estou dando um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Então, vamos votar a primeira parte dos nossos trabalhos.
Peço a abertura do painel para que os Senadores possam votar.
Depois, votaremos os requerimentos de destaque.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto “não” e pede a
presença de todos os seus 14 Senadores no plenário,
neste momento.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Mercadante pediu a palavra para encaminhamento.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, o PTB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O PTB encaminha o voto “sim”.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– O PT e o Bloco de apoio ao Governo encaminham
o voto “sim”, considerando que a partilha é indispensável para a exploração desses grandes campos de
petróleo do pré-sal.
O regime de concessão deve continuar para as
áreas de alto risco e baixa produção, como é o histórico do Brasil.
Nós estamos falando de mais de 20 bilhões de
barris de reservas. Essa riqueza estratégica deve ﬁcar
sob controle do Estado brasileiro, uma visão de longo
prazo, de segurança estratégica energética no mundo
em que haverá um grave déﬁcit de oferta de petróleo.
Por isso, a gestão dessas reservas da forma da
partilha é o melhor caminho para o interesse nacional
estratégico do Brasil. Nós votaremos “sim”.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – Sr.
Presidente, o PR encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador José Agripino.
O PR encaminha o voto “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – O Democratas vota “não”, Sr. Presidente. E gostaria de ter um
esclarecimento do Senador Romero Jucá.
No caso desta matéria que trata da criação do Fundo
Social e do regime de partilha ser derrotada, eu gostaria
de ter o conhecimento, por parte do Líder do Governo, se
estaria – até porque o mérito estaria já apreciado – deﬁnitivamente vista e não haveria segundo tempo, com a
tentativa de votação do projeto que trata especiﬁcamente
do regime de partilha, à qual está acoplada a Emenda
Ibsen Pinheiro. Gostaria de ter a conﬁrmação do Líder
do Governo se essa votação, em termos de mérito, será
deﬁnitiva, não havendo segundo tempo com a reedição
de votação da matéria original, em que está colocada,
vindo da Câmara, a Emenda Ibsen Pinheiro.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Respondo a V. Exª de acordo com o Regimento da
Casa.
Recusado o substitutivo, a Mesa é obrigado a
submeter o projeto de lei vindo da Câmara dos Deputados.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Parece
que há um desentendimento. Gostaria de ouvir a opinião e o compromisso do Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, Sr.
Presidente. Se o substitutivo cair, que eu espero que não
caia, porque a partilha é extremamente importante para o
País, restabelece-se o projeto original, que é apenas do
Fundo, e será votado em seguida esse projeto original.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É o que a Mesa anunciou.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quero apenas, para que ﬁque o Plenário perfeitamente esclarecido, dizer que nós estamos votando o
que o art. 1º deﬁne:
Art. 1º Fica criado o Fundo Social, de natureza contábil e ﬁnanceira, vinculado à Presidência da República, com a ﬁnalidade de constituir
fontes de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas e projetos
nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, da cultura, da saúde
pública, da ciência e tecnologia e mitigação e
adaptação de mudanças climáticas.
Essa é a ementa do projeto.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – Sr.
Presidente, embora se trate de um voto unitário do PCdoB,
nós queremos registrar o momento histórico do Brasil.
Acho que a votação que está se dando e o novo modelo
que está se estabelecendo para o pré-sal é, sim, uma
votação histórica que diz respeito ao futuro do Brasil.
A votação que está se dando e o novo modelo
que está se estabelecendo para o pré-sal é sim uma
votação histórica que diz respeito ao futuro do Brasil.
Por isso, o nosso voto não poderia ser diferente do
voto “sim” ao novo modelo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Consulto o Plenário se todos os Senadores já votaram.(Pausa.)
Então peço que votem. (Pausa.)
Todos os Senadores já votaram?
Senador Demóstenes já votou?
A Mesa consulta e pede a compreensão dos Senadores para votarem.
Senador Paulo Duque está votando.
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Senador Demóstenes já votou? (Pausa.)
Senador Marcelo Crivella? (Pausa.)
A Mesa esclarece que, de acordo com o Regimento, o Presidente não pode votar, porque se trata
de votação aberta. Somente em caso de empate isso
pode ocorrer.
Consulto se todos os Srs Senadores já votaram.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, nós tínhamos 78 presentes. Oito estão ausentes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço aos Srs Senadores que estão em outras dependências da Casa ou em seus gabinetes que compareçam ao plenário. Já estou acionando as campainhas.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O Senador Cafeteira está se deslocando, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem. Talvez fosse justo V. Exª estabelecer um tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Dez minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Dez
minutos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Se algum Senador tiver uma comunicação inadiável que
possa fazer em cinco minutos a Mesa consentirá.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – A que
horas completa, Sr. Presidente? Qual é a hora aprazada, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Termina à 1 hora e 33 minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Uma
e...?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– À 1 hora e 33 minutos. Já tem um minuto. O relógio
é o da frente da Mesa. (Pausa.)
Em seguida, votaremos o requerimento de destaques apontados pelo Plenário.
Peço ao Relator que compareça à Mesa, Senador
Jucá, para receber as emendas de destaque. No caso
de votá-las, V. Exª terá de emitir parecer. (Pausa.)
Senador Leomar, tem alguma comunicação a
fazer? (Pausa.)
Muito obrigado.
Estamos aguardando por dez minutos, a partir de 1 hora e 23 minutos. Peço tolerância para que
Senadores que estão ausentes venham e tenham a
oportunidade de votar. (Pausa.)
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, enquanto se procede a votação.
Nós temos reuniões agendadas, amanhã, das
Comissões de Infraestrutura e de Relações Exteriores,
para as 9 horas e 30 minutos. De maneira que quero
lembrar aos Senadores que, se não houver quórum,
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teremos que adiar a reunião. Temos dois embaixadores para amanhã, às 9 horas e 30 minutos. Como já é
1 hora e 30 minutos, dependendo do horário em que
terminarmos, será difícil manter a mesma pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Demóstenes fez um apelo à Mesa para
que, às 6 horas da manhã, se abra o painel para registrar a presença dos Srs. Senadores.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Isso
nós havíamos combinado que não faríamos.
Sr. Presidente, enquanto aguardamos estes cinco
minutos ﬁnais, aproveito para requerer voto de pesar
pelo falecimento do ex-Prefeito de Humaitá, no Amazonas, Sr. Antônio Guimarães. Político conhecido no
meu Estado, homem ilustre, mereceu uma homenagem muito bonita do seu sobrinho, uma ﬁgura muito
talentosa, Toni Guimarães.
E aqui quero homenagear a trajetória correta desse homem que já foi Vereador, Presidente da Câmara
Municipal de Humaitá, um Município que já deu três Governadores de Estado, um interino e dois pelo voto.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, requeiro voto de
aplauso ao povo de Santo Antonio de Sá, no Amazonas, pelo ensejo do centenário do seu padroeiro, Santo
Antônio, que foi considerado, há cem anos, padroeiro
do Município. É uma festa muito bonita e imagino que
o povo do Município de Santo Antônio de Sá esteja
em júbilo neste momento.
Agradeço a V. Exª por acolher os dois requerimentos.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Se eu
bem entendi V. Exª disse que atenderia a um companheiro abrindo o painel a partir das 6 horas da manhã?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não. Eu comuniquei que o Senador Demóstenes pediu à Mesa que abrisse o painel da Casa às 6 horas da
manhã para registrar a presença dos Senadores.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Queria dar uma sugestão a V. Exª. Por que esperar até as
6 horas da manhã? A partir do momento em que esta
sessão seja encerrada, já que estamos no dia corrente,
abre-se o painel. Vai facilitar a vida de companheiros que
vão ﬁcar aqui até tarde, mas que estão já trabalhando
neste exercício, para que possam chegar no horário
das comissões sem necessidade de passar pelo plenário. Então, já que há essa possibilidade, sugiro a V.
Exª que, ao terminar esta sessão, o painel seja aberto
para aqueles que queiram já fazer o registro.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Acho que o Senador Demóstenes concorda com a sugestão de V. Exª. Assim será feito. O painel do dia 10.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Exatamente. Atende ao Senador Demóstenes e facilita a
vida de Senadores que estão aqui.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Temos mais quatro minutos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, os dez minutos já se passaram....
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não, nós marcamos a hora: começou...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – ... o
silêncio do Senador Mão Santa, nesta noite, preocupa
a todos nós aqui no Plenário. Ele não aproveitou esses
dez minutos para dar nenhuma mensagem aos nossos
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conterrâneos do Piauí. De forma que a sugestão que
dou a V. Exª é que encerre.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para ser exato e cumprir com o que foi decidido, estão faltando três minutos, com um pouco de tolerância
aos que estão chegando.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, eu acho que há acordo dos Líderes para que V.
Exª já possa abrir o painel. Eu acho que não vai chegar
mais ninguém, há acordo de todos os Líderes. Então,
vamos conferir o resultado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – O painel
pode ser aberto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Então, de acordo com o Plenário, vou proclamar o
resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaram SIM 38 Srs. Senadores, aprovando o Substitutivo; e, NÃO, 31.
Houve uma abstenção. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Vamos votar, uma a uma, agora, as emendas
destacadas.
Emenda nº 5.
Emenda nº 1.
Peço o parecer do Relator.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator.) – Sr. Presidente, o parecer é contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Recusada a emenda.
Número 5.
Peço o parecer do Relator.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator.) – Parecer contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Parecer contrário.
Em votação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Qual é a emenda?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Emenda nº 5, do Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, quero encaminhar o voto contrário
ao Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará o voto de V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – É
a Emenda que destina recursos para a educação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Emenda nº 7.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, o PSDB vota com o Senador Inácio Arruda esta matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata registrará.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Vamos contar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Emenda nº 7.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – O PSOL, Sr.
Presidente, vota com o Senador Inácio Arruda: 50%
do pré-sal para a educação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, o Democratas votaria a favor.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, o PSB vota 50% para
a educação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, o Democratas vota “sim”, com a educação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Ata vai registrar a votação de V. Exª.
Emenda nº 7.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – O PR também vota, Sr. Presidente, nessa Emenda com 50% para a
educação. O PR, Sr. Presidente: 50% para a educação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – As
emendas todas são de parecer contrário do Sr. Relator.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, é importante que a gente registre o
número de manifestações de Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sim, a Ata registrará o número de manifestações.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Porque o número de manifestações pode signiﬁcar se
ela foi aprovada ou se ela foi rejeitada.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, a emenda que destina ....
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – O
PSDB vota “sim”.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, a emenda...Não é destaque. A emenda do
Senador Jereissati é no segundo turno? Obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, nós vamos tentar fazer um acordo para o segundo turno.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Presidente
Sarney, pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Então
estou dando parecer contrário em todos os destaques
agora do primeiro turno. E nessa questão da educação, nós vamos procurar construir uma proposta e
votaremos nominalmente essa proposta junto com a
Emenda 24, que diz respeito aos royalties. Essa é a
proposta que estou fazendo.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, estou tentando colaborar com a Mesa, mas não me
consta o voto de abstenção que está no painel qual é.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Voto de...
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Não consta,
mas não está no painel... Mas não está no painel.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– “Abstenção” um voto.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Perfeito.
Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As emendas foram rejeitadas.
Todas as emendas de parecer contrário foram
rejeitadas.
ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB
– SE) – Para o segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney; PMDB – AP)
– Parecer da Comissão Diretora oferecendo redação
do vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o parecer:
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PARECER N° 749, DE 2010
COMISSÃO DIRETORA
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara no 7, de 2010 (n°
5.940, de 2009, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 7, de 2010 (n°
5.940, de 2009, na Casa de origem), que cria o Fundo
Social – FS; dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera a Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997;
e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de junho de
2010.

ANEXO AO PARECER Nº 749, DE 2010
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010 (nº
5.940, de 2009, na Casa de origem).
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;
cria o Fundo Social – FS, dispõe sobre sua
estrutura e fontes de recursos; e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a exploração e a
produção de petróleo, de gás natural e de outros hi-
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drocarbonetos ﬂuidos em áreas do pré-sal e em áreas
estratégicas, cria o Fundo Social – FS, dispõe sobre
sua estrutura e fontes de recursos, e altera a Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997.
CAPÍTULO II
Das Deﬁnições Técnicas
Art. 2º Para os ﬁns desta lei, ﬁcam estabelecidas
as seguintes deﬁnições:
I – partilha de produção: regime de exploração
e produção de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos ﬂuidos no qual o contratado exerce,
por sua conta e risco, as atividades de exploração,
avaliação, desenvolvimento e produção e, em caso de
descoberta comercial, adquire o direito a apropriação
do custo em óleo, do volume da produção correspondente aos royalties devidos, bem como de parcela do
excedente em óleo, na proporção, condições e prazos
estabelecidos em contrato;
II – custo em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos,
exigível unicamente em caso de descoberta comercial,
correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na execução das atividades de
exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e
desativação das instalações, sujeita a limites, prazos
e condições estabelecidos em contrato;
III – excedente em óleo: parcela da produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
ﬂuidos a ser repartida entre a União e o contratado,
segundo critérios deﬁnidos em contrato, resultante da
diferença entre o volume total da produção e as parcelas relativas ao custo em óleo, aos royalties devidos e,
quando exigível, à participação de que trata o art. 43;
IV – área do pré-sal: região do subsolo formada
por um prisma vertical de profundidade indeterminada,
com superfície poligonal deﬁnida pelas coordenadas
geográﬁcas de seus vértices estabelecidas no Anexo
desta lei, bem como outras regiões que venham a ser
delimitadas, em ato do Poder Executivo, de acordo com
a evolução do conhecimento geológico;
V – área estratégica: região de interesse para o
desenvolvimento nacional, delimitada em ato do Poder
Executivo, caracterizada pelo baixo risco exploratório
e elevado potencial de produção de petróleo, de gás
natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos;
VI – operador: a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, responsável pela condução e execução,
direta ou indireta, de todas as atividades de exploração,
avaliação, desenvolvimento, produção e desativação
das instalações de exploração e produção;
VII – contratado: a PETROBRAS ou, quando for
o caso, o consórcio por ela constituído com o vencedor
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da licitação para a exploração e produção de petróleo,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos em
regime de partilha de produção;
VIII – conteúdo local: proporção entre o valor dos
bens produzidos e dos serviços prestados no País para
execução do contrato e o valor total dos bens utilizados
e dos serviços prestados para essa ﬁnalidade;
IX – individualização da produção: procedimento que visa à divisão do resultado da produção e ao
aproveitamento racional dos recursos naturais da União
por meio da uniﬁcação do desenvolvimento e da produção relativos à jazida que se estenda além de bloco concedido ou contratado sob o regime de partilha
de produção;
X – ponto de medição: local deﬁnido no plano
de desenvolvimento de cada campo onde é realizada
a medição volumétrica do petróleo ou do gás natural
produzido, conforme regulação da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP;
XI – ponto de partilha: local em que há divisão entre
a União e o contratado do petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos ﬂuidos produzidos, nos termos do
respectivo contrato de partilha de produção;
XII – bônus de assinatura: valor ﬁxo devido à
União pelo contratado, a ser pago no ato da celebração e nos termos do respectivo contrato de partilha
de produção; e
XIII – royalties compensação ﬁnanceira devida
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem
como a órgãos da administração direta da União, em
função da produção de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos ﬂuidos sob o regime de partilha
de produção, nos termos do § lº do art. 20 da Constituição Federal.
CAPÍTULO III
Do Regime de Partilha de Produção
Seção I
Disposições Gerais
Art. 3º A exploração e a produção de petróleo,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos na
área do pré-sal e em áreas estratégicas será contratadas pela União no regime de partilha de produção,
na forma desta lei.
Art. 4º A PETROBRAS será a operadora de todos os blocos contratados sob o regime de partilha de
produção, sendo-lhe assegurado, a este título, participação mínima no consórcio previsto no art. 20.
Art. 5º A União não assumirá os riscos das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento
e produção decorrentes dos contratos de partilha de
produção.
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Art. 6º Os custos e os investimentos necessários
a execução do contrato de partilha de produção serão
integralmente suportados pelo contratado, cabendo-lhe,
no caso de descoberta comercial, a sua restituição nos
termos do inciso II do art. 2º.
Parágrafo Único. A União, por intermédio de fundo especíﬁco criado por lei, poderá participar dos investimentos nas atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento e produção na área do pré-sal e em
áreas estratégicas, caso em que assumirá os riscos
correspondentes a sua participação, nos termos do
respectivo contrato.
Art. 7º Previamente a contratação sob o regime
de partilha de produção, o Ministério de Minas e Energia, diretamente ou por meio da ANP, poderá promover
a avaliação do potencial das áreas do pré-sal e das
áreas estratégicas.
Parágrafo único. A PETROBRAS poderá ser contratada diretamente para realizar estudos exploratórios
necessários à avaliação prevista no caput.
Art. 8º A União, por intermédio do Ministério de
Minas e Energia, celebrado os contratos de partilha
de produção:
I – diretamente com a PETROBRAS,
dispensada a licitação; ou
II – mediante licitação na modalidade
leilão.
§ 1º A gestão dos contratos previstos no caput caberá a empresa pública a ser criada com este propósito.
§ 2º A empresa pública de que trata o § 1º não
assumirá os riscos e não responderá pelos custos e
investimentos referentes as atividades de exploração,
avaliação, desenvolvimento, produção e desativação
das instalações de exploração e produção decorrentes
dos contratos de partilha de produção.
Seção II
Das Competências do Conselho
Nacional de Política Energética – CNPE
Art. 9º O Conselho Nacional de Política Energética
– CNPE tem como competências, entre outras deﬁnidas
na legislação, propor ao Presidente da República:
I – o ritmo de contratação dos blocos sob
o regime de partilha de produção, observandose a política energética, o desenvolvimento
e a capacidade da indústria nacional para o
fornecimento de bens e serviços;
lI – os blocos que serão destinados à
contratação direta com a Petrobras sob o regime de partilha de produção;
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III – os blocos que serão objetos de leilão para contratação sob o regime de partilha
de produção;
IV – os parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de partilha de produção;
V – a delimitação de outras regiões a serem
classiﬁcadas como área do pré-sal e as áreas a
serem classiﬁcadas como estratégicas, conforme
a evolução do conhecimento geológico;
VI – a política de comercialização do
petróleo destinado à União nos contratos de
partilha de produção; e
VII – a política de comercialização do
gás natural proveniente dos contratos de partilha de produção, observada a prioridade de
abastecimento do mercado nacional.
Seção III
Das Competências do
Ministério de Minas e Energia
Art. 10. Caberá ao Ministério de Minas e Energia,
entre outras competências:
I – planejar o aproveitamento do petróleo e do
gás natural;
II – propor ao CNPE, ouvida a ANP, a deﬁnição
dos blocos que serão objeto de concessão ou de partilha de produção;
III – propor ao CNPE os seguintes parâmetros
técnicos e econômicos dos contratos de partilha de
produção:
a) os critérios para deﬁnição do excedente em óleo da União;
b) o percentual mínimo do excedente em
óleo da União;
c) a participação mínima da Petrobras no
consórcio previsto no art. 20, que não poderá
ser inferior a 30% (trinta por cento);
d) os limites, prazos, critérios e condições
para o cálculo e apropriação pelo contratado
do custo em óleo e do volume da produção
correspondente aos royalties devidos;
e) o conteúdo local mínimo e outros critérios relacionados ao desenvolvimento da
indústria nacional; e
f) o valor do bônus de assinatura, bem
como a parcela a ser destinada à empresa
pública de que trata o § 1º do art. 8º;
IV – estabelecer as diretrizes a serem observadas pela ANP para promoção da licitação prevista no
inciso II do art. 8º, bem como para a elaboração das
minutas dos editais e dos contratos de partilha de
produção; e
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V – aprovar as minutas dos editais de licitação
e dos contratos de partilha de produção elaborados
pela ANP.
§ 1º Ao ﬁnal de cada semestre, o Ministério de
Minas e Energia emitirá relatório sobre as atividades
relacionadas aos contratos de partilha de produção.
§ 2º O relatório será publicado até 30 (trinta) dias
após o encerramento do semestre, ﬁcando assegurado
amplo acesso ao público.
Seção IV
Das Competências da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Art. 11. Caberá a ANP, entre outras competências
deﬁnidas em lei:
I – promover estudos técnicos para. subsidiar o Ministério de Minas e Energia na delimitado dos blocos que
sendo objeto de contrato de partilha de produção;
II – elaborar e submeter a aprovação do Ministério
de Minas e Energia as minutas dos contratos de partilha
de produção e dos editais, no caso de licitação;
III – promover as licitações previstas no inciso
II do art. 8º;
IV – fazer cumprir as melhores prática da indústria do petróleo;
V – analisar e aprovar, de acordo com o disposto
no inciso IV, os pianos de exploração, de avaliação e
de desenvolvimento da produção, bem como os programas anuais de trabalho e de produção relativos aos
contratos de partilha de produção; e
VI – regular e ﬁscalizar as atividades realizadas sob
o regime de partilha de produção, nos termos do inciso VII
do art. 8º da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997.
Seção V
Da Contratação Direta
Art. 12. O CNPE propora ao Presidente da República os casos em que, com vistas na preservação do
interesse nacional e no atendimento dos demais objetivos da política energética, a Petrobras será contratada
diretamente pela União para a exploração e produção
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
ﬂuídos em regime de partilha de produção.
Parágrafo único. Os parâmetros da contratação prevista no caput propostos pelo CNPE, nos termos do inciso
IV do art. 9º e do inciso III do art. 10, no que couber.
Seção VI
Da Licitação
Art. 13. A licitação para a contratação sob o regime de partilha de produção obedecerá ao disposto
nesta lei, nas normas a serem expedidas pela ANP e
no respectivo edital.
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Art. 14. A Petrobras poderá participar da licitação prevista no inciso II do art. 8º para ampliar a sua
participação mínima deﬁnida nos termos da alínea c
do inciso III do art. 10.
Subseção I
Do Edital de Licitação
Art. 15. O edital de licitação será acompanhado
da minuta básica do respectivo contrato e indicará,
obrigatoriamente:
I – o bloco objeto do contrato de partilha de produção;
II – o critério de julgamento da licitação, nos termos do art. 18;
III – o percentual mínimo do excedente em Óleo
da União;
IV – a formação do consórcio previsto no art. 20
e a respectiva participação mínima da Petrobras;
V – os limites, prazos, critérios e condições para
o cálculo e apropriação pelo contratado do custo em
óleo e do volume da produção correspondente aos
royalties devidos;
VI – os critérios para deﬁnição do excedente em
óleo do contratado;
VII – o programa exploratório mínimo e os investimentos estimados correspondentes;
VIII – o conteúdo local mínimo e outros critérios relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional;
IX – o valor do bônus de assinatura, bem como
a parcela a ser destinada à empresa pública de que
trata o § 1º do art. 8º;
X – as regras e as fases da licitação;
XI – as regras aplicáveis à participação conjunta
de empresas na licitação;
XII – a relação de documentos exigidos e os
critérios de habilitação técnica, jurídica, econômicoﬁnanceira e ﬁscal dos licitantes;
XIII – a garantia a ser apresentada pelo licitante
para sua habilitação;
XIV – o prazo, o local e o horário em que serão
fornecidos aos licitantes os dados, estudos e demais
elementos e informações necessários à elaboração das
propostas, bem como o custo de sua aquisição; e
XV – o local, o horário e a forma para apresentação das propostas.
Art. 16. Quando permitida a participação conjunta
de empresas na licitação, o edital conterá, entre outras,
as seguintes exigências:
I – comprovação de compromisso, público ou
particular, de constituição do consórcio previsto no art.
20, subscrito pelas proponentes;
II – indicação da empresa responsável no processo licitatório, sem prejuízo da responsabilidade
solidária das demais proponentes;
III – apresentação por parte de cada uma das
empresas proponentes dos documentos exigidos para
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efeito de avaliação da qualiﬁcação técnica e econômicoﬁnanceira do consórcio a ser constituído; e
IV – proibição de participação de uma mesma
empresa, conjunta ou isoladamente, em mais de uma
proposta na licitação de um mesmo bloco.
Art. 17. O edital conterá a exigência de que a
empresa estrangeira que concorrer em conjunto com
outras empresas ou isoladamente deverá apresentar
com sua proposta, e em envelope separado:
I – prova de capacidade técnica, idoneidade ﬁnanceira e regularidade jurídica e ﬁscal;
II – inteiro teor dos atos constitutivos e prova de
encontrar-se organizada e em funcionamento regular,
conforme a lei de seu país;
III – designação de um representante legal perante a ANP, com poderes especiais para a prática de
atos e assunção de responsabilidades relativamente
à licitação e à proposta apresentada; e
IV – compromisso de constituir empresa segundo
as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil,
caso seja vencedora da licitação.
Subseção II
Do Julgamento da Licitação
Art. 18. O julgamento da licitação identiﬁcada a
proposta mais vantajosa segundo o critério da oferta
de maior excedente em Óleo para a União, respeitado
o percentual mínimo deﬁnido nos termos da alínea b
do inciso III do art. 10.
Seção VII
Do Consórcio
Art. 19. A Petrobras, quando contratada diretamente ou no caso de ser vencedora isolada da licitação,
deverá constituir consórcio com a empresa pública de
que trata o § 1º do art. 8º, na forma do disposto no art.
279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Art. 20. O licitante vencedor devera constituir consórcio com a Petrobras e com a empresa pública de
que trata o § 1º do art. 8º, na forma do disposto no art.
279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 1º A participação da Petrobras no consórcio
implicará sua adesão as regras do edital e a proposta
vencedora.
§ 2º Os direitos e obrigações patrimoniais da
Petrobras e demais contratados serão proporcionais
a sua participação no consórcio.
§ 3º O contrato de constituição de consórcio deverá indicar a Petrobras como responsável pela execução
do contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária
das consorciadas perante o contratante ou terceiros,
observado o disposto no § 2º do art. 8º.
Art. 21. A empresa pública de que trata o § 1º do art.
8º integrará o consórcio como representante dos interesses
da União no contrato de partilha de produção.
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Art. 22. A administração do consórcio caberá ao
seu comitê operacional.
Art. 23. O comitê operacional será composto por
representantes da empresa pública de que trata o §
1º do art. 8º e dos demais consorciados.
Parágrafo único. A empresa pública de que tem o §
1º do art. 8º indicará a metade dos integrantes do comitê
operacional, inclusive o seu presidente, cabendo aos demais consorciados a indicação dos outros integrantes.
Art. 24. Caberá ao comitê operacional:
I – deﬁnir os planos de exploração a serem submetidos a analise e aprovação da ANP;
II – deﬁnir o plano de avaliação de descoberta de
jazida de petróleo e de gás natural a ser submetido a
analise e a aprovação da ANP;
III – declarar a comercialidade de cada jazida descoberta e deﬁnir o plano de desenvolvimento da produção do
campo, a ser submetido a analise e aprovação da ANP;
IV – deﬁnir os programas anuais de trabalho e
de produção a serem submetidos analise e aprovação da ANP;
V – analisar e aprovar os orçamentos relacionados as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção previstas no contrato;
VI – supervisionar as operações e aprovar a contabilização dos custos realizados;
VII – deﬁnir os termos do acordo de individualização da produção a ser ﬁrmado com o titular da
área adjacente, observado o disposto no Capítulo IV
desta lei; e
VIII – outras atribuições deﬁnidas no contrato de
partilha de produção.
Art. 25. O presidente do comitê operacional terá
poder de veto e voto de qualidade, conforme previsto
no contrato de partilha de produção.
Art. 26. A assinatura do contrato de partilha de
produção ﬁcará condicionada à comprovação do arquivamento do instrumento constitutivo do consórcio
no Registro do Comércio do lugar da sua sede.
Seção VIII
Do Contrato de Partilha de Produção
Art. 27. O contrato de partilha de produção preverá duas fases:
I – a de exploração, que incluirá as atividades de
avaliação de eventual descoberta de petróleo ou gás
natural, para determinação de sua comercialidade; e
II – a de produção, que incluirá as atividades de
desenvolvimento.
Art. 28. O contrato de partilha de produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
ﬂuidos não se estende a nenhum outro recurso natural,
ﬁcando o operador obrigado a informar a sua descoberta, nos termos do inciso I do art. 30.
Art. 29. São cláusulas essenciais do contrato de
partilha de produção:
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I – a deﬁnição do bloco objeto do contrato;
II – a obrigação de o contratado assumir os riscos
das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção;
III – a indicação das garantias a serem prestadas
pelo contratado;
IV – o direito do contratado à apropriação do
custo em óleo, exigível unicamente em caso de descoberta comercial;
V – os limites, prazos, critérios e condições para
o cálculo e apropriação pelo contratado do custo em
óleo e do volume da produção correspondente aos
royalties devidos;
VI – os critérios para cálculo do valor do petróleo
ou gás natural, em função dos preços de mercado, da
especiﬁcação do produto e da localização do campo;
VII – as regras e os prazos para a repartição do
excedente em óleo, podendo incluir critérios relacionados à eﬁciência econômica, à rentabilidade, ao volume de produção e à variação do preço do petróleo
e do gás natural, observado o percentual estabelecido
segundo o disposto no art. 18;
VIII – as atribuições, a composição, o funcionamento, a forma de tomada de decisões e de solução
de controvérsias no âmbito do comitê operacional;
IX – as regras de contabilização, bem como os procedimentos para acompanhamento e controle das atividades
de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção;
X – as regras para a realização de atividades,
por conta e risco do contratado, que não implicarão
qualquer obrigação para a União ou contabilização no
valor do custo em óleo;
XI – o prazo de duração da fase de exploração e
as condições para sua prorrogação;
XII – o programa exploratório mínimo e as condições para sua revisão;
XIII – os critérios para formula e revisão dos planos
de exploração e de desenvolvimento da produção, bem
como respectivos planos de trabalhos, incluindo os pontos
de medição e de partilha do petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos ﬂuidos produzidos;
XIV – a obrigatoriedade de o contratado fornecer
a ANP e a empresa pública de que trata o § 1º do art. 8º
relatórios dados e informações relativos a execução do
contrato;
XV – os critérios para devolução e desocupação
de áreas pelo contratado, inclusive para a retirada de
equipamentos e instalações, e reversão de bens;
XVI – as penalidades aplicáveis em caso de
inadimplemento das obrigações contratuais;
XVII – os procedimentos relacionados a cessão
dos direitos e obrigações relativos ao contrato, conforme o disposto no art. 31;
XVIII – as regras sobre solução de controvérsias,
podendo prever conciliação e arbitragem;
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XIX – o prazo de vigência do contrato, limitado
a 35 (trinta e cinco) anos, e as condições para a sua
extinção;
XX – o valor e a forma de pagamento do bônus
de assinatura;
XXI – a obrigatoriedade de apresentação de inventario periódico sobre as emissões de gases que provocam efeito estufa – GEF, ao qual dar-se-á publicidade,
inclusive com cópia ao Congresso Nacional; e
XXII – a apresentação de Plano de Contingência relativo a acidentes por vazamento de petróleo, gás natural,
outros hidrocarbonetos ﬂuidos e seus derivados.
Art. 30. A Petrobras, na condição de operadora
do contrato de partilha de produção, deverá:
I – informar ao comitê operacional e a ANP, no
prazo contratual, a descoberta de qualquer jazida de
petróleo, de gás natural, de outros hidrocarbonetos
ﬂuidos ou de quaisquer minerais;
II – submeter a aprovação do comitê operacional
o plano de avaliação de descoberta de jazida de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos,
para determinação de sua comercialidade;
III – realizar a avaliação da descoberta de jazida
de petróleo e de gás natural nos termos do piano de
avalia aprovado pela ANP, apresentando relatório de
comercialidade ao comitê operacional;
IV – submeter ao comitê operacional o piano de
desenvolvimento da produção do campo, bem como
os planos de trabalho e de produção, contendo cronogramas e orçamentos;
V – adotar as melhores práticas da indústria
do petróleo, obedecendo as normas e aos procedimentos técnicos e cientíﬁcos pertinentes e utilizando
técnicas apropriadas de recuperação, objetivando a
racionalização da produção e o controle do declínio
das reservas; e
VI – encaminhar ao comitê operacional todos os dados e documentos relativos às atividades realizadas.
Art. 31. A cessão dos direitos e obrigações relativos ao contrato de partilha de produção somente
poderá ocorrer mediante previa e expressa autorização do Ministério de Minas e Energia, ouvida a ANP,
observadas as seguintes condições:
I – preservação do objeto contratual e de suas
condições;
II – atendimento por parte do cessionário dos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos
pelo Ministério de Minas e Energia; e
III – exercício do direito de preferência dos demais consorciados, na proporção de suas participações no consórcio.
Parágrafo único. A PETROBRAS somente poderá
ceder a participação nos contratos de partilha de produção que obtiver como vencedora da licitação, nos
termos do art. 14.
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Art. 32. O contrato de partilha de produção extinguir-se-á:
I – pelo vencimento do seu prazo;
II – por acordo entre as partes;
III – pelos motivos de resolução nele previstos;
IV – ao término da fase de exploração, sem que
tenha sido feita qualquer descoberta comercial, conforme deﬁnido no contrato;
V – pelo exercício do direito de desistência pelo
contratado na fase de exploração, desde que cumprido o programa exploratório mínimo ou pago o valor
correspondente à parcela não cumprida, conforme
previsto no contrato; e
VI – pela recusa em ﬁrmar o acordo de individualização da produção, após decisão da ANP.
§ 1º A devolução de áreas não implicará obrigação de qualquer natureza para a União nem conferirá
ao contratado qualquer direito de indenização pelos
serviços e bens.
§ 2º Extinto o contrato de partilha de produção, o
contratado fará a remoção dos equipamentos e bens
que não sejam objeto de reversão, ﬁcando obrigado
a reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas
atividades e praticar os atos de recuperação ambiental
determinados pelas autoridades competentes.
CAPÍTULO IV
Da Individualização da Produção
Art. 33. O procedimento de individualização da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
ﬂuídos deverá ser instaurado quando se identiﬁcar que a
jazida se estende além do bloco concedido ou contratado
sob o regime de partilha de produção.
§ 1º O concessionário ou o contratado sob o regime
de partilha de produção deverá informar à ANP que a jazida
será objeto de acordo de individualização da produção.
§ 2º A ANP determinará o prazo para que os interessados celebrem o acordo de individualização da
produção, observadas as diretrizes do CNPE.
Art. 34. A ANP regulará os procedimentos e as
diretrizes para elaboração do acordo de individualização da produção, o qual estipulará:
I – a participação de cada uma das partes na
jazida individualizada, bem como as hipóteses e os
critérios de sua revisão;
II – o plano de desenvolvimento da área objeto
da individualização da produção; e
III – os mecanismos de solução de controvérsias.
Parágrafo único. A ANP acompanhará a negociação entre os interessados sobre os termos do acordo
de individualizado da produção.
Art. 35. O acordo de individualização da produção
indicará o operador da respectiva jazida.
Art. 36. A União, representada pela empresa pública referida no § 1º do art. 8º e com base nas avaliações
realizadas pela ANP, celebrará com os interessados, nos
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casos em que as jazidas da área do pré-sal e das áreas
estratégicas se estendam por áreas não concedidas ou
não partilhadas, acordo de individualização da produção,
cujos termos e condições obrigarão o futuro concessionário
ou contratado sob regime de partilha de produção.
§ 1º A ANP deverá fornecer à empresa pública
referida no § 1º do art. 8º todas as informações necessárias para o acordo de individualização da produção.
§ 2º O regime de exploração e produção a ser
adotado nas áreas de que trata o caput independe do
regime vigente nas áreas adjacentes.
Art. 37. A União, representada pela ANP, celebrará
com os interessados, após as devidas avaliações, nos casos em que a jazida não se localize na área do pré-sal ou
em áreas estratégicas e se estenda por áreas não concedidas, acordo de individualização da produção, cujos termos
e condições obrigarão o futuro concessionário.
Art. 38. A ANP poderá contratar diretamente a
PETROBRAS para realizar as atividades de avaliação
das jazidas previstas nos arts. 36 e 37.
Art. 39. Os acordos de individualização da produção serão submetidos à prévia aprovação da ANP.
Parágrafo único. A ANP deverá se manifestar em
até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da
proposta de acordo.
Art. 40. Transcorrido o prazo estabelecido no §
2º do art. 33 e não havendo acordo entre as partes,
caberá à ANP determinar, em até 120 (cento e vinte)
dias e com base em laudo técnico, a forma como serão
apropriados os direitos e obrigações sobre a jazida e
notiﬁcar as partes para que ﬁrmem o respectivo acordo de individualização da produção.
Parágrafo único. A recusa de uma das partes em
ﬁrmar o acordo de individualização da produção implicará resolução dos contratos de concessão ou de
partilha de produção.
Art. 41. O desenvolvimento e a produção da jazida
ﬁcarão suspensos enquanto não aprovado o acordo de
individualização da produção, exceto nos casos autorizados e sob as condições deﬁnidas pela ANP.
CAPÍTULO V
Das Receitas Governamentais
no Regime de Partilha de Produção
Art. 42. O regime de partilha de produção terá as
seguintes receitas governamentais:
I – royalties; e
II – bônus de assinatura.
§ 1º Os royalties correspondem à compensação
ﬁnanceira pela exploração de petróleo, de gás natural
e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos de que trata o §
1º do art. 20 da Constituição Federal, vedada sua inclusão no cálculo do custo em óleo.
§ 2º O bônus de assinatura não integra o custo em
óleo e corresponde a valor ﬁxo devido à União pelo con-

Quinta-feira 10

323

27789

tratado e será estabelecido pelo contrato de partilha de
produção, devendo ser pago no ato da sua assinatura.
Art. 43. O contrato de partilha de produção, quando o bloco se localizar em terra; conterá cláusula determinando o pagamento, em moeda nacional, de
participação equivalente a até 1% (um por cento) do
valor da produção de petróleo ou gás natural aos proprietários da terra onde se localiza o bloco.
§ 1º A participação a que se refere o caput será distribuída na proporção da produção realizada nas propriedades regularmente demarcadas na superfície do bloco,
vedada sua inclusão no cálculo do custo em óleo.
§ 2º O cálculo da participação de terceiro de que
trata o caput será efetivado pela ANP.
Art. 44. Não se aplicará o disposto no art. 50 da
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, aos contratos
de partilha de produção.
CAPÍTULO VI
Da Comercialização do Petróleo, do Gás Natural
e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos da União
Art. 45. O petróleo, o gás natural e outros hidrocarbonetos ﬂuidos destinados à União serão comercializados de acordo com as normas do direito privado,
dispensada a licitação, segundo a política de comercialização referida nos incisos VI e VII do art. 9º.
Parágrafo único. A empresa pública de que trata o §
1º do art. 8º, representando a União, poderá contratar diretamente a PETROBRAS, dispensada a licitação, como
agente comercializador do petróleo, do gás natural e de
outros hidrocarbonetos ﬂuidos referidos no caput.
Art. 46. A receita advinda da comercialização referida no art. 45 será destinada ao Fundo Social, conforme dispõem os arts. 47 a 60 do Capítulo VII.
CAPÍTULO VII
Do Fundo Social – FS
Seção I
Da deﬁnição e objetivos do Fundo Social
Art. 47 – Fica criado o Fundo Social – FS, de natureza contábil e ﬁnanceira, vinculado à Presidência
da República, com a ﬁnalidade de constituir fonte de
recursos para o desenvolvimento social e regional, na
forma de programas e projetos nas áreas de combate
à pobreza e de desenvolvimento:
I – da educação;
II – da cultura;
III – da saúde pública;
IV – da previdência;
V – da ciência e tecnologia;
VI – do meio ambiente; e
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§ 3º A destinação de recursos para os programas e projetos deﬁnidos como prioritários pelo CDFS
ﬁca condicionada à prévia ﬁxação de metas, prazo de
execução e planos de avaliação, em coerência com as
disposições estabelecidas no PPA.
§ 4º O CDFS deverá submeter os programas e
projetos a criteriosa avaliação quantitativa e qualitativa durante todas as fases de execução, monitorando
os impactos efetivos sobre a população e nas regiões
de intervenção, com o apoio de instituições públicas
e universitárias de pesquisa.
§ 5º Os recursos do FS destinados aos programas e projetos de que trata o art. 47 devem observar
critérios de redução das desigualdades regionais.
Art. 59. As demonstrações contábeis e os resultados das aplicações do FS serão elaborados e apurados semestralmente, nos termos previstos pelo órgão
central de contabilidade de que trata o inciso I do art.
17 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.
Parágrafo único. Ato do Poder Executivo deﬁnirá
as regras de supervisão do FS, sem prejuízo da ﬁscalização dos entes competentes.
Art. 60. O Poder Executivo encaminhará trimestralmente ao Congresso Nacional relatório de desempenho
do FS, conforme disposto em regulamento do Fundo.
CAPÍTULO VIII
Disposições Finais E Transitórias
Art. 61. Aplicam-se às atividades de exploração,
avaliação, desenvolvimento e produção de que trata
esta lei os regimes aduaneiros especiais e os incentivos
ﬁscais aplicáveis à indústria de petróleo no Brasil.
Art. 62. A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ..................................................
.......................................................................
VIII – deﬁnir os blocos a serem objeto de
concessão ou partilha de produção;
IX – deﬁnir a estratégia e a política de
desenvolvimento econômico e tecnológico
da indústria de petróleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos ﬂuidos, bem como de
sua cadeia de suprimento;
X – induzir o incremento dos índices mínimos de conteúdo local de bens e serviços,
a serem observados em licitações e contratos
de concessão e de partilha de produção, observado o disposto no inciso IX.
..................................................... ”(NR)
“Art. 5º As atividades econômicas de que
trata o art. 4º desta lei serão reguladas e ﬁscalizadas pela União e poderão ser exercidas,
mediante concessão, autorização ou contrata-
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ção sob o regime de partilha de produção, por
empresas constituídas sob as leis brasileiras,
com sede e administração no País.”(NR)
“Art. 8º ..................................................
.......................................................................
II – promover estudos visando a delimitação de blocos, para efeito de concessão ou
contratação sob o regime de partilha de produção das atividades de exploração, desenvolvimento e produçao;
..................................................... ”(NR)
“Art. 21. Todos os direitos de exploração
e produção de petréleo, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos ﬂuidos em território nacional, nele compreendidos a parte terrestre,
o mar territorial, a plataforma continental e a
zona econômica exclusiva, pertencem a União,
cabendo sua administração a ANP, ressalvadas
as competências de outros órgãos e entidades
expressamente estabelecidas em lei.”(NR)
“Art. 22. ................................................
.......................................................................
§ 3º O Ministério de Minas e Energia terá
acesso irrestrito e gratuito ao acervo a que se
refere o caput deste artigo, com o objetivo de
realizar estudos e planejamento setorial, mantido o sigilo a que esteja submetido, quando
for o caso.”(NR)
“Art. 23. As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petréleo e de gás
natural serão exercídas mediante contratos de
concessão, procedidos de licitação, na forma estabelecida nesta lei, ou sob o regime de partilha
de produção nas áreas do pré-sal e nas áreas
estrategicas, conforme legislação especíﬁca.
..................................................... ”(NR)
Art. 63. Enquanto não for criada a empresa pública
de que trata o § 1º do art. 8º, suas competências serão
exercidas pela União, por intermédio da ANP, podendo ainda ser delegadas por meio de ato do Poder Executivo.
Art. 64. Até que seja publicada legislação especíﬁca
para o regime de partilha de produção, o pagamento dos
royalties devidos pelo contratado sob o regime de partilha
de produção observará o disposto nas Leis nºs 7.990, de
28 de dezembro de 1989, e 9.478, de 1997.
Art. 65. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 66. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 67. Ficam revogados o § 1º do art. 23 e o art.
27 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Estando a matéria em regime de urgência, passo imediatamente a sua apreciação, em turno suplementar.
Poderão ser oferecidas emendas, que foram encaminhadas à Mesa e que vão ser lidas pelo 1º Secretário.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
Tem uma emenda de autoria do Senador Cristovam e minha autoria sobre a destinação de 60% à
educação, criando um fundo para a educação. Essa
emenda eu não estou entendendo onde foi parar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Será lida agora essa emenda de V. Exª.
O SR.TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Pois não.
Só queria esclarecer porque eu não estava entendendo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem,
Presidente. Aqui. Senador Flexa Ribeiro, Presidente.
A mesma pergunta do Senador Tasso com referência às emendas que encaminhei à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Todas as emendas que não foram relatadas e rejeitadas pertencem ao segundo turno e serão lidas agora. O
Senador que achar que não passou a emenda lida fará
a reclamação devida. Vamos ler todas as emendas.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – E
a votação nominal...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Mas eu
nem sei se a minha foi rejeitada ou não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Nós estamos entrando no segundo turno. Se a
emenda de V. Exª foi para o segundo turno, não podia
ser rejeitada no primeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Obrigado, Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu quero pedir a retirada da Emenda nº 15,
tendo em vista que nós ﬁzemos um acordo para o turno suplementar. Então, não vai haver necessidade dessa emenda. Eu apoiarei a Emenda da Senadora Fátima Cleide.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Como não teremos votação nominal, a Mesa
se orienta pela votação dos Líderes de Maioria e Minoria da Casa.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Nós não teremos nominal.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) –
Emenda nº 1, dos Senadores Tasso Jereissati e
Cristovam Buarque;
Emenda nº 2, do Senador Adelmir Santana;
Emenda nº 3, Senador Adelmir Santana;
Emenda nº 4, Senador Adelmir Santana;
Emenda nº 5, Senador Tasso Jereissati;
Emenda nº 6, do Senador Tasso Jereissati;
Emenda nº 7, do Senador Adelmir Santana;
Emenda nº 8, do Senador Tasso Jereissati;
Emenda nº 9, do Senador Tasso Jereissati;
Emenda nº 10, do Senador Inácio Arruda;
Emenda nº 11, do Senador Tasso Jereissati;
Emenda nº 12, do Senador Epitácio Cafeteira;
Emenda nº 13, do Senador Antonio Carlos Valadares, Líder do PSB;
Emenda nº 14, do Senador Tasso Jereissati.
A Emenda nº 15, do Senador Antonio Carlos Valadares, Líder do PSB, foi retirada no dia 9 de junho de 2010.
Emenda nº 16, assinada pela Senadora Fátima
Cleide, Inácio Arruda e Antonio Carlos Valadares.
Emenda nº 17, assinada pelo Senador Delcídio
Amaral.
Emenda nº 18, assinada pelo Senador Delcídio
Amaral.
Emenda nº 19, do gabinete do Senador Renato
Casagrande.
Emenda nº 20, do Senador Tasso Jereissati.
Emenda nº 21, do Senador Tasso Jereissati.
Emenda nº 22, do Senador Pedro Simon.
Emenda nº 23, do Senador Valter Pereira e outros Senadores.
Emenda nº 24, do Senador Pedro Simon.
Emenda nº 25, do Senador Francisco Dornelles.
Emenda nº 26, dos Senadores Paulo Paim, Sérgio
Zambiasi, Antonio Carlos Valadares e Mário Couto.
Emenda nº 27, do Senador Renato Casagrande.
Emenda nº 28, do Senador Renato Casagrande.
Emenda nº 29, do Senador Renato Casagrande.
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Emendas nºs 30, 31, 32, 33, 34 e 35, do Senador
Flexa Ribeiro.
São as seguintes as emendas:
EMENDA Nº 1 – PLENÁRIO
(ao Substitutivo ao PLC 7, de 2010)
(Dos Senadores Tasso Jereissati
e Cristovam Buarque)
Dê-se nova redação aos artigos do Substitutivo
ao Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2010, a seguir
numerados, e acrescente-se o capítulo VIII nos termos
a seguir, renumerando-se o atual capítulo VIII.
“Art. 1º Esta lei dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural
e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos em áreas
do pré-sal e em áreas estratégicas, altera a Lei
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, bem assim
cria o Fundo Social – FS e o Fundo do Petróleo para Formação de Poupança e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNPEB.
“Art. 2º ................................................ ...
XIV – participação especial: participação
governamental estabelecida no edital ou no contrato de partilha, devida nos casos de grande volume de produção ou de grande rentabilidade.”
“Art. 42. ................................................
I – .........................................................
II – ........................................................
III – participação especial.
§ 1º .......................................................
§ 2º O bônus de assinatura devido pelo
contratado sob o regime de partilha de produção será arrecadado pela União e integralmente
aplicado no fundo para formação de poupança
e desenvolvimento da educação básica, de
que tratam os arts. 60-0 e 60-P.
§ 3º O pagamento das participações especiais devidas pelo contrato sob o regime de
partilha de produção observará o disposto no
inciso I do art. 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, considerado o excedente em óleo
referido no inciso III do art. 2º desta lei.”
“Art. 42-A. O pagamento de royalties devidos pelo contratado sob o regime de partilha
de produção observará o disposto a seguir.
§ 1º Os royalties será pagos mensalmente,
em moeda nacional, a partir da data de início da
produção comercial de cada campo, em montante correspondente a 15% (quinze por cento) da
produção de petróleo ou gás natural.
§ 2º Os critérios para o cálculo do valor
dos royalties serão estabelecidos por decreto
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do Presidente da República, em função dos
preços de mercado do petróleo, gás natural ou
condensado, das especiﬁcações do produto e
da localização do campo.
§ 3º A queima de gás em ﬂares, em prejuízo de sua comercialização, e a perda de
produto ocorrida sob a responsabilidade do
contratado serão incluídas no volume total da
produção a ser computada para cálculo dos
royalties devidos.”
“Art. 43-A. O produto da arrecadação de
royalties das participações especiais exigidas
nos termos desta lei será assim distribuído:
I – 85% (oitenta e cinco por cento) para
órgão da administração direta da União;
II – 10% (dez por cento) para os Estados
onde ocorrerá a produção;
III – 5% (cinco por cento) para os Municípios onde ocorrerá a produção e que sejam
afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural.
Parágrafo único. A arrecadação da União
decorrente dos royalties de que trata este
artigo será integralmente destinada ao Ministério da Educação e aplicada no fundo para
formação de poupança e desenvolvimento
da educação básica, de que tratam os arts.
60-O e 60-P.”
“Art. 46. A receita líquida da União advinda da comercialização referida no art. 45 será
assim destinada:
I – parcela, nunca superior a 20% (vinte
por cento) do total arrecadado ao fundo para
desenvolvimento social e regional de que trata o art. 47;
II – o restante da receita ao fundo para
formação de poupança e desenvolvimento
da educação básica de que tratam os arts.
60-O e 60-P.
Parágrafo único. A receita de que trata o
caput será apurada após deduzidos os pagamentos de participações especiais e de royalties devidos nos termos desta lei.”
“CAPÍTULO VIII
Do Fundo do Petróleo para Formação de
Poupança e Desenvolvimento da Educação Básica
SEÇÃO I
Do objetivo do Fundo do Petróleo para Formação de
Poupança e Desenvolvimento da Educação Básica
Art. 60-A. Fica instituído o Fundo do Petróleo para
Formação de Poupança e Desenvolvimento da Educa-
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ção Básica (FUNPEB), vinculado ao Ministério da Educação, com o objetivo de direcionar recursos da União
oriundos da exploração de petróleo e gás natural para a educação básica e redução da dívida pública.
SEÇÃO II
Da Origem e do Uso dos Recursos do FUNPEB
Art. 60-B. Constituem recursos do FUNPEB:
I – parcela da União no produto da arrecadação dos royalties e das participações especiais incidentes sobre a exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos líquidos explorados
em áreas contratadas sob o regime de partilha, a que se refere o art. 45;
II – parcela da União no produto da arrecadação dos royalties e da participação especial incidentes
sobre a exploração de petróleo e gás natural em áreas concedidas, previstas no art. 45 da Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997, na forma de seus arts. 48-A, 48-3, 49-A, 49-B, 50-A e 50-B;
III – a arrecadação de bônus de assinatura devido pelo contratado sob o regime de partilha de produção a que se refere o art. 42, II;
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Feita a leitura das emendas, elas serão encaminhadas ao Relator.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
Relator, para proferir parecer sobre as emendas em
substituição às Comissões.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Depois da leitura, o Plenário poderá discutir o Substitutivo e as emendas do turno suplementar.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como há emendas
que têm parecer favorável, emendas que serão aglutinadas e emendas que serão priorizadas, eu queria
propor à Mesa o seguinte: considerarmos destacadas
todas as emendas, votarmos agora o segundo turno,
ressalvados todos os destaques, e depois priorizarmos
algumas emendas. Umas serão votadas nominalmente
e outras serão votadas simbolicamente.
Então, faço esta proposição, que é a forma melhor de votar e a mais rápida.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, eu gostaria de solicitar que, entre as de
votação nominal, incluíssemos a emenda – estou sem
o número – do Senador Tasso Jereissati, que restabelece a cláusula ambiental, tendo em vista o que aconteceu no episódio British Petroleum.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AC)
– Qual é o número da emenda de V. Exª?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois é.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, em relação a um dos temas mais discutidos durante toda a...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Perdão, Senador Inácio. É a que estabelece a obrigatoriedade de realização de auditoria ambiental de todo
o processo operacional de retirada e distribuição de
petróleo e gás oriundo do pré-sal.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, em relação às emendas da educação
esse é o tema que mais foi discutido aqui, juntamente
com o problema do novo modelo, foi a destinação do
Fundo Social.
Então, nós temos três proposições distintas: uma
do Senador Tasso Jereissati e Cristovam Buarque de
100%; uma proposta apresentada de 60%; tem uma
proposta apresentada por mim, pela Senadora Fátima
Cleide, e o Senador Senador Valadares de 50% e que
nós teríamos que chegar a um acordo para examinar
que proposta vai votar ou se apresentamos uma alterna-
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tiva com o Relator para que a gente não saia daqui...e
já apresentamos o destaque mas tem...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Segundo a Mesa entendeu, o Relator oferecerá parecer
favorável e parecer rejeitando as emendas e priorizará, de
acordo com as Lideranças, aquelas que serão de votação
nominal e aquelas que serão de votação simbólica.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Esse é um tema que tem que foi muito debatido.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Por isso
pedi para transformar em destaque todas as emendas.
Nós vamos votar agora o segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Todas as emendas estão destacadas.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam o
destaque para todas as emendas apresentadas queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o destaque de todas as emendas.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Votaremos
agora o segundo turno, sem prejuízo dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votaremos o segundo turno do projeto de lei que foi
aprovado no primeiro turno.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Votação simbólica. Não é isso?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votação simbólica.
Os Srs Senadores e Senadoras que aprovarem
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos proceder então à votação das emendas.
O Sr. Relator tem a palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
A Emenda 24.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pelo entendimento, nós iríamos votar duas
emendas simbolicamente e poderíamos fazê-las já: a
emenda que diz respeito ao valor da educação, que
é preciso chegar a um número, quer dizer, o Senador Tasso Jereissati, o Senador Cristovam Buarque,
o Senador Valadares, a Senadora Fátima Cleide têm
emendas que são, de certa forma, conﬂitantes, são
emendas idênticas. Então, nós aglutinaríamos todas
as emendas numa emenda.
Eu quero propor uma emenda de 50%. Senador
Cristovam, Senadora Fátima Cleide, eu queria propor
que aglutinássemos na emenda de 50%. Nós votaríamos a emenda de 50%.
Eu gostaria de lembrar... Para votação nominal.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Não, Senador, eu só peço a V. Exª antes, nós tínhamos
combinado de votar a Emenda 24.
Mas uma prejudica a outra.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Tem um pedido de preferência na mesa para
votação da Emenda 24, que é a Emenda do Senador
Pedro Simon.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Então,
nós votaremos a Emenda 24, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu vou submeter a votos do Plenário esse pedido
de preferência.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Será
votação nominal, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela votação nominal.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu vou votar simbolicamente o requerimento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, só para orientar o Plenário.
Sr. Presidente, a Emenda 26 é a única emenda
que trata da Previdência. A Câmara já tinha aprovado os 5%.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Será
votado, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Nominal.
Então, obrigado. Estou contemplado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu estou lendo o único pedido de preferência que
tem na mesa. A Mesa é obrigada a proceder...
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 625, DE 2010
Preferência para votação de emenda.
Nos termos do art. 311, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro preferência para a Emenda nº 24 ao
projeto de Lei da Câmara nº 7.110, a ﬁm de ser votada
antes de todas as emendas.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não é
preferência, Sr. Presidente. Eu só quero que vote a
emenda de 5%, nominal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores que aprovam o pedido de preferência para a Emenda nº 24 queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada a preferência, vamos proceder à votação.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) –
Sr. Presidente...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Sr. Presidente, a orientação.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) –
Sr. Presidente, para discutir a Emenda 24.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Antes que a Mesa... Nós votamos a preferência, agora nós vamos votar o substitutivo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, eu apresentei um destaque à
Emenda nº 13, que trata da inclusão do setor de esporte, entre as prioridades da aplicação do Fundo Social,
tendo em vista que a cultura está presente também
no Fundo Social, porque o esporte não estaria num
período dominado pelo craque. Precisamos proteger
a nossa juventude, prestigiando o esporte.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, vamos votar nominalmente a Emenda 24?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Peço ao Plenário que nós ordenemos as nossas
votações para que elas possam se processar de uma
maneira objetiva, rápida, que os Senadores saibam o
que nós estamos votando.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pelo
combinado, Sr. Presidente, é votar, nominalmente, a
Emenda 24.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para isso eu tenho que ouvir o relator, que é que
conhece a matéria, que pediu destaque para todas
as emendas, quais são as emendas que quer que a
Presidência submeta agora.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, nós votaremos, de acordo com o que foi combinado, em primeiro lugar a Emenda 24, nominalmente,
mesmo não tendo decorrido uma hora de interstício, foi
acertado isso. Vamos cumprir o nosso acordo...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Então vamos proceder à votação da Emenda nº 24,
nominal, cuja preferência foi aprovada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Então
vamos votar a Emenda 24 que tem parecer contrário.
Sr. Presidente, quero registrar, eu que tenho defendido os municípios, que fui relator do aumento do
FPM dos municípios, que pactuei aqui neste Plenário
vários mecanismos de atendimento e repactuação de
dívidas de municípios, de agricultores e de outros segmentos. Portanto, o que é que estou pregando agora?
Estou pregando o entendimento, estou pregando a
racionalidade e estou pregando a responsabilidade,
porque, se nós votarmos essa emenda e aprovarmos
da forma que está, essa emenda, forçosamente, será
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vetada. E nós não teremos a condição de beneﬁciar
os municípios.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Senador Romero Jucá, peço a V. Exª que oriente a sua
Bancada, porque nós vamos votar nominalmente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR.) – Eu estou
orientando o voto contrário, registrando o compromisso,
apenas para registrar o compromisso de nós votarmos
esta matéria, em regime de urgência, somente no dia
9 de novembro, para construirmos uma solução efetiva
para os Municípios e para os Estados.
Portanto, o parecer agora é contrário, mas no
dia 9 de novembro nós teremos uma proposta que
vai transferir...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Quem é a favor vota “sim”.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – O
PSDB vota “sim”.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Presidente.!
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Quem é a favor...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Quem votar “sim” aprova a emenda; quem votar “não”
rejeita a emenda.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) –
Sr. Presidente...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Sim, eu pergunto quais são os Senadores que desejam
encaminhar e encaminhem à Mesa os nomes.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar pelo PRB.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Para encaminhar, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Espera aí. Peço que declinem o nome para que a
Mesa possa tomar nota.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Senador Crivella, para encaminhar pelo PRB.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Dornelles.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Senador Crivella, para encaminhar pelo PRB.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) –
Francisco Dornelles.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Para encaminhar também, Sr. Presidente.
O SR. EDISON LOBÃO (PMDB – MA) – Senador Lobão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Nery, Senador Lobão...
Quem mais deseja encaminhar? Senador Mário
Couto, Senador José Nery, Senador José Agripino,
Senador Demóstenes Torres, Senador Magno Malta,
Senador Valter Pereira, Senador Heráclito Fortes, Senador Mão Santa, Senador Camata,...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Renato Casagrande, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– ... Senador Sérgio Guerra,...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, uma consulta à Mesa.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Senador Mercadante.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, Senador Renato Casagrande.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– ...Senador Mercadante, Senador Marconi Perillo,
Senador Papaléo, Senadora Rosalba, Senador Eduardo Azeredo,...
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, Renato Casagrande.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– ...Senador Tião Viana. O Senador Renato Casagrande já está.
Temos inscritos 21 Senadores para encaminhar
a votação.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Um por partido, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Um orador por partido.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Concordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se os Líderes aprovarem a indicação de um por partido, a Mesa procederá assim. Agora, o Regimento
manda que cada um dos Srs. Senadores possa discutir e encaminhar.
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O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, o PRB encaminha favoravelmente.
Um por partido.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Um
por partido. O PSDB encaminha através do Senador
Eduardo Azeredo.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – O PSB indica o Senador Renato Casagrande.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Srs. Senadores, não precisamos ﬁcar tão agitados...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– O PRB indica Crivella.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos por partido. Vamos indicar por partido.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
PSDB indica o Senador Eduardo Azeredo, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– O PRB indica Crivella.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – O PSB indica o Senador Renato Casagrande.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente, por favor, abra o painel.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – ...que
é Regimental. O importante é que cada Líder oriente
sua Bancada. Do contrário, não vamos concluir esse
processo de votação.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Vamos abrir o painel.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Senador Renan, depende dos Srs. Senadores.
A Mesa apenas tem que cumprir o Regimento. Se as
Lideranças acordam que é um representante por partido, colocaremos. Mas não podemos policiar o que o
Senador irá dizer no encaminhamento da votação.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O Senador Pedro Simon vai encaminhar pelo PMDB.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, um esclarecimento só. Nesta matéria, quem
deseja ver a Emenda Pedro Simon aprovada tem que
facilitar o encaminhamento.
O normal, o racional é que cada Bancada indique
um Senador. Eu indico o Senador Demóstenes Torres
para indicar o voto do Democratas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O
PSDB indica o Senador Eduardo Azeredo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Senador Azeredo já está indicado.
Então, vamos proceder ao encaminhamento.
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Sr.
Presidente, Sr. Presidente...
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– O PT indica o Senador Aloizio Mercadante.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O PT indica o Aloizio Mercadante.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Sr. Presidente...
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Presidente, seria possível abrir o painel?
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Presidente, por favor, abra o painel. A abertura do painel,
Presidente.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Seria
possível abrir o painel?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Já está aberto o painel.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Não
está...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Foi um equívoco da Mesa.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – Sr.
Presidente, eu só quero dizer o seguinte: o DEM vota
“sim” e pronto. Acho que o que tinha que ser discutido
já foi discutido. O DEM vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Também acho que nesta tarde toda só foi discutida
essa emenda nesta Casa. Não é possível que ainda
se queira reabrir a discussão desse problema.
Senador Dornelles com a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente Sarney, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Questão de ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu fui
surpreendido agora...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vamos
fazer...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Está comigo a palavra, Presidente?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Liderança do Governo encaminha o voto “não”, Sr. Presidente, contrário à emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro, para uma
questão de ordem.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – O
PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, o Plenário foi surpreendido agora com a declaração
do Líder do Governo, Senador Romero Jucá, alertando os Senadores que, se for aprovada a emenda que
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destina os recursos para a educação e libera o restante
para distribuição, haverá veto do Presidente Lula.
A minha questão de ordem, que peço a V. Exª
que esclareça, é que, se ocorrer isso que foi dito pelo
Líder Jucá...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) (Fora do
microfone.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, V.
Exª disse que será vetada. Disse para mim, disse no
microfone.
Quero saber se V. Exª, como Presidente do Congresso, vai cumprir o Regimento, colocando, nos trinta
dia após o veto, a votação para que possamos derrubar
o veto aqui no Congresso. Esta é a questão de ordem
que faço a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Só para fazer um aditamento ao Senador Flexa
Ribeiro. Na verdade, não é nem cumprir o Regimento,
mas cumprir a Constituição. Ou seja, vários Presidentes, não só neste Governo, têm o vício de deixar a última palavra com o Presidente da República. Isso dá
superpoderes a qualquer Presidente. A última palavra
tem que ser do Legislativo. Então, o pedido que faço, o
requerimento que faço, a reivindicação que aqui coloco
é de votarmos todos os vetos, sempre, cumprindo a
Constituição, até para salvaguardarmos juridicamente
a própria Mesa Diretora do Congresso Nacional.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Presidente, vamos encaminhar...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente
Sarney, estou aguardando a resposta de V. Exª.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Presidente, queríamos dar início ao encaminhamento das votações...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Srs. Senadores, o Senador Dornelles está na tribuna,
ele tem a palavra e prioridade em relação a todos os
que pediram para falar.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Flexa, não posso decidir nem opinar sobre
hipótese. Na hora em que chegar aqui o veto do Presidente, V. Exª, então, terá a oportunidade de me inquirir
sobre a votação do veto.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Mas é
constitucional, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Um anúncio do Líder da Maioria que eu não tenho
obrigação na Mesa, legal ou regimental, para tratar...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Na hora
certa, refarei a questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a emenda que está
sendo votada é a maior agressão que um Estado da
Federação já sofreu em toda a História do Império e
da República do Brasil.
O Rio de Janeiro está sendo agredido de uma forma
brutal na medida em que está perdendo todos os royalties
de participação especial de campos já licitados, agredindo
um direito adquirido, agredindo um ato perfeito. É a maior
agressão que o Rio de Janeiro já sofreu.
Eu queria dizer a V. Exªs que, quando se faz a licitação de um determinado campo, existe uma licitação em
vigor e é essa legislação que rege a exploração do campo.
Ali, aquela legislação estabelece qual é o royalty, qual é a
participação especial, quem paga e quem recebe. E essas
regras, esses elementos não podem ser mudados.
E chamo a atenção também que a Constituição,
quando retirou do Rio de Janeiro o direito de tributar
o ICMS de petróleo, quando estabeleceu que o ICMS
de petróleo seria cobrado nos Estados consumidores,
ela simplesmente abriu mão de uma receita de quase
R$10 bilhões por mês.
Então esse royalty recebido pelo Rio é uma compensação pelo fato de não poder cobrar o ICMS.
É a maior agressão. Estamos dispostos a discutir a
participação de Estados e Municípios na riqueza do présal, mas nos campos que vierem a ser licitados a partir da
publicação dessa lei. Não podemos fazer isso de forma
retroativa, isso não persiste em qualquer tribunal.
Temos que estabelecer – já houve proposta neste
sentido – que, aumentados os royalties de 10% para
5%, esses cinco pontos percentuais pertencem aos
Estados e Municípios não produtores, mas de campos
licitados a partir da publicação dessa lei.
Por esse motivo, Sr. Presidente, como Senador
do Rio de Janeiro, quero dizer que essa foi a maior
agressão que um Estado da Federação já sofreu em
toda a história do Império e da República.
E faço um apelo muito grande a todos os Srs. Senadores para que permitam que este assunto de distribuição de royalties seja discutido um pouco mais tarde
e que venhamos a rejeitar essa emenda, que é uma
agressão aos direitos do Estado do Rio de Janeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, é uma agressão ao meu Estado do Espírito Santo também!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Eduardo Azeredo, pelo PSDB.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o PSDB encaminha “sim”, por considerar
que essa emenda é uma emenda justa com todos os
Estados brasileiros, com todos os Municípios brasileiros. O Governo federal é que cederá uma parte de seus
recursos para compensar os Estados produtores.
Portanto, é uma emenda que está correta e que
vem atender. Agora, se não se conseguir uma emenda
melhor ainda, aí o problema é de entendimento lá na
Câmara, aqui no próprio Senado. O fato é que, do ponto
em que está, o PSDB encaminha favoravelmente.
Mas eu quero também, Presidente, referir-me ao
que foi colocado pelo Senador Jucá, que é essa ameaça
permanente de vetos, não só neste projeto, mas também
em outros projetos. Nós vivemos numa democracia, o
Congresso é soberano para decidir, e temos de ter o
respeito ao que o Congresso decide. Não é sempre com
essas ameaças de veto. O veto é legal, eu sei. Eu sei
que o veto é legal, é constitucional, mas temos de ter a
decisão sobre os vetos, o que raramente acontece.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– PSB, Senador Renato Casagrande.
V. Exª vai falar depois de os Líderes falarem; então, eu dou a palavra a V. Exª, Senador Malta.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
também peço o apoio de V. Exªs para que possamos
votar “não” a esta matéria.
Essa emenda do Senador Pedro Simon, que é
uma repetição da emenda aprovada na Câmara dos Deputados, é uma emenda que de fato agride o equilíbrio
federativo, porque, se aprovada, vai impor uma derrota
ao Estado do Espírito Santo, vai impor uma derrota ao
Estado do Rio de Janeiro. É uma emenda inconstitucional, porque rompe contratos já assinados, rompe contratos em áreas já licitadas. Então, essa é uma emenda
que, certamente – se não houver, ou havendo o veto
do Presidente Lula –, se aprovada, é inconstitucional e
dará ao Estado do Espírito Santo e ao Estado do Rio de
Janeiro a possibilidade ou a obrigação de ir ao Supremo
Tribunal Federal questionar, caso seja aprovada.
Nós queremos, Sr. Presidente, que esta Casa funcione como a Casa do equilíbrio federativo, que tenha
responsabilidade, que possamos votar essa matéria da
forma como o Senador Romero Jucá solicitou à Base
do Governo, depois de a ter orientado. E também pedimos à Oposição que votemos essa matéria no mês de
novembro. Sabemos que é fundamental que sejamos
preservados naquilo que nós temos de área licitada,
mas sabemos também que nós estamos discutindo o
pré-sal, e a discussão do pré-sal impõe que façamos
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também fazer uma distribuição de royalties mais equilibrada para o futuro.
Então, acho que esse equilíbrio é que deve dar
a diretriz para o trabalho que temos que fazer aqui no
Senado como a Casa do diálogo, a Casa do equilíbrio, a
Casa do entendimento. Eu espero que a gente consiga
aprovar o “não” a essa emenda, rejeitando a emenda
irracional apresentada pelo Senador Pedro Simon.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Magno Malta, pelo PR.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, na mesma linha do Senador Renato Casagrande...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Perdão, o Senador Crivella já está na tribuna. V. Exª
fala em seguida.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Senador Crivella, antiguidade é posto.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são 2h03 e nós
vamos fazer aqui apenas uma lembrança do espírito
federativo aos Srs. Senadores – eu sei que aqui temos
ilustres companheiros: nós não podemos votar contra
o direito adquirido; nós não podemos votar contra o ato
jurídico perfeito; nós não podemos votar contra a coisa
julgada. Esses são três pilares da nossa Constituição.
Senador Pedro Simon, a emenda nós vamos construí-la. Nós temos tempo agora para construí-la. Agora,
essa emenda que ataca, Senador Pedro Simon, o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada é um atropelamento. Olha, nem Calígula, nem Brutus, nem Nero,
juntos e conjurados, a seu tempo, foram tão impiedosos
como o Senador Pedro Simon está sendo com o Estado
do Rio de Janeiro e com o Estado do Espírito Santo.
O Senador Pedro Simon tem um gênio político
extraordinário e certamente vai nos ajudar a construir
uma emenda que beneﬁcie todos os Municípios com
essa imensidão de petróleo que nós temos à frente
para explorar. Os pessimistas falam em 30 bilhões de
barris; os otimistas falam em 200 bilhões de barris; o
Governo trabalha com 60 bilhões. Nós vamos dividir
isso e, generosamente, o Brasil vai crescer e vai ter
royalties, vai ter participações em todos os Estados
e Municípios, mas não aviltando, repito, Senador Sarney, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada. Aí nós não podemos.
Olhe, Senador Sarney, eu repito: nem Calígula,
nem Nero, nem Brutus, juntos e conjurados, foram tão
impiedosos, a seu tempo, quanto essa emenda do
Senador Pedro Simon com o nosso Estado do Rio de
Janeiro e do Espírito Santo.
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Portanto, estou convencido de que nós vamos
derrotá-la, para o bem do Brasil e para construirmos
uma solução muito melhor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Magno Malta, pelo PR.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, na mesma linha do Senador Renato Casagrande, do Senador Crivella, eu quero conclamar os
companheiros, conclamar a Base do Governo e também
aqueles que fazem Oposição. O nosso entendimento
é claro do que é royalty, do que é petróleo. Há um ato
jurídico perfeito, Sr. Presidente, que está sendo violentado. Nós precisamos derrubar essa emenda, pois ela
é irracional. Ela violenta o Estado do Espírito Santo,
violenta o Rio de Janeiro. E tem outra coisa: se ela não
cair, nós questionaremos no Supremo, Sr. Presidente.
É um ato jurídico perfeito! Ela é inócua, ela é vazia,
ela não tem o menor sentido. É direito adquirido! V. Exª
sabe disso, foi quem assinou.
Então, não dá para confundir as duas coisas para
confundir a opinião pública. Há prefeitos aí vibrando, mas
estão confundidos de que royalty é petróleo, e não é. O
petróleo é para ser, de fato, dividido com a Nação.
Há um ato jurídico perfeito de uma conquista, Sr.
Presidente, que não dá para ser violentado. Por isso, eu
conclamo todos ao bom senso, pois a riqueza é para
agregar, e não para desagregar. Então, conclamo todos,
conclamo o meu Partido, Senador César Borges, Senador João Ribeiro, Senador Alfredo Nascimento a que
votem contra essa emenda, porque ela é inconstitucional
e violenta o Espírito Santo e o Rio de Janeiro.
Eu conclamo consciente e esperando, Sr. Presidente, que tenhamos uma vitória fragorosa, derrotando
essa emenda, que tanto mal faz ao meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Pedro Simon, pelo PMDB. (Pausa.)
Peço a V. Exª que fale ao microfone.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Fora do microfone.) – Também quero encaminhar!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está inscrito V. Exª. Mas Pedro Simon está na frente
de V. Exª, pelo PMDB.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Apenas
para dizer, Sr. Presidente, que este é o momento talvez
dos mais importantes desta Casa. Ela não está votando
nem com o Partido A, nem com o Partido B, nem como
Oposição, nem como Situação. Nós estamos votando a
situação do nosso País. É uma grande luta que a gente
está fazendo na busca de uma reforma tributária que
nós nunca temos conseguido. Nós estamos aqui com a
chance de fazer o início da reforma tributária. Eu acho
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que isso é o mais importante. É isso que, no painel hoje
e que amanhã aparecerá na imprensa, a sociedade estará vendo. A Câmara votou; não votou tão perfeitamente, mas o Senado aperfeiçoou e votou o início de uma
reforma tributária. Todos pensando no Brasil.
Eu garanto, Sr. Presidente: pode votar tranquilo
que o Senador Líder do Governo não terá nenhuma preocupação. O Presidente da República não vai vetar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador Mão Santa , pelo PSC.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Fora do microfone.) – Presidente, quero falar!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª está inscrito. Nós estamos falando de acordo
com os Partidos que foram colocados aqui. Está aqui!
V. Exª vai falar!
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney,
Parlamentares, o Partido Social Cristão, que aqui eu
represento, acompanha o cristão, o franciscano Pedro
Simon no seu voto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador Mercadante.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria da atenção dos Senadores para propor
um encaminhamento que possamos fazer em acordo e
peço especial atenção ao Senador Pedro Simon.
Se olharmos para a história do petróleo, vamos ver
que os principais grandes produtores de petróleo são sociedades divididas pela maldição do petróleo, burocracias
inchadas e prisioneiras da doença holandesa, porque,
quando falamos de 20 bilhões de barris a US$100 o barril, estamos falando de um riqueza de US$2 trilhões que
poderá entrar nos próximos anos no Brasil.
Como vamos usar essa riqueza? Se pegarmos
essa riqueza e pulverizarmos dessa forma que estamos aprovando hoje, distribuindo sem nenhum critério,
simplesmente por uma visão regional ou da representação de cada um dos Estados, sem estabelecer prioridades, sem olhar para o futuro, vamos perder uma
oportunidade única da história deste País.
Celso Furtado, em 1974, escreveu um livro quando
a Venezuela tinha descoberto os grandes campos de
petróleo. E ele dizia: “A Venezuela pode ser o primeiro
país desenvolvido da América Latina ou não, dependerá
de como eles vão saber ou não utilizar essa riqueza”.
A Venezuela ﬁcou prisioneira da doença holandesa. É um país que só vive da produção de petróleo e
inviabilizou, pela apreciação da moeda, todos os outros
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setores da economia. Como vamos pegar essa riqueza, jogá-la no balanço de pagamento e distribui-la? O
real vai se apreciar, vamos perder competitividade na
indústria, na agricultura, e vamos perder toda a diversidade dessa economia.
O Senador Tasso Jereissati construiu um caminho muito mais consistente para que possamos utilizar essa riqueza. O caminho que ele propõe e que
eu quero defender – e por isso não podemos aprovar
essa emenda do Senador Pedro Simon –, o caminho
do Senador Tasso Jereissati é, primeiramente, transformar esse recurso numa poupança. Vamos aplicar
o resultado da poupança.
Nós não vamos destruir essa riqueza. Vamos ter
recurso por muitas décadas para aplicar prioritariamente
onde? Prioritariamente, na educação e na educação
básica. O petróleo vai acabar. O que deve ﬁcar é a sociedade do conhecimento, uma nova geração formada
para ter inteligência, competência, perspectiva de desenvolver essa sociedade de forma muito mais importante e estratégica e que não dependa só dos recursos
naturais. Do recurso, 1% iria para abater dívida pública.
Por que abater dívida pública? Porque vamos poder
reduzir carga tributária e taxa de juros e aumentar a
eﬁciência sistêmica da economia brasileira.
Temos a oportunidade de não ﬁcarmos prisioneiros da doença holandesa. Temos chance de criar
um caminho de investimento em educação. Por isso,
eu queria defender que a gente não aprove a emenda
do Senador Pedro Simon, mesmo porque ele propõe
redistribuir participação especial. No regime de partilha, não haverá mais participação especial. A emenda
não está sequer adequada com o que acabamos de
votar e será uma ruptura no pacto federativo completamente desnecessária.
Vamos pensar juntos. Vamos pensar a Nação,
o povo, acima das nossas diversidades regionais. A
prioridade deste País é a educação e o conhecimento.
É isso que vai criar as bases de um desenvolvimento sustentável que vai além de uma riqueza que vai
acabar. Esse é o nosso compromisso com as futuras
gerações.
Por isso, peço que a gente eleja a educação como
prioridade absoluta para essa riqueza que vai começar,
preservando a economia brasileira e a competitividade
de todos os setores.
Senador Pedro Simon, V. Exª é um homem que é
sempre capaz de escutar, é humanista e tem uma grande sensibilidade social. Nós temos a chance hoje aqui
de fazer um grande acordo e de votar um caminho por
unanimidade neste plenário, um caminho que uniﬁque
o País e que aponte uma direção para o futuro.
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Termino, dizendo que nós um dia, aqui, neste plenário, escrevemos um pacto pela educação que os 81
Senadores assinaram há alguns anos. Acho que esse
era o momento de nós repactuarmos em torno dessa
contribuição que os Senadores Cristovam, Tasso Jereissati, Fátima Cleide, Inácio Arruda e tantos outros
buscaram construir. Uma unanimidade neste plenário.
É a educação, é uma poupança, é um projeto de longo
prazo, é uma sociedade sustentável e nós não vamos
pulverizar esses recursos, mesmo porque, Senador
Dornelles, esse caminho é melhor do que acontece
no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, porque há, sim,
uma hiperconcentração de recursos em alguns Municípios e há um desperdício de recurso, porque não tem
constitucionalidade, porque não tem prioridade, e nós
não podemos repetir esse modelo para o Brasil.
Vamos uniﬁcar este Plenário hoje em direção ao
futuro, à educação, num amplo acordo Oposição e Governo, votando por unanimidade essa proposta.
Essa é a sugestão que faço, que a gente não
aprove essa emenda e aprove, por unanimidade, o
projeto do Senador Tasso Jereissati.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Heráclito Fortes, como Líder da Minoria.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pela ordem, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para
ser bastante didático – eu não pretendo ser pedagógico, não está na minha pretensão isso –, mas, se entendi bem e o Senador Jucá deve estar por aqui para
conﬁrmar, ﬁcou bem acertado que nós votaríamos nominalmente algumas emendas. Houve aprovação da
preferência para a emenda do Senador Simon, a de nº
24, e o Senador Jucá aceitou a sugestão do Senador
Inácio Arruda, que tem uma preocupação semelhante
à do Senador Tasso Jereissati, do Senador Cristovam
Buarque e do Senador Antonio Carlos Valadares.
Houve um acerto do Senador Inácio Arruda, do
Senador Tasso Jereissati, da Senadora Fátima Cleide. Houve um acerto. Ou seja, havia até o discurso
do Senador Mercadante, pelo entendimento do Líder
Jucá, absoluta compatibilidade entre se votar uma
coisa ou outra.
O Líder, até de maneira bastante honesta, disse:
é possível que se vete a matéria que está em curso, a
do Senador Simon. E nós pedimos, o Senador Flexa,
eu próprio, que a Mesa cumprisse o seu papel, o que
a Constituição manda, que é colocar todos os vetos
para votar imediatamente, para evitarmos que qualquer
Presidente, este ou o próximo, que pode inclusive mui-
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to bem ser do meu partido, não se sinta com poderes
imperiais no Brasil.
Agora o fato é que, de repente, o Senador Mercadante descobriu a pólvora. Não foram os chineses,
foi ele. Inventou a pólvora outra vez. O Senador quer
que nós desdigamos, desmintamos uma votação que
acabamos de fazer. Ele pede que, depois de eu ter
votado “Sim”, agora eu vote não. Não vou fazer isso.
Não é possível fazer.
Agora, criou a idéia, fantasiou, é um fetiche. Cada
um tem o que prefere. O Senador fetichou que ou votava uma ou outra. E, no entanto, o Senador Jucá havia acolhido já a sugestão do Senador Inácio Arruda
de que dava para votar as duas. V. Exª tem a ideia. V.
Exª inclusive pode ter votado “Não”. Pode ter votado
abstenção. Pode não ﬁcar no plenário. É uma opção
de cada um. Agora, o que ﬁcar bem... O Plenário já
votou. Vamos ser razoáveis.
Agora, o fato é que, se não tivesse havido a negociação entre os Senadores todos, teria havido – um
minuto, Senador Flexa – as duas votações do mesmo
jeito, esta e a outra. Aí o Senador teve um estalo, aquele
estalo de Vieira. Ele disse: “Agora, nós vamos conseguir
anular a votação a favor da idéia do Senador Simon,
que é a de distribuir dinheiro pelos Estados, enﬁm, de
maneira mais equânime”. Vai vetar ou não vai, essa é
outra história. Tenta, com isso, viabilizar a outra... Ou
seja, usou o pretexto da emenda da educação, essa
que é a grande verdade, para nós desdizermos uma
assinatura que já colocamos eletronicamente. A assinatura vale, a assinatura pode ser a tinta, pode ser
eletrônica. Demos assinatura eletrônica. Eu dei a minha, nós todos demos.
Então, o que reivindicamos é que o acordo feito
pelos Senadores que tinham preocupação com a matéria educação seja votado também. Agora, pelo que eu
vejo, vai ser unânime, 60%, enﬁm... Educação básica é
a prioridade. O Senador Jereissati concordou em retirar
a questão da dívida pública. Foi feito um acordo, e esse
acordo pode ser votado imediatamente, a seguir. O que
eu não chego a entender é que nós temos de abdicar
do que já assinamos. Sinceramente, eu acho que não é
nem hora para isso, são quase duas e meia da manhã.
É hora de abrir o painel e vermos a votação.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT–SP)
– Sr. Presidente, pelo art. 14.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB–AP)
– Nós estamos em processo de votação e vamos concluir a votação.
Com a palavra o Senador Heráclito Fortes, de
acordo com a...
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vamos analisar aqui,
de maneira bem detalhada, o pronunciamento do Senador Mercadante. Não faz jus em nenhum momento
a sua inteligência. Comparar a situação do Brasil com
a situação da Venezuela no desenvolvimento do petróleo, Senador Lobão, é desrespeitar todos os brasileiros que lutaram para fazer da Petrobras o orgulho
que é hoje da Nação.
Dizer que pode acontecer no Brasil o que acontece na Venezuela é colocar sob suspeita uma empresa
que, até ontem, ele defendia como orgulho do País. Não
se pode de maneira nenhuma dizer que esse dinheiro
será mal utilizado. Muito pelo contrário, o fortalecimento
dos recursos da produção do petróleo é uma conquista
brasileira que tem que ser enaltecida. Senador Delcídio
Amaral, Senador Edison Lobão, se há que se colocar
sob suspeita os dirigentes da Petrobras, é muito grave,
principalmente em se tratando de um Líder do Governo. Nós não podemos de maneira nenhuma enveredar
por esse caminho. O segundo ponto, que é um erro do
Senador, é um erro de visão, é colocar sob suspeita
e desconﬁança os Estados e os Municípios. Por que
Estados e Municípios neste Brasil não têm condições,
Senador Mercadante, de gerir os recursos que receberão, produto da emenda do Senador Pedro Simon?
Será que só os burgueses, será que só os abençoados pelos títulos de universitários têm esse direito? E
os prefeitos municipais que V. Exª visita dia a dia no
Estado de São Paulo? Não podem gerir recursos que
recebem? Não têm idoneidade ou capacidade? E os
Governadores de Estado? Nós estamos aqui, e essa
proposta além de gerar uma desconﬁança criará um
precedente, Senador Romero Jucá, inaceitável. Concordo que nós temos que ter uma parcela desse recurso obrigatoriamente destinada à educação, mas aí
é outro departamento. Pode-se colocar um dispositivo
em que se torne obrigatória essa aplicação. Mas tirar o
recurso, a gestão desse recurso, de Estados e Municípios é querer voltar a uma época que nós tanto lutamos
pelo seu ﬁm, Senador Mercadante. Vários pagaram o
preço alto, que foi o período da ditadura.
Nós temos é que fortalecer a Federação. Se faltava aos colegas Senadores algum argumento para
votar na emenda Pedro Simon, o discurso do Líder
Mercadante é o suﬁciente para mostrar a cada um de
nós que vamos votar essa emenda como o melhor
caminho. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Votaram SIM 41 Srs Senadores; e NÃO, 28 Srs.
Senadores.
Não houve abstenção.
Total: 69 votos.
(Palmas.)
Pela ordem, senhores...
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Fazendo soar a campainha.) – Eu vou suspender a
sessão por cinco minutos, de maneira que os Srs. Líderes possam estabelecer...
Senador Jucá, Senador Virgílio, vou suspender
a sessão por cinco minutos, porque, no ambiente que
aí está, é impossível votar as matérias, sem que elas
sejam devidamente esclarecidas.
Que o Relator, com as Lideranças, apresentem
à Mesa como estabeleceram votar a sessão.
Com esse tumulto, é impossível que se faça uma
votação.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 2 horas e 23 minutos, a
sessão é reaberta às 2 horas e 29 minutos,
do dia 10 de junho de 2010.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está reaberta a sessão.
Volto a palavra ao Sr. Relator da matéria para
exame das emendas ainda pendentes de decisão.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Compareça aqui à Mesa.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Já estou
com cópia das emendas. Para cada emenda, vou dando o parecer e vamos votando aqui simbolicamente,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Então, V. Exª anuncia qual é a emenda.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador) – Emenda nº 1, Sr.
Presidente.
Emenda do Senador Tasso Jereissati e do Senador Cristovam Buarque que criava o Fundo. Está
prejudicada.
Portanto, o parecer é contrário, pela prejudicialidade, tendo em vista que acabamos de aprovar a destinação de royalties para outras questões especíﬁcas
que não esse Fundo especíﬁco da educação.
Então, essa emenda está prejudicada. Mas eu
quero registrar que sou Relator do projeto originário da
partilha que tem o royalty, e peço ao Senador Tasso
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Jereissati e ao Senador Cristovam que reapresentem
essa emenda no projeto especíﬁco que nós estamos
relatando, porque ela será levada em conta, que é o
projeto que ﬁcamos de votar no dia 09 de novembro.
Então, essa proposta, por enquanto, está prejudicada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu vou submeter a votos, consultando o Líder da
Maioria e o Líder da Minoria.
O Líder da Maioria, que é o Senador Renan Calheiros, como vota a matéria? (Pausa.)
Rejeitada.
O Líder da Minoria, Alvaro Dias. (Pausa.)
A favor da matéria.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – A
favor, a favor, a favor!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada.
Rejeitada a matéria.
V. Exª prossegue na votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 2, Sr.
Presidente.
Emenda nº 2, o parecer é contrário, tendo em
vista que acaba com o modelo de partilha: acaba com
o operador único, acaba com uma série de procedimentos da partilha, e nós já votamos, acabamos de
votar também.
Então, essa emenda está prejudicada. Portanto,
a votação é contrária, pela prejudicialidade.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, uma questão de ordem.
Eu não entendi: o Senador Romero Jucá anunciou que pretende colocar a emenda do Senador Tasso
Jereissati, que destina recursos do Fundo Social do
pré-sal para a educação, no dia 7 de novembro. Eu não
entendo, porque a matéria que nós votamos tem um
mérito: destinação de royalty, deﬁnição de royalty. É
o mérito. Como é que você vai votar...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, vou explicar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – ...aprovado ou vetado, vai votar dia 9 de novembro uma matéria
cujo mérito já foi apreciado na sessão de hoje? Não
entendo. Eu gostaria de ter a explicação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou
explicar.
Nós acabamos de votar a emenda do Senador
Pedro Simon. Se ela for sancionada, vira lei e, em novembro, se votarmos essa proposta do Senador Tasso
Jereissati, ela vira uma lei que substitui essa lei do Senador Pedro Simon. Portanto, isso pode acontecer.
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Se a matéria for rejeitada, a matéria também não
foi aprovada e nós poderemos assumir essa proposta
do Senador Tasso Jereissati e do Senador Cristovam
no dia 9 também. De qualquer forma, sendo vetada ou
sendo votada, no dia 9 de novembro já terá transcorrido o prazo para essa proposta ou virar lei ou virar veto.
Portanto, haverá espaço legal para nós apreciarmos e
votarmos novamente.
O que nós não podemos fazer é votar na sessão
de hoje porque na sessão de hoje, nessa matéria, nessa lei que nós estamos votando, o Plenário já deliberou
soberanamente, nominalmente, por uma decisão de
royalty, que é diferente dessa proposta do Senador
Tasso Jereissati.
Então, ﬁca aqui a explicação da prejudicialidade
agora, mas, no futuro, essa matéria poderá ser apreciada e poderá emendar uma outra lei que trate de
royalties, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Tasso,...
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Presidente, eu gostaria ....
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O senhor é autor da emenda e V. Exª tem direito a
falar.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem
revisão do orador.) – Eu queria que V. Exª permitisse
dar uma palavra sobre essa emenda.
Eu lamento, sinceramente, que esta emenda não
tenha tido a oportunidade de ser votada aqui. Eu acho
que não é por ser de minha autoria essa emenda, porque ela é do Senador Cristovam, comigo e centenas
de colaboradores, mas, verdadeiramente, estamos
perdendo uma oportunidade histórica.
Petróleo é uma riqueza efêmera que desaparece com maior ou menor quantidade de petróleo, que
desaparece com novas tecnologias e que por si só
não gera o desenvolvimento humano. Nós estávamos
fazendo um estudo de fazer realmente, a meu ver, um
trabalho histórico com que todo mundo concorda na
tese, mas, na hora, concretamente, ninguém concorda
transformar essa riqueza efêmera, muito abundante,
numa riqueza perene para o ser humano brasileiro, ou
seja, em educação.
Dentro de alguns anos, Presidente Sarney, V.
Exª sabe melhor do que eu, nós poderemos ser a 5ª
economia do mundo e, dentro de alguns anos, nós
continuaremos a ser a 65ª qualidade de educação no
mundo. Não existe desenvolvimento com essas bases
tão grandes. E agora é o grande momento de usar realmente um trunfo, uma dádiva que Deus nos deu para,
deﬁnitivamente, corrigir essa distorção histórica.
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Lamento que essa discussão tenha caído na paixão, na pura paixão e não tenha se tentado racionalizar
o que é que nós estamos votando aqui hoje à noite e
as oportunidades que nós estamos perdendo.
Eu, particularmente, acho – o Senador Cristovam
também, com certeza – que da minha vida parlamentar
foi dos melhores projetos que eu já tive oportunidade,
de novo, de assinar, porque não foi feito por mim, mas
por centenas de pessoas.
Jogar fora a oportunidade de usar esse recurso
para resolver em deﬁnitivo essa questão para mim é
triste e, com certeza, lamentável para o País inteiro.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Eu quero apenas testemunhar que realmente a
emenda de V. Exª é de excelente qualidade.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Sem revisão do orador.) – Pela ordem. Sr. Presidente. Só uma
questão de ordem, porque eu gostaria de perguntar
ao relator, Senador Romero Jucá, e também a um dos
autores, que foi o Senador Tasso Jereissati, que nós
temos já consagrado já na nossa legislação o repasse de recursos do FPM e do FPE para os Estados. E,
dentro desses recursos repassados, um percentual vai
para a área da educação, 25%. Não vejo por que não
estabelecer o percentual que havia sido discutido, de
50%, destinado para a área da educação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Perfeitamente, dá para fazer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Essa
proposta está na Emenda 16...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – ...que é
quando destina recursos do Fundo Social, que é outra coisa. Vai ser apreciada no momento oportuno, Sr.
Presidente.
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR) – Não, não
é para o Fundo Social. É no repasse. Com licença, só
para terminar a questão de ordem, Sr. Presidente, e
para que o relator entenda, eu não estou me referindo ao Fundo Social. Estou me referindo àquilo que foi
aprovado hoje, que vai ser destinado para Estados e
Municípios, e, dentro daquilo que foi aprovado hoje,
perfeitamente, pode-se destinar um percentual para
Estados e Municípios na área da educação.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Senador Flávio Arns, como esses
recursos são receitas dos Estados e Municípios que
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entrarão no orçamento de Estados e Municípios, 25%
desses recursos já têm de ir para a educação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Srs. Senadores, vamos encaminhar. Senador Jucá, eu
peço a V. Exª que prossiga na votação das emendas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, por favor.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É sobre a matéria anterior.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Emenda
nº 2, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É sobre a matéria anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sim.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sim. Sr. Presidente,
eu vou tentar recompor uma certa história. O Senador
Jereissati havia aberto mão, de maneira muito generosa, para o Senador Pedro Simon ter preferência na
Emenda nº 24, e dizendo: a minha emenda é absolutamente importante, relevante, o que já aqui argumentou
com muita percuciência.
O Senador Inácio Arruda se aproxima do Senador
Jucá e começa a discutir a possibilidade, com apoio do
Senador Mercadante... E depois esse acordo se estendeu para uma negociação, a negociação se estendeu para o Senador Tasso Jereissati, para o Senador
Cristovam Buarque, todos aqueles que demonstraram
interesse nessa matéria. O Senador Inácio Arruda vai
ter daqui há pouco a matéria dele apreciada no bojo
do Fundo Social.
A idéia que nós tínhamos é que acabasse com
essa história de: fulano é dono da sociedade, outro é
dono da organização tal, outro tem o apoio do estudante, outro tem apoio dos idosos. Ou seja, que se
unissem todos aqueles que revelaram preocupação e
ﬁzessem um acordo que levasse a assinatura de todos
eles, para se ter a chancela do Senado para a matéria
que ainda vai ser apreciada, que é a do Senador Inácio Arruda. Ou seja, de repente, eu ﬁquei assim meio
chocado, porque parece que não dá mais para discutir
mais o episódio do Senador Arruda, Senador Jucá. E
dá. A minha idéia era que se faria...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não é
isso que eu estou dizendo.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ... A
minha idéia é que se faça o acordo...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Vamos
analisar todas as emendas e nós vamos chegar lá.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –...dos
Senadores interessados nessa matéria, ou seja, daqueles que nos lideram nessa matéria, no caso do PSDB,
o Senador Tasso Jereissati, com uma referência para
nós muito forte, que é a do Senador Cristovam Buarque,
ou seja, que se volte àquele ponto de partida. Que se
discuta o acordo em cima da possibilidade que se tem
no Fundo Social, já que essa possibilidade existia.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mas no
Fundo Social pode.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sim,
mas do modo que foi explicitado – eu sei que não houve
má-fé –, parece que, de repente, nós havíamos optado por algo contra a educação. Isso não é justo, isso
não é correto. Nós não optamos contra a educação.
Nós mantivemos a palavra empenhada em relação ao
Senador Pedro Simon, todos nós, e sempre tivemos a
idéia de que tinha uma janela aberta para discutir essa
questão da educação. E temos essa janela aberta no
episódio do Fundo social.
Eu volto a pedir que o Senador Inácio arruda, que
o Senador Tasso Jereissati, que a Senadora Fátima
Cleide, Senador Cristovam Buarque façam o acordo
e viabilizem essa satisfação do Senado em relação à
educação no corpo do Fundo Social.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Já está feito o acordo.
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Emenda n° 2.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – A Emenda nº 2 acaba com o modelo de partilha. Portanto, acaba com o
operador exclusivo e com uma série de procedimentos.
Está prejudicada.
O parecer é contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Relator considera prejudicada.
Em votação. (Pausa.)
O Líder da Maioria vota de acordo com o Relator.
O Líder da Minoria vota contra o Relator.
Rejeitada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 3: a Petrobras pode repassar para terceiros a operação.
O parecer é contrário.
Nós votamos, portanto, contra a Emenda nº 3,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Contra o
voto do Democratas, que vota “sim”.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – A Emenda nº 4 suprime
uma série de artigos que foram aprovados na partilha
e acaba com o modelo.
Portanto, é uma emenda prejudicada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Emenda prejudicada.
Aprovada.
Pergunto a V. Exª quais são as emendas que
podemos votar em bloco, porque estamos perdendo
tempo votando uma a uma.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – São assuntos diferentes, Sr. Presidente.
A Emenda nº 5 elimina a participação mínima da
Petrobras no consórcio.
O parecer é contrário. Vamos rejeitar a emenda,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada a emenda.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – O Parecer nº 6 retira,
parcialmente, a restituição dos royalties. Portanto, os
royalties acabam de ser redirecionados.
Estamos dando parecer contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – O Parecer nº 7 também mata o modelo. Retira a operadora Petrobras,
retira o poder do Comitê Operacional e retira poderes
da União.
O parecer é contrário, Sr. Presidente.
Acaba com o modelo da partilha.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada a emenda.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – A Emenda nº 8 inviabiliza
o início da operacionalização dos campos.
O parecer é contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada a emenda.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – A Emenda nº 10 inviabiliza parte substancial dos recursos destinados ao
Fundo Social e redistribui para Estados e Municípios
recursos do Fundo Social.
Estamos dando parecer contrário. Vamos direcionar recursos do Fundo Social na hora da educação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator.) – Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada a emenda.
Emenda nº 9.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Não está aqui. Não
tenho cópia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Emenda nº 9: “A obrigatoriedade da realização de
auditoria ambiental de todo o processo operacional
da retirada e distribuição de petróleo e gás oriundo
do pré-sal” – art. 29.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sem
compromisso de mérito, dou parecer favorável. Eu tinha
retirado esse texto. Volto o texto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sr. Líder da Maioria, consulto V. Exª. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Aprovada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Emenda nº 10.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – A Emenda nº 10 já
votamos, Sr. Presidente. Emenda nº 11.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A 10 eu acho que não votamos: “Os royalties decorrentes da lavra sob o regime de contrato de partilha”...
– considerado prejudicado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Nós votamos, nós
votamos... Prejudicado.
Emenda nº 11: o parecer é contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Parecer contrário. Preço de venda de óleo da União.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Fixa preço de 80%.
Interfere no preço de mercado do óleo. O parecer é
contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer é contrário. Rejeitada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 12: já
está na redação do substitutivo. O parecer é contrário. Inclui a Marinha na destinação do Fundo Social.
Parecer contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 13. Na
emenda de redação que apresentei, o Senador Antonio Carlos Valadares inclui o item 3, colocando o esporte também como possibilidade de receber recursos do Fundo Social. Nós damos parecer favorável,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Aprovada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 16, da
Senadora Fátima Cleide.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Emenda nº 14. “Fica criado o Fundo Social de natureza contábil e ﬁnanceira, vinculado à Presidência
com a ﬁnalidade de construir...”
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – O parecer é contrário,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada.
A Emenda nº 15 foi retirada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – A Emenda nº 16 coloca
50% do Fundo Social para educação.
O parecer é favorável, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Aprovada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador Cristovam faz um pedido para que o texto ﬁque da
seguinte forma: “Do total da receita auferida pelo Fundo
Social de que trata o caput, 50% devem ser aplicados
em programas direcionados ao desenvolvimento da
educação pública, básica e superior, sendo o mínimo
de 80% destinados à educação básica e infantil.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Fora do microfone.) Os autores estão de acordo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda 17, do
Senador Delcídio, é uma emenda que melhora o texto da partilha. O parecer é favorável, Sr. Presidente,
pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Aprovada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda 18, também
do Senador Delcídio, melhora o texto da partilha. O
parecer é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Aprovada.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda 19. Não contigencia recursos para ciência e tecnologia.
O texto é contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Parecer contrário.
A emenda é rejeitada.
Peço ao Senador Renan Calheiros que se manifeste para a Mesa saber a decisão da....
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – A Emenda nº 20 muda
o sistema de gestão do Fundo. Portanto, o parecer é
contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada.
Emenda nº 21.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – A Emenda 21 transforma
o Fundo Privado de Investimento em Fundo Público. Nós
damos parecer contrário também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – A Emenda nº 22...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Do Senador Pedro Simon. “Suprima-se o art. 63 do
substitutivo do projeto de lei...”
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Retira a referência à
empresa Petro-Sal. Pede a não criação da empresa
Petro-Sal. O parecer é contrário também.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Recusada. Rejeitada.
Emenda n º 23.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – A Emenda 23 é prejudicada, porque é emenda da Confederação Nacional
dos Municípios que tratava da distribuição de royalties.
Nós acabamos de votar uma similar a essa.
Portanto, o parecer é contrário. Prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada.
Emenda nº 25.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – A Emenda nº 24 foi
aprovada, Sr. Presidente. Nós votamos inicialmente a
Emenda do Senador Pedro Simon.
A Emenda nº 25 reduz Imposto de Renda para
FPE e FPM. Reduz a forma de distribuição de recursos.
Nós aprovamos também já na Emenda do Senador
Pedro Simon. Portanto, ela ﬁca prejudicada.
O parecer é contrário, Sr. Presidente.

422

27888

Quinta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – A Emenda nº 26,
do Senador Paulo Paim, é uma emenda que eu retirei, sem compromisso de mérito. No veto, nós vamos
retomar a emenda
Portanto, vamos dar parecer favorável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Aprovada.
(Palmas.)
Emenda nº 27.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 27: parecer
contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer é contrário.
Senador Renan, por favor.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 28: o
parecer é também contrário. Trata de royalties, está
prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 29, dando
outras orientações para o Poder Executivo estabelecer
política especíﬁca para a partilha.
O parecer é contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Senador Romero Jucá, aqui fala o Senador Renato Casagrande.
Eu sou autor dessa emenda. Essa emenda só
autoriza o Poder Executivo a estabelecer política para
pequeno e médio empresário na área de atividade
petrolífera. Não altera nada da área de partilha, não,
Senador Romero Jucá.
É para dar orientação à participação...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu reformulo o parecer e dou o parecer favorável na
Emenda 29.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – O parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Aprovada.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 30: o texto
já está no substitutivo.
O SR. PRESIDENTE ( José Sarney. PMDB – AP)
– Peço a V. Exª para votar de novo.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Na Emenda nº 29,
o parecer é favorável. Nós vamos aprovar a emenda,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Vai aprovar a emenda. Sem objeção. Então,
aprovada.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 30: o
texto já está no substitutivo. O parecer é contrário, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Parecer contrário. Rejeitada a emenda.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Rejeitada, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 31, também
de mérito: parecer contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Parecer contrário.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Pela
rejeição.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, a emenda é de minha autoria. Gostaria também, como o Senador Renato Casagrande, de fazer
uma observação aqui, pedir a reconsideração do Líder Jucá.
Esta emenda apenas deﬁne que o Governo não
poderá vender o petróleo a qualquer preço. É exatamente a emenda para não acontecer o que aconteceu
na Venezuela, como o Senador Mercadante acabou
de dizer ali.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Revoga a lei de mercado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Então
pediria ao... Não, não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O parecer é contrário. Rejeitada a emenda.
Emenda 33. Qual é o seu parecer?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – A Emenda nº 32, Sr.
Presidente, restringe, engessa a gestão do Conselho
de Gestão Financeiro do Fundo Social.
Portanto, o parecer é contrário, Sr. Presidente.
Emenda nº 32: contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada. É 32 ou 33?
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 33: o parecer também é contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ( José Sarney. PMDB –
AP) – Rejeitada.
Emenda nº 34.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 34, engessamento da política de investimento do Fundo.
O parecer também é contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitada.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu retiro
a emenda, porque senão ele vai rejeitar todas.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Emenda nº 35: o Senador
Flexa retirou a emenda e, portanto, eu acato.

Quinta-feira 10

423

27889

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, a
34. Não, a 34.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Não, essa de pequena
e média empresa está prejudicada e já foi aprovada. É
uma emenda igual à do Senador Renato Casagrande.
Já foi aprovada.
Portanto, para todas as emendas, já foram dados
pareceres contrários.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Aprovado o Substitutivo e as Emendas nºs 24, 9, 13,
16, 17, 18, 26 e 29.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação ﬁnal da matéria.
É o seguinte o parecer:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
–Em discussão a redação ﬁnal. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovarem
permaneçam sentados.
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pelo acordo, votaremos a capitalização agora.
O Senador Delcídio assume.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Item 2:
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)
Discussão, em turno único, ao 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.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único.
Concedo a palavra ao Senador Delcídio.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
para objetivar aqui a votação, ontem eu já apresentei
o meu parecer e, portanto, entendo que só falta votar,
Sr. Presidente.
Eu sugiro que, se existirem oradores, que o façam,
mas que V. Exª abra o painel para que nós votemos a
capitalização da Petrobras, um projeto de extrema importância não só para a companhia, mas de extrema
importância para o País, de tal maneira a garantir os
recursos que a Petrobras precisa investir no pré-sal,
no sentido de trazer os benefícios que a população
brasileira espera dessa grande riqueza.
O meu parecer obviamente é favorável.
Eu gostaria de ressaltar que esta será provavelmente a maior capitalização que o País já fez e, possivelmente, uma das maiores do mundo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em discussão (Pausa.)
Com a palavra o Senador... V. Exª quer discutir
a matéria?
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O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Nunca
na história da humanidade houve uma capitalização
como esta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vamos abrir o painel. Os Srs Senadores já podem
votar.
Qual é a orientação dos Srs Líderes?
(Procede-se à votação)
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, o PTB encaminha o voto “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – A opinião
do Democratas será exposta pelo Senador ACM Júnior,
Relator da matéria, que tem uma posição muito clara.
O Democratas é inteiramente favorável ao fortalecimento da Petrobras, que é um orgulho nacional,
mas faz restrição à forma como está proposta esta
capitalização com cessão onerosa.
O texto do pensamento do Democratas, que, é
verdade, rende homenagem à Petrobras, está contido
no parecer do Senador ACM Júnior.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente, a favor da capitalização da Petrobrás.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– O PT encaminha o voto “sim”.
A capitalização vai permitir equilibrar a relação
dívida/patrimônio e, com isso, manter os melhores rates internacionais e as menores taxas de juros para
se ﬁnanciar. E a forma que foi construída vai permitir
que a gente capitalize a empresa, assegurando a participação do Estado no comando da empresa. Se os
acionistas minoritários não acompanharem, aumenta-se
a participação pública. Se eles quiseram acompanhar,
capitaliza-se a empresa. Além disso, não tem impacto
ﬁscal, não vai prejudicar o superávit primário e o esforço
de “desendividamento” do Estado brasileiro.
Por isso, somos favoráveis, e o voto é “sim”.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sim. V. Exª pode...
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, o PRB vota “sim”. Encaminha o voto
“sim”, em homenagem também à Petrobras e ao ilustre Senador Edison Lobão, que foi um dos mentores
desta capitalização. E ainda conseguiu uma reﬁnaria
lá para o Maranhão.
O SR. JOÃO RIBEIRO (Bloco/PR – TO) – O PR
encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, apesar dessa pressa, peço que V. Exª me
inscreva para discutir a matéria.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª pode ter a palavra para discutir a matéria.
Está na tribuna.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para discutir a matéria. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entendemos absolutamente necessária a capitalização da Petrobras,
inclusive porque a Petrobras tem que manter padrões
de endividamento coerentes com os padrões internacionais. Ou seja...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Antonio Carlos, eu precisaria só fazer um
aviso aos Senadores.
Peço aos Srs. Senadores que compareçam ao
plenário, porque estamos na votação do Item 2 da
pauta e precisamos terminar a votação concluída na
pauta da Ordem do Dia de hoje.
Os Srs. Senadores que se encontram em seus
gabinetes, em outras dependências da Casa ou que
estão se retirando da Casa que voltem ao plenário
para votarmos a matéria que está em discussão, de
capitalização da Petrobras.
V. Exª continua com a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.)
– Os padrões internacionais requerem que a relação
endividamento líquido, patrimônio líquido/capital dos
acionistas seja no máximo de 35%, ou seja, o endividamento teria que ser um de endividamento para cada
dois de capital de acionistas. E o endividamento líquido
não deveria ultrapassar duas vezes e meia a geração
de caixa anual da empresa.
Esses são padrões internacionais que a Petrobras precisa efetivamente obedecer.
Porém, se a capitalização é um ponto pacíﬁco,
nós já estamos discutindo que a forma como a capitalização está encobrindo a cessão onerosa, essa é
ﬂagrantemente inconstitucional.
A ﬁgura da Cessão não se identiﬁca com os institutos da autorização e da concessão, esses, sim,
condicionantes para a assunção, por terceiros, da
pesquisa e da lavra de jazidas, segundo o art. 176, §
1º, da Constituição Federal.
O §1º diz: “A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais (...) somente
poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União (...)”
O projeto não trata de contratação da empresa para
a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural
e outros hidrocarbonetos ﬂuidos, o que permitiria seu enquadramento no art. 177, inciso I, da Constituição.
A cessão onerosa, feita sem licitação, favorece a
Petrobras em prejuízo das outras empresas congêne-
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res em um evidente desrespeito aos princípios constitucionais da concorrência e da livre iniciativa.
O Projeto confere à Petrobras privilégios vedados pela Constituição: o § 2º do art. 173 da Constituição determina que empresas públicas e sociedades
de economia mista não poderão gozar de privilégios
ﬁscais não extensivos às do setor privado.
O Governo desrespeita o princípio constitucional da impessoalidade ao propor um projeto feito sob
medida aos interesses da Petrobras, travestidos de
interesse público.
As regras jurídicas devem ser isonômicas, portanto, em regime de concorrência de mercado e não
pode haver discriminação. Além disso, temos algumas
questões econômicas; a inexistência de um processo
licitatório impedirá maximizar o preço do direito de
exploração ora cedido à Petrobras, conferindo assim
maior receita à União e evitando que receitas públicas
sejam transferidas ao setor privado – aﬁnal a União
deixaria de maximizar a sua receita em prol da Petrobras, que tem acionistas privados – a maior parcela,
relembre-se, em sua estrutura societária.
O PLC não faz qualquer referência a limite mínimo
ou regra que esclareça, concretamente, com será deﬁnido o preço do direito de exploração de óleo, a ser pago
pela Petrobras na cessão. Uma eventual sub-preciﬁcação
ensejará perdas bilionárias para a União, bilhões esses
que seriam transferidos do patrimônio público para o setor
privado no âmbito da cessão prevista no projeto. Já que o
projeto não prevê tais limites, o Poder Legislativo deveria,
ele próprio, ﬁxar tais parâmetros mínimos.
A própria preciﬁcação das áreas de exploração
terrestre que poderão ser entregues pela Petrobras à
União, como forma de pagamento por parte da cessão
de direitos prevista no projeto, abrindo a possibilidade
de que a Petrobras queira entregar a área pelo preço
que pagou na licitação por ela inicialmente vencida.
O PLC silencia quanto à reversão de reservas,
que poderá ocorrer se a área explorada pela Petrobras tiver um volume de óleo superior a cinco bilhões
de barris de petróleo. Nesse caso, após extrair esse
limite máximo de volume, não há previsão sobre o que
ocorrerá com os barris de petróleo restantes no bloco
explorado. A área será devolvida à União? A Petrobras
continuará explorando? Que preço pagará a União pelo
direito à exploração continuada da área?
Então, a capitalização da Petrobras poderia ser
feita por decreto, gente! Simplesmente capitalização em
dinheiro, em títulos públicos, como ela vai ser. O Governo
vai subscrever títulos públicos; e depois a Petrobras, com
esses títulos públicos, receberá a cessão onerosa.
Ora, a capitalização direta poderia ser feita sem nenhum problema. Na verdade, o que se quer aprovar aqui
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é a cessão onerosa, que é inconstitucional. Ou seja, qual
seria o caminho correto? Se não estivéssemos com a
ideia de re-estatizar o setor de petróleo, o Governo estaria
pensando no regime de concessão, faria a licitação dos
poços e, com os recursos, capitalizaria a Petrobras.
Então, na verdade, este projeto tem vícios de
inconstitucionalidade. Para que houvesse a cessão
onerosa, teríamos de ter um projeto, uma proposta de
emenda constitucional. Sem isso, o projeto se torna inconstitucional e, em função da forma com que é feita,
da forma com que está travestida a capitalização, que
é a cessão onerosa, nós do Democratas somos contrários não à capitalização, mas à cessão onerosa.
Portanto, nós somos contra o projeto, porque na
verdade a capitalização está escondendo a cessão
onerosa.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Para discutir a matéria, pediu a palavra o Senador
Arthur Virgílio.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o Senador
Arthur se dirige ao plenário, quero apenas registrar que
nós ﬁzemos um acordo com a Oposição, para amanhã
votarmos, por acordo, a medida provisória que está
vindo da Câmara e que trata da questão da retaliação
do algodão. Então há o acordo. Amanhã votaremos
simbolicamente em plenário e, como não estarei aqui,
quero registrar já o entendimento para votação dessa
medida provisória, que cai na sexta-feira.
Portanto, nós temos que votar amanhã de todo
jeito. O Senador Romeu Tuma...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É a única matéria, então?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – É a única
matéria de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Porque lida a matéria... Ainda não chegou. Chegando
aqui, nós leremos a matéria e a votaremos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Será
lida e votaremos amanhã, e o Senador Romeu Tuma
conduzirá pela Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, o senhor me inscreve?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, que está
na tribuna.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Projeto de
Lei da Câmara nº 8, de 2010, que trata da capitalização
da Petrobras, tem como objetivo principal ampliar a capacidade de investimentos da empresa, fortalecendo e
dotando a estatal dos recursos necessários para otimizar
as condições de exploração da camada pré-sal.
O art. 1º da proposta trata da autorização para
a União ceder onerosamente à Petrobras o direito de
explorar e produzir petróleo, em áreas não concedidas
localizadas no pré-sal, até o limite de cinco bilhões de
barris equivalentes de petróleo. O artigo ainda prevê
que a cessão seja intransferível e realizada com dispensa de licitação.
O art 2º estabelece que o contrato que formalizará a cessão onerosa deverá conter, entre outras,
as seguintes cláusulas: a identiﬁcação e a delimitação
geográﬁca das respectivas áreas de extração; os respectivos volumes de barris equivalentes de petróleo,
observado o limite de cinco bilhões de barris: os valores
mínimos e metas de elevação ao longo do período de
execução do contrato, do índice de nacionalização dos
bens produzidos e dos serviços prestados para execução das atividades de pesquisa e lavra; os valores e
condições de pagamento para cessão; e as condições
para a realização de sua revisão.
O art. 3º prevê que os volumes de barris e seus
respectivos valores econômicos serão determinados
a partir de laudos técnicos elaborados por entidades
certiﬁcadoras, observadas as melhores práticas da indústria do petróleo. Segundo o artigo, caberá à Agência Nacional de Petróleo obter esses laudos técnicos
de avaliação.
As atividades de pesquisa e lavra do petróleo nas
áreas de pré-sal serão realizadas pela Petrobras, por
sua conta e risco, conforme determina o art. 4º.
O art. 5º prevê o pagamento de royalties sobre
o produto da lavra das áreas do pré-sal e sua distribuição, segundo as disposições da Lei nº 9.478, de 1997,
conhecida como Lei do Petróleo.
Os regimes aduaneiros especiais e os incentivos
ﬁscais aplicáveis à indústria do petróleo serão estendidos às atividades de pesquisa e lavra das áreas do
pré-sal, conforme dispõe o art. 6º do projeto.
Pelo disposto no art. 7º, caberá à Agência Nacional de Petróleo regular e ﬁscalizar as atividades a
serem realizadas pela Petrobras na área do pré-sal.
O art. 8º do projeto estabelece o prazo de doze
meses para que a União ceda onerosamente o direito
de exploração à Petrobras.
A autorização para a União subscrever ações do
capital social da Petrobras e integralizá-las com títulos
da dívida pública mobiliária federal está prevista no
art. 9º do projeto.
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O art. 10, incluído na Câmara dos Deputados, vai
permitir que os trabalhadores já acionistas da Petrobras
usem até 30% do saldo das suas cotas do FGTS para
adquirir novas ações da empresa.
O art. 11 estabelece que os campos terrestres em
desenvolvimento ou produção devolvidos pela Petrobras deverão ser objeto de licitação, somente podendo
participar empresas produtoras independentes de petróleo e gás natural de pequeno e médio porte.
O Ministério da Fazenda terá que encaminhar
anualmente ao Congresso Nacional relatório sobre as
operações no pré-sal, conforme estabelece o art. 12.
Nesta casa, o relator da matéria, Senador Delcídio Amaral, manteve o projeto encaminhado pela
Câmara dos Deputados, rejeitando as cinco emendas
que foram apresentadas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com a operação de capitalização, a Petrobras passará a ter mais
robustez e capacidade ﬁnanceira para adquirir os direitos exploratórios relacionados à cessão proposta pelo
Governo. Dessa forma, a capitalização da Petrobras,
além de fortalecer a liquidez da estatal, permitirá que
ela explore o óleo na camada de pré-sal, seja investindo
em novos poços ou naqueles em que ela já opera.
Portanto, é extremamente importante a capitalização da empresa. É bom para o Brasil, é bom para a
empresa, e há o consenso de que a Petrobras precisa
ser fortalecida.
No entanto, algumas questões ainda carecem de
maior discussão. A principal delas diz respeito à forma
com que se dará essa capitalização.
O art. 1º do Projeto autoriza a União a ceder onerosamente à Petrobras, com dispensa de licitação, o
direito de explorar e produzir petróleo em áreas não
concedidas, localizadas no pré-sal, até o limite de cinco
bilhões de barris equivalentes de petróleo.
Essa cessão onerosa, feita sem licitação, é apenas uma entre uma série de vantagens concedidas à
Petrobrás nos projetos que tratam do marco regulatório
do pré-sal. Esse favorecimento, em detrimento de outras empresas do setor, torna desiguais as condições
de competição entre as empresas, desrespeitando os
princípios da concorrência e da livre iniciativa, e desestimulando a entrada de capital privado no setor.
Além do mais, a ausência do processo licitatório
traz uma acomodação que pode impedir a maximização do preço no direito de exploração.
Outra questão que me levanta dúvida diz respeito
à falta de preciﬁcação prévia no volume compreendido
na cessão onerosa. Muito embora esteja previsto que
o contrato que formalizará essa cessão onerosa estabeleça condições para a sua revisão, o fato de não se
ter um limite mínimo ou uma regra clara de como será
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deﬁnido esse preço poderá gerar incertezas quanto
à forma pouco transparente que será adotada para o
estabelecimento desse referido preço.
Até entendo que são muitas as variáveis envolvidas na estimação desse valor, como, por exemplo, o
preço futuro do petróleo, custo de produção, taxas de
juros e o valor dos investimentos. Mas é fundamental
que conste do projeto uma regra mais clara com relação à deﬁnição do preço desse direito de exploração.
No meu entender, deveria haver um limite mínimo ou regra que esclarecesse, de modo transparente,
como será deﬁnido o preço do direito de exploração do
óleo a ser pago pela Petrobrás na cessão.
O art. 5º do Projeto também precisa ser discutido.
Segundo o dispositivo serão devidos royalties – e vejam
bem, apenas royalties – sobre o produto da lavra das
áreas do pré-sal. Não há nenhuma menção à cobrança, por exemplo, da participação especial dos bônus de
assinatura. Ora, se mesmo o projeto que cria o Fundo
Social estabelece em seu art. 4º, como fonte de recurso
do Fundo, parcela do valor do bônus de assinatura, não
entendo por que se deva abrir mão desses recursos.
Por último, eu gostaria de levantar dois pontos
interessantes.
O primeiro deles trata do anúncio feito há alguns
dias pelo Diretor-Financeiro da Petrobrás, Dr. Almir
Barbassa, de que a empresa iria realizar a sua capitalização até julho, com ou sem a cessão onerosa
prevista neste projeto. O Gerente de Relações com
Investidores, Dr. Alexandre Quintão, também informou que a Petrobras poderia fazer uma chamada de
capital apenas entre acionistas preferenciais caso a
capitalização, Senador Antonio Carlos, da empresa
com a cessão onerosa não fosse aprovada até o ﬁnal
do segundo semestre.
Ainda segundo Barbassa, o Plano de Negócios
da Petrobrás para os próximos cinco anos ﬁcaria pronto
até a primeira quinzena de junho, quando seria possível estimar a necessidade de capital adicional para
fazer frente aos investimentos.
No ﬁnal de abril, a Petrobrás já havia anunciado
que foi orientada pelo seu Conselho de Administração a
realizar a capitalização até julho de 2010, independente da análise da Agência Nacional de Petróleo sobre o
valor das reservas que serão usadas no processo de
cessão onerosa, análise essa prevista no projeto no seu
art. 3º. O Conselho de Administração da companhia teria
autorizado uma negociação direta da empresa com a
União sobre o valor dos barris que serão usados para
a cessão onerosa com base em uma auditoria interna
da Petrobrás. Ou seja, o projeto sequer foi aprovado e
já estaria sendo desrespeitado nesse ponto.
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Portanto, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente,
ﬁco cada vez mais convencido de que a capitalização
da Petrobras por meio dessa cessão onerosa não me
parece ser tão necessária e urgente assim. Muito pelo
contrário. Essa operação, para mim, além de complexo,
é, no mínimo, controversa e duvidosa.
Essa capitalização feita em óleo seguramente
correrá altos riscos de terminar em inﬁndáveis batalhas judiciais. O processo de capitalização de qualquer
empresa aberta no mercado de capitais deveria se dar
pela simples emissão primária de valores mobiliários
com o direito de preferência para os minoritários. O
dinheiro entra no ativo circulante da empresa e, com
isso, os investimentos são realizados.
O segundo ponto, ao qual foi dada muita atenção
em audiência pública conjunta da Comissão de Justiça da Casa e da Comissão de Assuntos Econômicas,
no dia 26 de maio recente, e que, estranhamente, não
contou com a presença nem dos representantes do
Governo nem dos Senadores da base governista e que
esbarra na Lei das Sociedades Anônimas.
Em tal reunião, teve-se uma boa visão sobre os
vícios que impingem ao projeto de lei graves violações
à Lei 6.404, de 1976, a chamada Lei das Sociedades
Anônimas, Lei das S/A, Senadora Rosalba.
Dentre os problemas, dois merecem especial
atenção, ambos relativos à formação do capital da
empresa.
Em primeiro lugar, há a problemática de se estabelecer um valor ﬁxo para os títulos públicos, vez
que eles variam de acordo com o mercado acionário,
sendo, portanto, impossível compatibilizá-lo com o procedimento previsto pela Lei das S/A para formação do
capital. Isso porque o custo de exploração do petróleo é
futuro, impossível ser estabelecido previamente, sendo
que esse fato torna inviável a utilização dos títulos para
os ﬁns que pretende o PLC 8, de 2010, nos termos do
art. 7º da Lei das S/A.
Tal dispositivo dispõe que o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em
qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação
em dinheiro.
Não se pode negar que os títulos públicos são um
bem, mas, de acordo com o mencionado artigo, tais títulos devem ser obrigatoriamente pré-avaliados antes
de integrarem o capital social da empresa, seguindo as
orientações previstas no art. 8º da Lei, o que é impossível
fazer se eles são vinculados a eventos futuros.
Ainda analisando o art. 7º da Lei das S.A., podemos extrair um segundo problema. Dentre as várias
regras que regem o processo de formação de capital
social de uma sociedade anônima, está prevista a necessidade de aprovação, pela Assembleia Geral, do
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laudo pericial que avaliou os bens que se pretende
acrescentar ao patrimônio social.
A grande questão é que, se promovida da forma
prevista no art. 9º do PLC nº 8, de 2010, a capitalização
permitirá a todos os acionistas da empresa utilizar os
títulos que eventualmente tenham para também participar da capitalização. Ocorre, neste caso, que a União
e acionistas e possuidores de títulos públicos estarão
impedidos de votar na assembleia reunida para aprovar o laudo de avaliação desses títulos.
Tal vedação decorre de disposição expressa do art.
115 da Lei das S.A. ao determinar que o acionista não poderá votar nas deliberações da Assembleia Geral relativas
ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para
a formação do capital social, nem em quaisquer outras
que puderem beneﬁciá-lo de modo particular ou em que
tiver interesse conﬂitante com o da companhia.
Tais vícios em muito prejudicam a tentativa de o
Governo capitalizar a Petrobras, ao menos na forma que
dispõe o PLC nº 8, de 2010, pois contraria frontalmente o
texto da Lei nº 6.404/76. Caso quisesse proceder dessa
forma, não restariam dúvidas de que seria necessário
alterar o texto da Lei, o que não foi feito in casu.
Para concluir, repito: a capitalização da Petrobras
é importante. É bom para o Brasil, é bom para a empresa. A Petrobras precisa ser fortalecida, mas tenho
sérias dúvidas pontuais sobre a proposta que, neste
momento, estamos votando.
Eu chamo a atenção, Senador Antonio Carlos,
para o fato de que me parece que há dois oradores
dispostos a arrazoar sobre essa questão. V. Exª foi o
primeiro, eu sou o segundo. Conseguimos vulgarizar
isso. Estamos fazendo uma votação banal e vulgar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu pediria o voto da Senadora...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu
não votei.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª pode votar também para que a Mesa tome
nota do voto de V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Vou
me abster, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Abstenção.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – O
meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O voto é “sim” da Senadora Ciarlini; do Senador Cristovam Buarque o voto é “sim”.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, embora acredite
que o caminho escolhido pelo Governo para capitalizar a Petrobras vá dar margem a grandes problemas

448

27914

Quinta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de natureza jurídica e operacionais, em homenagem
a essa empresa, voto “sim”, pela capitalização.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O voto é “sim”. Muito obrigado a V. Exª.
Determino à Mesa que...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
revisão do orador.) – Eu estava concluindo, dizendo
que conseguimos banalizar uma votação que deveria ser solene. Mas, de qualquer maneira, honramos
o compromisso que havíamos assumido de votar as
duas matérias e acho que o compromisso foi honrado
de parte a parte, as Lideranças do Governo cumpriram
com o que prometeram em relação às votações nominais, não houve necessidade de maiores percalços para
chegarmos às votações nominais que queríamos.
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Entendo, portanto, que, mesmo sem a solenidade
que o momento mereceria, nós estamos a esta hora
da madrugada cumprindo com o nosso dever: cada um
votando de acordo com a sua consciência. E a minha
consciência me manda reconhecer méritos do projeto,
mas, com as dúvidas que levantei, não seria justo que
votasse “sim”. Voto, portanto, pela abstenção, inclusive
seguro do fato de que não haveria necessidade de eu
violentar a minha consciência porque, com 55 votos no
painel, obviamente que passou a matéria. Preﬁro, então,
ﬁcar com a minha consciência porque sei que sequer
prejudicaria o projeto que está sendo deliberado.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vou proclamar o resultado do painel.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Votaram SIM 44 Srs. Senadores. Com mais 3
votos, 47.
Votaram NÃO, 6 Srs. Senadores.
Houve 5 abstenções. Com mais 1, 6.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Votação, em globo, das emendas de nºs 1 a 5, de
parecer contrário.
Sr. Relator, V. Exª tem a palavra.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o meu parecer é contrário às emendas apresentadas.
Muitas delas, inclusive, já incluídas no meu parecer.
Foram emendas também apresentadas por outros Senadores. Uma é a questão da compensação ambiental,
que já existe do ponto de vista de legislação. A outra
é a garantia de preço mínimo e isso foge das práticas
da indústria de petróleo. Esse trabalho vai ser feito por
certiﬁcadoras, empresas absolutamente idôneas. E
a outra é a questão relativa a estudos e informações
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necessárias ao diagnóstico quanto à vulnerabilidade
ambiental dessas áreas, as análises envolvidas, vegetação, geomorfologia. Isso tudo é levantado por essas
empresas certiﬁcadoras nos trabalhos que executam.
Portanto, também eu rejeito essa emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação as emendas.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A Liderança do Governo encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª vota “não”?
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Voto
“não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Rejeitadas as emendas.
A matéria vai à sanção presidencial.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária
3
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,
de autoria do Presidente da República, que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos
ﬂuidos sob o regime de partilha de produção, em
áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, altera
dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, e dá outras providências. (Exploração e
produção de petróleo; competências do CNPE,
da ANP e do Ministério de Minas e Energia;
casos de contratação direta e de licitação para
exploração de petróleo; contratos de partilha de
produção; rateio das rendas governamentais
no regime de partilha de produção (royalties);
comercialização do petróleo.)
Relator: Senador Romero Jucá (art. 140
do Regimento Interno)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
4
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.
5
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

JUNHO 2010

Junho de 2010

da Comissão de Assuntos Econômicos, que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2010.
6
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.
7
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.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
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9
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.
10
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.
11
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.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
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VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Quarta 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.
14
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.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
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Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
16
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.
17
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.
18
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
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19
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.
20
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.
21
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.
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22
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.
23
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.
24
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.
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25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
26
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.
27
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.
28
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
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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.
29
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.
30
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.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos
termos da Emenda nº 1-CI (Substitutivo),
que oferece.
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32
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.
33
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.
34
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.
35
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
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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.
36
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).
37
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.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
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mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais,
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos do Requerimento nº 636,
de 2009).
39
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.
40
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.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
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42
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.
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício da proﬁssão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Renato Casagrande, favorável, nos termos
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007,
na Casa de origem, do Deputado Alexandre
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite
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A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação
da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
46
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.
47
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.
48
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
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49
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.
50
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.
51
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
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aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
52
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.
53
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.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
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Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
55
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.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos
termos do Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a ﬁxação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
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57
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, 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.
58
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 Com-
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plementar 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.
59
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
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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.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 341, DE 2004 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316
e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274,
313, 363, 381 e 390, de 2005-Complementares;
141, 231 e 261, de 2006-Complementares;
265 e 684, de 2007-Complementares;
17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
Vices devem se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
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61
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.
62
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
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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.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 274, DE 2005 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera a Lei
Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para
acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
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e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 313, DE 2005 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 363, DE 2005 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
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maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
66
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.

466

27932

Quinta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

67
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 2006 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
68
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.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 261, DE 2006 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
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70
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.
71
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,
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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.
72
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,
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com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
73
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;
1 7, 84, 184, 236 e 249, de 2008–
Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.

JUNHO 2010

Junho de 2010

74
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 184, DE 2008 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea g do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
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 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
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(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.
76
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 236, DE 2008 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para fazer constar que a contagem
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em
questão é contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de 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.
77
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.
78
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.
79
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.
80
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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81
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.
82
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.
83
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu quero comunicar ao Plenário também que, por
solicitação de vários Senadores, na realidade, nós já
estamos a 3 horas e 17 minutos da madrugada, o painel
será mantido para o dia da sessão de amanhã.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª
me concede a palavra?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com muito prazer.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente – só um segundo, Senador
Heráclito, eu tinha pedido, por favor – é só um requerimento da sessão solene do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal, que eu queria que V. Exª lesse, por
favor, que é o de nº 426. Se V. Exª puder fazê-lo.
E também, aproveitando que o Senador Heráclito
pediu aqui, eu queria lembrar que estamos devendo
aos nossos funcionários a votação do Plano de Cargos e Salários. Quando puder colocar, estou pronto
a votá-lo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Esse projeto ainda não foi examinado pela Mesa,
deﬁnitivamente. De maneira que não está ainda na
Mesa para votação.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero aproveitar
ainda a presença do Senador Romero Jucá aqui, para
me congratular com esta Casa...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Antes, eu queria pedir, em relação ao Corpo de
Bombeiros, que ele prestou um grande serviço, porque
hoje aqui nesta Casa nós ﬁzemos realmente foi uma
tarefa de bombeiro.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Então, Sr. Presidente, eu gostaria de me congratular com
V. Exª, são 3 horas e 18 minutos da manhã do dia 10,
estamos aqui e vamos sair com a consciência tranquila
do dever cumprido.
Quero parabenizar a Bancada do Rio de Janeiro, a
Bancada do Espírito Santo, que defenderam de maneira
aguerrida as posições. Mas eu quero, Sr. Presidente,
me congratular, de maneira muito especial, com o Senado da República, com os Senadores, conscientes
das suas responsabilidades, de representantes dos
Estados brasileiros, defenderam os seus interesses
e votaram de acordo com os interesses dos Estados
que representam. Era impraticável, era inconcebível
se esperar um resultado diferente.
Evidentemente que nós, principalmente nós, Senador Sarney, que somos de Estado pequeno, como
o Estado do Piauí, nós não tínhamos, de maneira nenhuma, condições de encarar o nosso Estado, o nosso povo, os nossos eleitores, os nossos prefeitos, se
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votássemos, nesta tarde, já noite, contra os interesses
da Federação dos Estados e dos Municípios.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Perdão por interrompê-lo, mas é porque o Senador
Gim ia se retirando do plenário. A homenagem aos
bombeiros, na sessão de hoje, será feita na sessão deliberativa da tarde, a sessão relativa aos bombeiros.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Portanto, Sr. Presidente, eu quero me congratular com todos
os Senadores: os que votaram contra, os que votaram
a favor, os que votaram com os interesses dos seus
Estados e com a suas convicções. Mas quero dizer
que tenho certeza de que esse resultado, pela maneira
como ele se processou nesta Casa, diﬁcilmente terá
o veto do Presidente da República, porque está aqui
demonstrada exatamente a vontade desta Casa, que
representa a Federação brasileira.
Parabéns a V. Exª, parabéns aos Líderes, parabéns
aos funcionários da Casa por estarmos até esta hora
defendendo o País. De uma maneira muito especial, eu
quero me congratular com os Prefeitos brasileiros, mas
de uma maneira particular com os Prefeitos piauienses,
que, a partir de agora, passam a ter uma perspectiva de
melhoria nos orçamentos dos seus Municípios.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, eu também
quero me congratular com o senhor pela ﬁrmeza, tranquilidade, até esta hora – daqui a pouco serão 4 horas da manhã –, por levarmos o Senado a tomar essas decisões.
Quero dizer que ﬁco satisfeito que as prefeituras
vão receber esses recursos. E faço um apelo aos prefeitos para que, mesmo sem ter o projeto que nós, eu
e o Senador Tasso, tínhamos de canalizar esses recursos para a educação, que os prefeitos, por vontade
própria, percebam que esse dinheiro tem um compromisso com o futuro, que vem de reservas que vão se
esgotar um dia e que eles apliquem isso, o máximo
que eles puderem, para a educação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Antes de encerrar a sessão, eu também desejo
agradecer a todos os Senadores e Senadoras pela colaboração com a Mesa, numa sessão com essa complexidade, pelos assuntos que foram tratados. Eu ﬁco
feliz com todos os Senadores e Senadoras por termos
votado, no ﬁnal desta sessão, o projeto de capitalização
da Petrobras, uma vez que a Petrobras sempre foi uma
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marca dos brasileiros. Eu mesmo, em minha juventude,
quase todos nós, lutamos pela Petrobras. E agora, com
esse projeto de capitalização, a Petrobras se torna mais
brasileira, porque, na realidade, o seu capital vinha declinando cada vez mais desde que se tornou aberto e
a participação do Estado era muito menor.
Com essa capitalização, evidentemente, a Petrobras
terá uma posição muito mais forte, uma presença muito
mais forte de ações da Petrobras pertencentes ao Governo
brasileiro, o que signiﬁca pertencer ao povo brasileiro.
Acho que esse foi um grande trabalho que realizamos nesta noite.
Muito obrigado.
A Presidência, não havendo objeção, transforma a
sessão deliberativa extraordinária da próxima terça-feira, dia 15, às 10 horas, em sessão não deliberativa.
A sessão pela manhã será não deliberativa. À
tarde não haverá sessão.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, com relação ao dia de hoje, dia 10, teremos sessão normal?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Teremos sessão normal à tarde. Pela manhã, teríamos
uma sessão que seria a terceira sessão de discussão do
Código de Processo Penal. Essa sessão será suspensa
e transferida para um dia subsequente, outro dia.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O
painel está aberto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O painel está aberto. Vamos contar como presentes
para a sessão do dia de hoje os que estão constantes do painel.
Muito obrigado.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 626, DE 2010
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para os
estudantes do Instituto Federal Catarinense (IFC) em
Rio do Sul – SC, Edson Granemann, Sérgio Back e
para a Professora Paula Civiero, pelo participação na
maior feira de ciências e engenharia do mundo, a IntelISEF, realizada entre dias 7 a 14 de maio, na Califórnia,
EUA. Eles apresentaram o Projeto Modelagem Matemática na Análise de Sistemas de Criação de Frangos
de Corte. Os estudantes desenvolveram um sistema
para melhorar os controles de produção.
Sala das Sessões, 9 de junho de 2010. – Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requeriemnto lido vai à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Os Srs Senadores Papaléo Paes, Sérgio Guerra e Flexa
Ribeiro enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203, combinado com o
art. 210, inciso I e o § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e Srs
Senadores, o preço dos remédios no Brasil está pela
hora da morte!
Esta é a conclusão tirada por qualquer cidadão
que tenha de fazer uso de medicamentos.
É, também, a conclusão de pesquisa da Anvisa
sobre os preços praticados em oito nações distintas,
quando cotejados com os encontrados no Brasil.
Ora, Sr. Presidente, estamos diante de estranho
paradoxo, já que produtos criados para curar acabam
matando os pacientes por seus altos custos, diante da
impossibilidade de adquiri-los.
Se isso fosse um episódio localizado em um pequeno nicho de medicamentos altamente especializados,
talvez se pudesse, de modo cínico, negligenciar os efeitos
sociais decorrentes, escondidos por detrás das estatísticas. Contudo, Senhoras e Senhores Senadores, os efeitos sobre a vida e saúde dos cidadãos são enormes e,
quanto menor a sua renda, mais críticos se tornam.
E não são farmácias populares apenas que resolverão o problema! Há que haver uma política pública
mais agressiva!
Por isso propus recentemente o PLS 83, de 2010,
que estabelece a Política Nacional de Medicamentos,
com o objetivo não só de regular o mercado como o de
assegurar o conveniente abastecimento para que não
haja falta de produtos para os que deles fazem uso.
É comum haver falta de remédios nas farmácias
do SUS para atender às necessidades dos pacientes de
doenças crônicas que demandam a ingestão de medicação de uso contínuo. Volta e meia os pacientes de vêem
desprovidos do remédio, o que os obriga a comprar no
mercado livre, quando têm dinheiro para fazê-lo.
Por isso, também, apresentei em 2005, os projetos
PLS 95 e 98 que tratam de incentivos à produção, importação e distribuição de medicamentos à população.
Contudo, esse projetos ainda não chegaram a termo.
Senhoras e Senhores Senadores, quem não conhece uma empregada doméstica que já pediu adiantamento de salário para poder comprar remédios? Até
os mais corriqueiros antibióticos prescritos para uma
infecção de seus ﬁlhos, pelo simples fato de que o
preço não cabe no orçamento mensal, deixam de ser
administrados, com conseqüências negativas sobre a
saúde futura desses petizes.
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E o SUS, onde está nisso tudo, já que deveria
providenciar medicação e assistência para essa gente,
aliás, para toda a gente?
Na verdade o SUS só provê medicação em caso
de internação ou de certos tipos de tratamento não-hospitalar. O caso do coquetel para a AIDS é emblemático
do potencial benéﬁco do atendimento do SUS.
Contudo, a medicação prescrita pelos próprios médicos do Sistema Público não é objeto sequer de reembolso,
como é o caso, por exemplo, da França. Além do fato de
que essas prescrições estão, em muitos casos, fora do
alcance ﬁnanceiro dos pacientes de baixa renda.
Mas a questão não está no SUS, pelo menos
como causa, já que o Sistema também acaba sendo
vítima dos altos custos dos medicamentos que compra
para fornecer à população.
O SUS é um sistema socialmente justo e de
elevado impacto positivo no bem-estar da população,
mesmo com todos os defeitos que ainda possui.
O nó da questão está nos mecanismos de formação
de preços do setor de medicamentos no Brasil. Insumos
importados de alto custo ou proteção a patentes caras
são alguns dos muitos motivos empregados para justiﬁcar
a prática de preços completamente fora do alcance do
brasileiro médio, quanto mais do brasileiro pobre.
E a situação só não é pior porque, no Brasil, os medicamentos genéricos acabam atuando como inibidor da
elevação de preços, mesmo que isso não seja garantia
suﬁciente de que permaneçam razoáveis e acessíveis.
Quando comparamos os preços médios dos genéricos com os patenteados é que vemos a gigantesca discrepância existente: os genéricos custavam, em
média, 4,6 reais, nos anos de 2007 e 2008, com variação de menos de 1 %; já os patenteados, custavam
86 reais, em 2007, e passaram a custar 104 reais, em
2008, um acréscimo de mais de 21 % no período.
O que fazer, então? Como atender às necessidades de atendimento da população, inclusive via SUS,
com a necessária proteção da indústria nacional de
medicamentos, estratégica para nosso desenvolvimento e com o indispensável aproveitamento dos avanços
gerados no exterior para o setor?
Essas, Sr. Presidente, são questões graves sobre as
quais a sociedade brasileira deve se debruçar e o Estado
brasileiro deve se posicionar. E sobre elas a Nação deve
fazer suas escolhas de modo explícito e consciente, como
deve ser em todo regime democrático de direito.
Não partimos do pressuposto ingênuo de que
todo medicamento deva custar preço de banana, já
que os custos para sua criação e produção são, freqüentemente, elevados.
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Temos perfeita consciência de quanto custa a
pesquisa para o desenvolvimento de novas drogas
medicinais!
O que se discute é a necessidade de a população
ter acesso a esses mesmos medicamentos a preços
justos e, sempre que justiﬁcável, pelo SUS, como reza
a Constituição brasileira.
O que não pode é o Brasil ter 25 laboratórios, dos
241 em ação no País, produzindo 96 medicamentos com
moléculas patenteadas, que representam 1% do total
consumido, mas alcançam 11% do faturamento do setor. Há, obviamente um desequilíbrio, como demonstra
a disparidade elevadíssima de preços médios – os patenteados custam cerca de 20 vezes os genéricos.
Deve ser assim? Precisa ser assim?
Estou convencido de que não! Não deve nem
precisa ser assim!
A proteção à patente e à exploração do resultado
da inovação cientíﬁca e tecnologia é regra básica da
sociedade democrática em que vivemos.
Contudo, a proteção social e o acesso aos meios
de prevenção e cura também são direitos basilares de
nossa sociedade, assegurados a todos os cidadãos,
sem distinção de classes sociais ou econômicas.
Ora, Sr. Presidente, o elevado custo dos remédios
cria direta e explicitamente uma discriminação de ﬂagrante inconstitucionalidade em todo o País. Cabe, pois, ao
Estado brasileiro agir para sanar essa prática criminosa,
nem que tenha de ser provocado pelo Ministério Público,
no âmbito de sua competência constitucional.
A Anvisa, ao realizar o estudo no qual baseio este
meu pronunciamento, age em consonância com sua
obrigação de Agência do Estado brasileiro na proteção
dos cidadãos. Ela, contudo, não pode, sozinha, corrigir
essa distorção de nosso mercado. É preciso uma ação
mais forte dos Poderes da República e uma mobilização mais intensa da sociedade na reclamação de seus
direitos e na ﬁscalização das práticas abusivas.
Graças ao bom Deus, a Lei 9.787, de 1999, que
estabeleceu a fabricação do medicamento genérico,
tem servido como evidente fator de regulação de preços e protegido os consumidores de sacrifícios ainda
maiores do que aqueles a que já são submetidos.
Senhoras e Senhores Senadores, a comparação
que a Anvisa realizou serve de alerta importante para
autoridades, empresários e a sociedade em geral. Os
preços dos medicamentos com patente em vigor foram
comparados com base nas páginas eletrônicas de associações e de órgãos de governo de oito países: Austrália, Canadá, Espanha, EUA, França, Grécia, Itália e
Portugal. A conversão dos preços internacionais para
a moeda nacional, o Real, foi realizada utilizando-se
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a média aritmética das taxas de câmbio do período de
12/11/2008 a 05/02/2009.
Dessa pesquisa resultou relatório bastante sintético,
de apenas 18 páginas, disponível na página da Anvisa,
e que permite nortear nossa discussão sobre a matéria.
Mais e mais amplos estudos podem e devem ser feitos,
inclusive dentro do Senado Federal, para embasar novos
e mais modernos marcos regulatórios e políticas públicas
de proteção dos cidadãos no campo da saúde.
Tomar remédios não é prática de consumo, mas
uma necessidade de recuperação da saúde, o que a
caracteriza como situação coberta pelo SUS. E mesmo
que não o fosse, não poderia ser tratada como atividade
de consumo voluntário ou voluptuário, já que se trata de
manter os indivíduos em boas condições de saúde.
Sr. Presidente, creio que caberia a realização de
estudo aprofundado nesta Casa para que possamos
propor novas normas para o setor. O PLS 83, deste ano,
que apresentei pode ser a base para que estabeleçamos
um novo marco regulatório para a produção, importação
e comercialização de medicamentos no Brasil.
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Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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 “Juiz diz que ‘aloprado’ levou mala de dinheiro”, publicada pelo jornal Folha de
S.Paulo, em sua edição de 5 de abril 2010.
A reportagem destaca que um documento da
Justiça Federal aﬁrma que o petista Hamilton Lacerda é o homem da mala de dinheiro no caso do dossiê
tucano, o episódio que manchou a campanha de reeleição de Lula em 2006.
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 “A segunda chance do
novo Serra”, publicada pela revista Época, de 12 de
abril de 2010.
A matéria destaca que na tentativa de se eleger
presidente, o candidato do PSDB mudou o estilo de fazer
política. Agora, está mais conciliador, paciente e maduro.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
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. PRESIDENTE (José Sarney, PMDB – AP) –
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 hoje, dia 10, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
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 Romero Jucá (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 07-052010)
2
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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3
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 (apresentado como conclusão do Parecer nº 411,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Júnior), que aprova a Programação Monetária
para o primeiro trimestre de 2010.
4
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 (apresentado como conclusão do Parecer nº 412,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Júnior), que aprova a Programação Monetária
para o segundo trimestre de 2010.
5
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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
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Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador Demóstenes Torres, que dá nova redação ao §
4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
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Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Quarta 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.
12
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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13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
14
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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.
15
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.
16
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,
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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.
17
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.
18
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.
19
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
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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.
20
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.
21
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.
22
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
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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.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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.
25
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).

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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.
26
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.
27
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.
28
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.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
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que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
30
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.
31
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.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº 2.977/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo
Cunha), que altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, de forma a obrigar a realização de exames periódicos para avaliar a saúde dos atletas e prever a disponibilização de
equipes de atendimento de emergência em
competições proﬁssionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
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33
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.
34
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).
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
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Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
36
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).
37
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.
38
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.
39
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,

JUNHO 2010

Junho de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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.
40
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.
41
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.
42
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.
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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.
43
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.
44
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.
45
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.
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46
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.
47
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.
48
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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49
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.
50
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.
51
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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52
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.
53
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.
54
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
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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.
55
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.
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56
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.
57
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
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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.
58
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 341, DE 2004 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Azeredo, que
acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei de
Inelegibilidade), para estabelecer que os Chefes
do Poder Executivo e respectivos Vices devem
se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
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Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
59
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.
60
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
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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.
61
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.
62
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 313, DE 2005 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007- Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 363, DE 2005 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
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maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
64
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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65
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 2006 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
66
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.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 261, DE 2006 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
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68
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.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 684, DE 2007 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007- Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
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1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 17, DE 2008 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
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Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
71
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 84, DE 2008 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
72
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 184, DE 2008 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008-Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
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a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
73
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
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nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
74
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 236, DE 2008 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para fazer constar que a contagem do prazo de inelegibilidade do dispositivo em questão é
contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
75
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 249, DE 2008 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003– Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de
2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008– Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
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a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
76
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.
77
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
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para limitar as exigências das instituições ﬁnanceiras na concessão de ﬁnanciamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
78
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.
79
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.
80
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
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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.
81
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 (José Sarney, PMDB – AP)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 3 horas e 24
minutos)
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES NA
SESSÃO DO DIA 07 DE JUNHO DE 2010,
QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO
ORADOR, ORA SE PUBLICA.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSDB
– AL. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.)– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores Senadores, no dia 21 de maio do corrente ano, o Governador
Marcelo Déda, do Estado de Sergipe, reabriu as portas
do Palácio Olímpio Campos, depois de uma ampla e
profunda restauração feita naquela Casa, conduzida
pelo Governo do Estado, mas sob a coordenação do
Secretário Oliveira Júnior.
Uma obra magistral, Sr. Presidente, tanto que o
Governador reservou uma parte desse palácio para
atender autoridades, a realização de solenidades e
eventos importantes, e uma outra parte para instalar o museu que congrega a história e a passagem
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dos mais diversos governadores que transitaram por
aquela casa.
O Palácio Olímpio Campos, Sr. Presidente, foi
projetado pelo engenheiro Francisco Pereira da Silva
e ediﬁcado entre 1859 e 1863. Inaugurado em 1863,
durante o mandato do Presidente de Sergipe, Dr. Joaquim de Mendonça, só passou a ter esse nome a
partir de 12 de julho de 1954, através da Lei nº 575,
no Governo de Arnaldo Garcez, em homenagem ao
jornalista, professor e sacerdote Monsenhor Olympio
de Souza Campos. Foi tombado como patrimônio histórico estadual através do Decreto nº 6.818, de 28 de
janeiro de 1985.
Numa brilhante iniciativa do Governo do Estado de Sergipe, do Governo Marcelo Déda, o Palácio
Olímpio Campos, inaugurado em 1863, um dos maiores símbolos da história política, cultural e arquitetônica de Sergipe foi totalmente recuperado e reaberto
ao público.
Como eu disse, na noite memorável do dia 21
de maio, ali estavam presentes não só o Governador
do Estado, o Governador Marcelo Déda, símbolo da
mudança da política estadual, mas assim também os
ex-Governadores: Paulo Barreto de Menezes, Arnaldo
Rollemberg Garcez, Albano Franco, Seixas Dória e eu
próprio. Estávamos lá representando uma plêiade de
homens públicos que ﬁzeram a história de Sergipe e
daquele Palácio – inclusive eu fui o último Governador
a residir naquela casa, que é um monumento arquitetônico de Sergipe.
Falei em nome dos Governadores de Sergipe,
falei em nome dos presentes e daqueles que, por motivos de saúde ou por não estarem mais vivos, lá não
estavam. Prestei a minha homenagem ao Governador
pela execução daquela obra magníﬁca, portentosa,
que traduz o cuidado, o carinho com que o Governo
de Sergipe vê nossa a história, o passado grandioso
do Estado de Sergipe.
E ali rememorei ﬁguras que pontiﬁcaram, que
exaltaram o passado de Sergipe com a execução de
planos de governo sempre voltados para o desenvolvimento de Sergipe, com a estrita observância dos
valores éticos e morais que sempre predominaram na
política daquele Estado.
Também estava presente o ex-Governador João
Alves Filho.
Enalteci, e não poderia deixar de fazê-lo, a ﬁgura admirável da política sergipana e brasileira, o
ex-governador Seixas Dória, que ocupou aquele palácio, mas que foi obrigado, por força das baionetas,
a abandoná-lo e ser deportado para o ex-território de
Fernando de Noronha, ao lado do ex-Governador, outra
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ﬁgura histórica, Miguel Arraes de Alencar, do Estado
de Pernambuco.
Seixas Dória, ainda vivo, representa a memória
de um período conturbado da vida pública nacional.
Ele próprio testemunhou a injustiça, a perseguição
do regime discricionário e totalitário contra a sua pessoa naquele livro que ﬁgura entre as obras mais destacadas da literatura sergipana, Eu, Réu Sem Crime,
onde ele prova a sua honestidade, a sua coerência,
o valor que a sua luta representou em defesa da exploração do nosso petróleo, da criação da Petrobrás,
como Deputado nacionalista, no exercício mais lídimo
da representação sergipana e brasileira.
Sr. Presidente, a obra inaugurada pelo Governador Marcelo Deda compreendeu reforma física,
recuperação dos elementos artísticos, restauração e
aquisição de móveis e lustres, reparo e instalação de
luminotécnica das fachadas, climatização, descupinização, instalação de câmeras de segurança, rede wi-ﬁ
e terminais computadorizados, aquisição de equipamentos e obras de arte para o Palácio e adequação
de acessibilidade ao imóvel.
Essa obra, Sr. Presidente, não tem apenas valor
histórico e artístico; é também instrumento de turismo,
de atração de turistas do próprio Estado de Sergipe,
de fora do Estado e de além-fronteiras, até do exterior, para visitação. Lá, certamente, esses turistas irão
exaltar o primor, o carinho com que o Governo do Estado imprimiu, na execução dessa obra, seu espírito
de visão.
O processo de restauração respeitou o projeto
arquitetônico original, criando novos ambientes no
paço e salas temáticas, como o Espaço Província,
a Galeria dos Governantes Republicanos, o Espaço
Olímpio Campos e a Sala Cidade de Aracaju, que
guarda registros da evolução urbanística da capital, a
exemplo da maquete da cidade de Aracaju dos anos
40, elaborada pela arquiteta Ana Libório e doada pela
Prefeitura Municipal de Aracaju.
À frente do minucioso trabalho de restauração
dos aspectos originais do Palácio Olímpio Campos
esteve a Secretaria de Estado da Casa Civil, coordenado pelo Secretário José de Oliveira Júnior, a quem o
Governador Marcelo Deda deu a grande incumbência
de recuperar o importante monumento, sendo a mais
expressiva restauração que o Palácio Olímpio Campos
conhece desde a sua inauguração, em 1863.
O Palácio Olímpio Campos, Sr. Presidente, foi
transformado em palácio-museu através da Lei nº 6.874,
de 11 de janeiro de 2010, assinada pelo Governador
Marcelo Deda. A transformação em palácio-museu
oportunizou a todos a acessibilidade ao acervo cultural ali existente.
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Além do vasto número de obras dispostas nas
salas temáticas e salões do Palácio, que abrigam telas como Miséria e Caridade, de Horário Hora, artista
plástico natural de Laranjeiras e radicado em Paris, e
Violinos, de Jordão de Oliveira, dois grandes painéis
retratando a economia sergipana em meados do século passado, também de autoria de Jordão de Oliveira,
ilustram o Hall de Entrada do Palácio.
Uma galeria de arte também foi instalada no Palácio. O Palácio Olímpio Campos é dotado da Biblioteca Vice-Governador Manuel Cabral Machado, um
dos grandes políticos do nosso Estado, que, inclusive,
quando fui Governador, eu nomeei Procurador-Geral
do Estado, cargo que ele exerceu com muito brilhantismo e competência. Os herdeiros do Vice-Governador
Manuel Cabral Machado ﬁzeram a doação do acervo
do Vice-Governador.
A Biblioteca disponibiliza aos visitantes um catálogo seletivo eletrônico com uma seleção do conteúdo
do acervo que outrora pertenceu ao Vice-Governador.
A Biblioteca abriga ainda os volumes que compõem o
acervo original do Governo do Estado.
Recursos audiovisuais também estão à disposição dos visitantes do Palácio Olímpio Campos. Na
Sala de Espera, o visitante tem acesso a programas
de rádio dos anos 70, como o Informativo Cinzano,
que imortalizou o radialista Silva Lima.
As salas do Palácio também oferece um grande
número de registros fotográﬁcos históricos.
A restauração do Palácio Olímpio Campos é o
marco mais relevante de um conjunto de intervenções
localizadas na área das praças Fausto Cardoso e Almirante Barroso.
A praça Fausto Cardoso, Sr. Presidente, que tem
origem no nome do grande tribuno e Deputado Federal
Fausto Cardoso, que morreu ali naquele Palácio em
defesa de uma causa, da causa da liberdade, da democracia, pela qual ele tanto lutou, é, Sr. Presidente,
também agora restaurada na administração do Prefeito Edvaldo Nogueira, um dos cartões de visita para
aqueles que querem conhecer e admirar as belezas
da minha querida Aracaju.
Na restauração a que estou me referindo, o Governo do Estado investiu o montante aproximado de
R$5,7 milhões, demonstrando o seu compromisso com
a preservação do patrimônio histórico de Sergipe.
Sr. Presidente, antes de encerrar, eu gostaria de
fazer três homenagens que eu não tive a oportunidade
de fazer no discurso que proferi, de improviso, na praça
Fausto Cardoso, em nome dos ex-Governadores.
Quero lembrar um ex-Governador que ainda está
vivo e que, por motivo de saúde, não pôde comparecer
àquela solenidade. O ex-Governador Lourival Batista,
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um dos políticos proeminentes do nosso Estado, realizou uma obra que, seguramente, é modelo, é padrão
entre todos aqueles que desejam realizar uma administração voltada para o trabalho, para a honestidade,
para a ética e para a decência. Lourival Batista exerceu mandato de Senador pelo Estado de Sergipe por
várias legislaturas e aqui deixou uma marca segura
do que os Senadores de Sergipe podem fazer pelo
seu Estado.
Também não posso deixar de lembrar a ﬁgura
daquele grande engenheiro, grande líder de Sergipe,
da União Democrática Nacional, Leandro Maciel, que
exerceu um papel decisivo nas mudanças da política
do Estado.
Governou o Estado com liderança e amor a Sergipe, mostrando que o exercício da liderança passa,
acima de tudo, pelo exercício do comando e do respeito. Leandro Maciel, portanto, merece as homenagens
deste Senador, que o visitou tantas vezes aqui quando
ele exercia o mandato de Senador da República também pelo Estado de Sergipe.
Eu não poderia, ﬁnalmente, Sr. Presidente, deixar também de fazer homenagem a outro governador
que passou pelo Olímpio Campos e que simbolizou a
simplicidade, a humildade e o espírito conciliador: Luiz
Garcia, oriundo de uma família de ex-governadores –
José Garcia, do Estado de Goiás, e Gilton Garcia, do
Estado do Amapá. São três ex-governadores de uma
mesma família, prova evidente da capacidade e do
preparo intelectual e político dessa família Garcia, que
é honra e glória do Estado de Sergipe.
Portanto, Sr. Presidente, são estas as homenagens – em primeiro lugar, ao Governador Marcelo
Déda, e a seu Vice-Governador, Belivaldo Chagas, que
tiveram a sensibilidade de entender que aquele Palácio Olímpio Campos, retrato vivo da história do nosso
Estado, não poderia ﬁcar abandonado, ser jogado a
segundo plano e não ser restaurado completamente
para ser reentregue à sociedade sergipana. Precisavam os Srs. Senadores ver a alegria do povo do nosso
Estado, do povo de Aracaju, do povo do interior e alémfronteiras, visitando nos domingos as dependências
daquele Palácio Olímpio Campos. Com que orgulho e
alegria nossos conterrâneos fazem isso todos os ﬁns
de semana!
Também merecida foi a homenagem que ﬁz aos
ex-governadores que tanto ﬁzeram para ilustrar a história do nosso Estado e deixar o exemplo ediﬁcante
do seu trabalho.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
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ATAS
– Comissão de Juristas responsável pela elaboração de anteprojeto de “Novo Código de Processo
Civil”
COMISSÃO DE JURISTAS
“NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”
Ata da 4ª Audiência Pública – Realizada em
Brasília em 18.03.2010
Ata Circunstanciada da 4ª Audiência Pública da
Comissão de Juristas responsável pela elaboração de
anteprojeto de Código de Processo Civil, instituída pelo
Ato nº 379, de 2009, realizada em 18 de março de
2010, quinta-feira, às 10 horas, no Auditório Petrônio
Portela, no Senado Federal. Estiveram presentes os
senhores membros da Comissão: Ministro Luiz Fux
(Presidente), Teresa Arruda Alvim Wambier (Relatora),
Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira
Filho, Bruno Dantas, Jansen Fialho de Almeida, José
Miguel Garcia Medina, Marcus Vinicius Furtado Coelho
e Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. O Ministro Luiz Fux
abre os trabalhos e faz alguns esclarecimentos. Em
seguida, as seguintes autoridades fazem seus esclarecimentos iniciais: 1) Senador Renato Casagrande,
Relator do Projeto de reforma do Código de Processo
Penal na Comissão Especial e na CCJC, destacou a
iniciativa do Senado Federal em discutir um assunto
com a ﬁnalidade de se aproximar da população brasileira. Ressaltou que no ano de 2008 sugeriu ao Presidente do Senado Federal a criação de uma Comissão
semelhante a essa criada para a reforma do Código
de Processo Penal. Aﬁrmou que será um grande defensor no processo legislativo que irá tramitar o Ante-
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projeto do Código de Processo Civil. 2) Deputado
Federal Robson Rodovalho, Vice-Presidente da CCJC
da Câmara dos Deputados, falou que a modiﬁcação
do Código de Processo Civil adaptará o tempo do direito ao tempo atual, em que há grande velocidade,
complexidade e muitas novidades tecnológicas que
devem ser trazidas para o processo judicial. Parabenizou a Comissão de Juristas pela criação da Audiência Pública com a ﬁnalidade de debater as propostas.
3) Deputado Sérgio Barradas Carneiro, Procurador
Parlamentar, defendeu a valorização das decisões de
primeiro grau para evitar que as pessoas tenham que
gastar dinheiro com advogados para chegarem até os
Tribunais Superiores. Elogiou, ainda, as propostas de
se conferir força às decisões dos Tribunas. Frisou a
importância de focar a reforma na celeridade processual, tendo em vista os intermináveis recursos capazes
de prejudicar os cidadãos no tempo. 4) Luis Carlos
Levenson, Representante do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, iniciou suas colocações, frisando que sua função é a representação dos
advogados através da Ordem dos Advogados do Brasil. Por ﬁm, disse que a OAB nacional disponibilizará
um amplo debate através dos advogados e que possui
o interesse de democratizar ainda mais a confecção
desse Anteprojeto. 5) Fabrício da Soller, Procurador
da Fazenda Nacional, destacou a preocupação sobre
a ﬂexibilização ou a retirada das prerrogativas concedidas aos entes públicos. Disse que a contribuição da
Advocacia Geral da União está na não-recorribilidade
em casos de aplicação de decisões paciﬁcadas nos
Tribunais Superiores. 6) Cláudio Xavier Seefelder
Filho, Procurador da Fazenda Nacional, destacou que
as prerrogativas concedidas a Fazenda Púbica não
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Ata da 96ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 10 de junho de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa, Jefferson Praia e Acir Gurgacz
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 minutos e encerra-se às 19 horas e 40 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:

(*)

(*) Esta coluna refere-se à votação ocorrida na 95ª Sessão do Senado Federal, ocorrida em 9 de junho de 2010.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, capital da república do Brasil, 10 de junho de
2010, quinta-feira, 14h06min.
Estamos realizando a 96ª Sessão Deliberativa
Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura. Represento, como secretário, a Mesa Diretora,
que tem como Presidente o Senador José Sarney.
Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Todas as deliberações legislativas estão sobrestadas.
Neste plenário estivemos reunidos até quase 4
horas da manhã.
Acusaram presença no painel 79 Senadores da
República no dia 10 de junho. As Comissões funcionaram desde 8h30min da manhã. O Presidente da Comissão de Infraestrutura lá já estava, Fernando Collor.
Então funciona o Senado da República.
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 238, de 2003, de
autoria do Senador Sibá Machado, que altera a
Lei nº 7.986, de 28 de dezembro de 1989, que
regulamenta a concessão do benefício previsto
no artigo 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências, para
permitir o reconhecimento da condição de beneﬁciário mediante prova testemunhal; e
– Projeto de Lei do Senado nº 564, de 2009, de autoria da Senadora Rosalba Ciarlini, que altera a
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para
destinar, nas condições que especiﬁca, tempo do
horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão
para divulgação educativa sobre eleições pela
Justiça Eleitoral.
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Tendo sido aprovados terminativamente pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os
Projetos vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2010 (nº
3.959/2008, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre
a criação de cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores – DAS,
destinados à Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres;
– Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2010 (nº
4.355/2008, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe
sobre a criação de cargos de provimento efetivo
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região e dá outras
providências; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2010 (nº
3.944/2008, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre
a criação das Funções Comissionadas do INPI
– FCINPI, a extinção de cargos em comissão
do grupo DAS, e altera a Lei nº 11.526, de 4 de
outubro de 2007, para dispor sobre a remuneração das FCINPI.
Tendo sido aprovados terminativamente pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os
Projetos vão à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Há oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito é o Senador Jefferson
Praia. O Senador Jefferson Praia representa o Estado
do Amazonas e o PDT, grandioso partido criado pelo
estadista Leonel Brizola.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero iniciar o meu pronunciamento destacando que encaminho ao Museu do Senado Federal, como doação, os
anexos com selos comemorativos cunhados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios,
em homenagem aos 55 anos do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (INPA).
Então, temos aqui o lançamento de dois selos que
representam o Instituto Nacional ao longo desses 55
anos de existência na nossa querida Amazônia.
Mas, Sr. Presidente, quero também, dentro do
contexto da nossa região, ressaltar um documento
que recebi, que foi muito divulgado, da 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que
ocorreu recentemente, no mês de maio. O documento
é “Ciência, Tecnologia e Inovação para a Amazônia”.
Trata-se de um documento do Ministério da Ciência e
Tecnologia.
O que temos aqui, Sr. Presidente, em relação a
esse documento?
Passo a utilizá-lo:
“Ciência, Tecnologia e Inovação para a
Amazônia.
A Amazônia é a maior reserva ﬂorestal
e hidrológica do mundo. São mais de seis milhões de quilômetros quadrados distribuídos por
Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru,
Bolívia, Guiana, Guiana Francesa e Suriname.
A maior parte dela está no Brasil e representa
cerca de 50% da área do País. É uma região
de baixa densidade demográﬁca e também
uma das poucas reservas do planeta onde
ainda vivem povos primitivos. Seu patrimônio
natural é constituído da maior biodiversidade
(...).Nos últimos tempos a humanidade também
percebeu que a preservação desta ﬂoresta
tem grande importância para a mitigação dos
efeitos do aquecimento global.
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Por todas essas razões, a sociedade e
os países amazônicos têm o enorme desaﬁo
de preservar e ao mesmo tempo promover o
desenvolvimento da Amazônia, construindo
um modelo que leve ao aproveitamento da
riqueza natural em benefício [Sr. Presidente],
da sociedade.(...)”
Passo, Sr. Presidente, para um outro tópico importante que trata da questão “Dinâmica dos investimentos
do Ministério de Ciência e Tecnologia na Amazônia”.
“A Amazônia contribui com 8% do Produto Interno Bruto (PIB), mas recebe apenas
2,5% dos investimentos nacionais em Ciência,
Tecnologia e Inovação (C, T&I), proporcional
ao número de pesquisadores brasileiros atuantes na região.
Os investimentos do Ministério de Ciência e Tecnologia aumentaram progressivamente em todos os Estados da Amazônia Legal
(...), totalizando cerca de R$1,3 bilhão entre
2003 e 2008. No caso do Mato Grosso, houve
um aporte de recursos de R$11 milhões em
2005, por meio de convênio da Secretaria de
Inclusão Social do MCT com a Secretaria Estadual de Educação, para implantação de 320
laboratórios de informática.”.
Sr. Presidente, do total investido, por exemplo, no
Estado do Amazonas, nós saímos, em 2003, de R$83,2
milhões para R$189,55 milhões, em 2008.
“O Fundo Nacional de Desenvolvimento
Cientíﬁco e Tecnológico (...) investiu na Amazônia Legal cerca de R$339 milhões no período de 2003 a 2008, o que representa um
crescimento de 521% em seis anos. Já os
investimentos do Fomento à Pesquisa cresceram 311% no mesmo período, enquanto
os recursos para bolsas no país e no exterior
aumentaram 133%”.
Veja bem, Sr. Presidente: com todos esses investimentos a nossa região, a Região Amazônica, ainda
recebe apenas 2,5% dos investimentos nacionais em
ciência, tecnologia e inovação.
Sr. Presidente, passo para um tópico que, para
mim, é fundamental, é muito importante: “Ciência e tecnologia para a Inclusão e Desenvolvimento Social na
Amazônia”, ou seja, a socialização do conhecimento.
“O Ministério da Ciência e Tecnologia, por
meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia
para Inclusão Social, apóia projetos voltados
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à geração de renda e inclusão social em todos
os Estados da Amazônia Legal”.
Destaco aqui, Sr. Presidente, duas iniciativas do
meu Estado: Produção Sustentável em Comunidades
Ribeirinhas no Amazonas e a IV Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia.
Confesso que, Sr. Presidente, para a importância
do Estado do Amazonas, dentro do contexto da Amazônia, essas iniciativas ainda são muito pequenas. Na
minha avaliação, ainda deixam a desejar.
Ainda utilizando esse documento, ressalto muito
rapidamente a questão abordada aqui do Centro de
Biotecnologia da Amazônia (CBA).
Sr. Presidente, Senador aqui presente, Augusto
Botelho, “O CBA é um grande complexo de laboratórios e núcleos de pesquisas implantado e mantido em
parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA),
o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC)”.
Veja bem, Sr. Presidente: temos uma estrutura
fantástica para pesquisarmos e estudarmos a nossa
biodiversidade, mas precisamos ser muito mais ágeis
para o funcionamento adequado do CBA. Na minha
avaliação, o CBA precisa de maior atenção. Precisamos fazer com que ele funcione, com que ele dê
resultados para a nossa região, já que temos lá um
Centro fantástico.
Portanto, Sr. Presidente, este é o documento “Ciência, Tecnologia e Inovação para a Amazônia”.
É com muito prazer que ouço o Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Jefferson Praia, nós somos vizinhos na Amazônia. Moro depois do seu Estado, a uma hora de avião.
Acredito também que a ciência e tecnologia da Amazônia precisam de recursos; precisamos aumentar as
nossas pesquisas. Sempre digo e tenho convicção de
que a gente nunca vai ser dono de uma planta rara
que tem na Amazônia se a gente não a tiver estudado,
catalogado, colocado em um documento cientíﬁco para
provar que ela é nossa. Nós nunca vamos ser donos
de um animal raro que tenha lá – porque lá ainda há
animais desconhecidos – se a gente não os catalogar.
Ser dono que digo não é ter a propriedade, mas ser
dono do ponto de vista de propriedade intelectual, de
patrimônio biológico e histórico da gente. Então, precisamos que haja investimento na pesquisa e na ciência e tecnologia da Amazônia. Aliás, eu gostaria até
de chamar a atenção para o fato de que a Alemanha
fez um corte de €80 bilhões no seu orçamento. V. Exª
sabe quais foram as áreas em que não se mexeu no
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orçamento? Educação e ciência e tecnologia. A Alemanha, um país que é exemplo de recuperação e de
atividade, mostra como são importantes a ciência e a
tecnologia e a educação. Infelizmente, no Brasil, para
a gente tirar a DRU da educação, a Desvinculação
das Receitas da União, foi uma briga aqui dentro. E
tem de ser retirada a DRU da ciência e da tecnologia
– nem tenho certeza, mas acho que se aplica a DRU
também no setor. Temos de lutar para tirar isso, porque
esses são os dois pontos que fazem a diferença em
um país. Não adianta o país dizer... Estamos com um
crescimento fantástico, e agradeço a Deus por esse
crescimento de 7% ao ano, mas, se nós já tivéssemos
uma educação de qualidade, se nós não estivéssemos
entre os 70 países com educação de pior qualidade do
mundo, nós estaríamos em condições de manter esse
desenvolvimento. E eu gostaria de deixar bem claro
para as pessoas que estão ouvindo a TV Senado que
esse desenvolvimento e esse crescimento signiﬁcam
mais empregos; melhores salários; signiﬁcam melhores
hospitais, melhores escolas, melhores estradas. Então,
Senador, a ciência, a tecnologia e a educação, que é
a base disso, são prioritárias em qualquer governo do
mundo. Nós temos o exemplo recente da Alemanha.
Acho que foi na semana passada que houve o contingenciamento de 80 bilhões do orçamento e não se
tocou em um centavo da educação e da ciência e da
tecnologia. V. Exª é um amazônida, um lutador e tem
trilhado os caminhos abertos pelo Senador que V. Exª
substituiu, o nosso nobre e honrado Senador Jefferson
Péres. Tenho certeza de que V. Exª continuará trilhando
esse caminho e trabalhará defendendo a Amazônia e
defendendo principalmente os nossos ribeirinhos, os
nossos caboclos da Amazônia que vivem abandonados por lá. Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Augusto Botelho.
Eu já concederei o aparte a V. Exª, Senador Roberto Cavalcanti, e, em seguida, ao Senador Romeu
Tuma.
Antes de ouvi-los, Sr. Presidente, eu gostaria de
destacar, até para que nós possamos fazer as nossas reﬂexões dentro do contexto geral do nosso País,
o editorial da Folha de S.Paulo, do dia 8 de junho. O
título é “Diversiﬁcar e Evoluir”:
“Pesquisa nacional precisa fechar o fosso entre ciência básica e inovação; sem isso,
biodiversidade só reciclará mito do ‘berço esplêndido’.
Celebrado como campeão da biodiversidade, o Brasil nem mesmo engatinha no
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aproveitamento desse patrimônio genético em
benefício da população.
Estima-se que vivam nas matas brasileiras algo entre 1,4 milhão e 2,4 milhões de
espécies vegetais e animais, talvez um oitavo
da diversidade biológica da Terra. No entanto, a mais óbvia forma de exploração desses
recursos – medicamentos produzidos a partir
de plantas, ou ﬁtoterápicos – não ﬁncou raízes por aqui.
Senador Roberto Cavalcanti, é com muito prazer
que ouço V. Exª.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Agradeço, Senador Jefferson Praia. Em meio a essas
reﬂexões, parabenizo V.Exª pelo tema que traz hoje.
São reﬂexões sobre ciência e tecnologia não só na
Amazônia, mas no Brasil como um todo. O Brasil se
predispõe a ser a quinta potência mundial. Torcemos
para que isso realmente ocorra, estamos veriﬁcando
evidências nesse sentido – ontem votamos o pré-sal,
que será, sem dúvida, ﬁnanceiramente, um dos instrumentos que permitirão ao Brasil ter sua alavancagem
econômica e ﬁnanceira. Porém, eu faria uma pergunta:
se nós queremos ser a quinta potência, o que pensar
de nossa posição na educação? E a nossa posição na
ciência e tecnologia? E a nossa posição nas patentes?
Nenhum país alcança uma posição como essa a partir
de um só fator, é um somatório de fatores. É como o
sucesso de uma empresa: depende uma série de fatores. E para que um país almeje disputar o topo das
economias mundiais, das potências mundiais, terá de
ter coragem na tecnologia, na educação, na ciência
e nas patentes. Então, na verdade, a Amazônia, com
sua fantástica biodiversidade, há mais de dois séculos
é visitada e explorada por cientistas do mundo todo.
Se pegarmos a literatura, veremos que, já em mil setecentos e pouco, franceses, alemães, austríacos e
ingleses pesquisavam a Amazônia. A Amazônia, com
esse fantástico patrimônio genético que tem, é cobiçada pelo mundo, não só no tocante a sua ocupação,
mas fundamentalmente por suas reservas biológicas
e das tecnologias que são advindas daquela região.
Para quê? Por que eles estão aqui há mais de duzentos
anos? Para quem? Para quem eles estão trabalhando?
Esta seria a grande pergunta. Simplesmente estão trabalhando para fora; não estão trabalhando pelo Brasil.
Então, parabenizo V. Exª por chamar a atenção para a
necessidade de que nós, Brasil, nós, Congresso Nacional, nós, Senado Federal, façamos essa reﬂexão sobre
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a importância da ciência e tecnologia, principalmente
na Amazônia. Parabenizo V. Exª.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Roberto Cavalcanti.
Antes de ouvir o Senador Tuma, vou, rapidamente,
a um dos trechos deste editorial, Senador Tuma:
“Reportagem desta Folha revelou que há
no mercado um único ﬁtoterápico desenvolvido
no país a partir de plantas da ﬂora nacional.
Trata-se de um anti-inﬂamatório, em forma de
pomada, produzido com base na erva-baleeira
(Cordia verbenacea), típica da mata atlântica.
Foram necessários sete anos e R$15 milhões
de investimento para lançar o produto.
Mal se conhece o mercado interno para
essa classe de remédios. Calcula-se que apresente vendas da ordem de US$350 milhões a
US$550 milhões anuais.
No mundo todo, são US$44 bilhões. O
Brasil estaria deixando de gerar US$5 bilhões
ao ano, por sua incapacidade de criar remédios a partir de suas plantas”.
Senador Romeu Tuma, é com muito prazer que
ouço V. Exª.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Jefferson, cumprimento V. Exª pela leitura do interessante
artigo que trouxe. É desta semana esse artigo, não é,
Senador?
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – É do
dia 8 de junho.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu tive oportunidade de lê-lo também. Sou um amazonense por devoção, por acreditar naquela região, por ser apaixonado
por ela; várias vezes lá estive em razão de trabalho,
em outras oportunidades – agora, no Senado, a área
militar sempre nos convida. Mas eu li esse artigo e ﬁquei abismado. Há mais de duas décadas eu lá estive
e havia um general muito apaixonado... Eram uns três
ou quatro – não estou lembrando os nomes de família
–, foram comandantes em algumas áreas da região
amazônica. Sabe V. Exª que a presença do Exército
lá é permanente: prestam assistência às comunidades
que lá vivem, com hospitais, médicos e tudo isso. Ele
apresentou cem vegetais da Amazônia que estavam
sendo explorados por alguns países e ele pedia encarecidamente que se montassem laboratórios para
que ali se pudesse, a partir de pesquisas, aproveitar e
fabricar os medicamentos que, sem dúvida, dariam o
faturamento que V. Exª colocou aí. Só havia realmente
– e li no artigo – um produto, o que é uma vergonha.
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Ele apresentou no mínimo cem que poderiam servir
para fabricar medicamentos, plantas que as comunidades indígenas e os caboclos retiram da natureza
para tratar infecções e tudo isso. Imagine se pudesse
transformar, meu querido médico, em produtos médicos. Eu estive na Alemanha e entrei numa farmácia –
eu estava a serviço lá, fui a uma farmácia – e todos os
produtos eram ﬁtoterápicos, havia centenas deles. A
Alemanha desenvolve, através de pesquisas em tecnologia, produtos naturais que, sem dúvida nenhuma,
não trazem consequência ao organismo com reações
adversas. Acho que o produto natural tem qualidade
melhor do que a mistura de produtos fabricados. Então,
cumprimento V. Exª. Acho que V. Exª deveria insistir
nisso. Realmente, hoje, nós temos alguns laboratórios
de pesquisa importantes na Amazônia. Não se pode
deixar de ﬁnanciá-los; não podem ser cortadas verbas
durante o período em que foram colocadas à disposição dos cientistas que lá vivem. Cumprimento V. Exª,
que representa muito bem o Amazonas no interesse
econômico do País.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Tuma.
Estou caminhando para a conclusão, Sr. Presidente.
Quero apenas dizer a V. Exª que temos lá empresários locais, verdadeiros heróis que, com poucos
recursos, promovem pesquisas, enfrentando muitas
diﬁculdades, inclusive do ponto de vista da legislação,
com todas as implicações que atrasam a pesquisa,
principalmente para aqueles que lá vivem.
Mas, Sr. Presidente, em conclusão, destaco mais
alguns pontos deste editorial importante da Folha de
S. Paulo:

iniciativas ganharam vida na tentativa de corrigir a distorção.
Continua-se às voltas com o problema,
contudo. O país detém o escore irrisório de
menos de 1% das patentes mundiais.
O caso do único ﬁtoterápico nacional volta
a ser ilustrativo. Seu criador, João Batista Calixto, decidiu transferir o laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina para o Parque
Tecnológico Sapiens, em Florianópolis.
O centro de pesquisas em fase de montagem trabalhará para empresas, sem as amarras do meio universitário, como a necessidade
do pesquisador de publicar resultados para
ser avaliado como produtivo. A informação,
quando atinge o domínio público, diﬁculta a
obtenção de patentes.
Não há, porém, contradição entre as duas
práticas. Um sistema nacional de ciência e
tecnologia maduro terá lugar e incentivos adequados tanto para a ciência básica ﬁnanciada
com recurso público, cuja espinha dorsal é a
publicação e avaliação crítica dos resultados,
quanto para a inovação, que pede sigilo e investimentos privados volumosos.
O Brasil precisa insistir na demolição das
barreiras institucionais e burocráticas para a
vertente inovadora e empreendedora da pesquisa. Precisa fazê-lo, porém, sem sufocar a
ciência básica, que é o primeiro motor do conhecimento. Esta é a mensagem mais importante da 4ª Conferência Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação, que foi realizada no
ﬁnal do mês passado”.

“Esta vem a ser apenas mais uma evidência do calcanhar de aquiles da pesquisa
brasileira – a diﬁculdade de transformar conhecimento básico sobre a natureza em conhecimento útil para a sociedade e o setor
produtivo.
Não falta ciência de qualidade no país.
Faltam, sim, pessoas, instituições e políticas
em condições de erguer uma ponte entre os
laboratórios da academia e as bancadas industriais.
Tal diagnóstico encontra-se disponível
pelo menos desde 2001, quando se realizou a
memorável Conferência Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação – que impôs o tema à
agenda nacional. De lá para cá, muitas leis e

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção de
V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência recebeu o Ofício nº 915, de 2010, do
Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa, nos termos do art. 62
da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, o Projeto de Lei de
Conversão nº 6, de 2010, que dispõe sobre medidas
de suspensão de concessões ou outras obrigações do
País relativas aos direitos de propriedade intelectual e
outros, em casos de descumprimento de obrigações
do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do
Comércio – OMC (proveniente da Medida Provisória
nº 482, de 2010).
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº 6,
de 2010 (proveniente da Medida Provisória nº 482, de
2010), que acaba de ser lido, a Presidência comunica
ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação da
matéria encontra-se esgotado, e o de sua vigência foi
prorrogado por Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, por mais sessenta dias, conforme prevê
o § 7º do art. 62 da Constituição Federal.
Uma vez recebida formalmente pelo Senado Federal, nesta data, a matéria passa a sobrestar imediatamente todas as demais deliberações legislativas da
Casa até que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia de hoje e informa que
está designado o Senador Valdir Raupp como Relator
revisor da matéria.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Tuma, ﬁz a inscrição de V. Exª quando veio
aqui e pediu para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu só queria dizer dessa
Medida Provisória. O Senador Romero Jucá e os outros ontem estavam aqui e me pediram, porque este
é o último dia de votação...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª, ontem, era o segundo no plenário.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Houve um
acordo para que...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Senador Romero Jucá indicou V. Exª como substituto.
Então, foi como sair o Pelé e entrar o nosso Amarildo.
V. Exª representa, com grandeza, o Governo. Está de
parabéns o nosso Presidente Luiz Inácio, que consegue um representante como V. Exª, um Líder do
Governo!
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Obrigado,
Sr. Presidente. A importância desse...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vamos atender. Estávamos aqui até quatro horas da
madrugada, ora presidindo, ora secretariando o Presidente Sarney, ora discutindo aquilo que aprovamos
ontem em benefício da distribuição das riquezas entre
os Municípios do Brasil. Foi uma vitória da democracia,
da Câmara Federal e do Senado da República.
V. Exª poderá usar a tribuna agora. Seria a vez
do Líder, mas eu, que sou o Líder inscrito do Partido
Social Cristão, franqueio a palavra a V. Exª. Então, invertemos a ordem, para que V. Exª, Senador Romeu
Tuma, possa fazer uma comunicação inadiável. Em seguida, falará o próximo orador inscrito, como pactuamos
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aqui, alternando. O orador inscrito já está no plenário:
é o Senador Roberto Cavalcanti, da Paraíba.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Serei
bem rápido, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Venho aqui destacar a importância da solenidade
realizada anteontem em São Paulo. Trata-se da entrega
dos prêmios do 1º TOP Etanol, destinados a agraciar
as personalidades que mais se destacaram nos estudos e na dedicação ao desenvolvimento da economia
açucareira no País. O Senador Roberto é da Comissão
de Reforma Agrária e Agricultura e deve lembrar que
foi discutido o problema da cana-de-açúcar na última
terça-feira. Tratou-se da marcação geográﬁca das localizações de plantio. Estavam presentes cerca de oitocentos empresários do setor, os três pré-candidatos à
Presidência da República, além de várias autoridades
que também compareceram, manifestaram suas ideias
e programas para o futuro e falaram, principalmente,
sobre a questão do álcool como alternativa mais viável
para o futuro energético do mundo.
Os três pré-candidatos, José Serra, Marina Silva e Dilma Rousseff, foram unânimes em reconhecer
que o Brasil tem a obrigação de desenvolver políticas
estáveis e coerentes que garantam o crescimento da
participação de energias renováveis, como os produtos
da cana-de-açúcar, no sistema energético brasileiro.
O Presidente da União dos Plantadores de Canade-Açúcar (Unica), Dr. Marcos Sawaya Jang, fez pronunciamento ressaltando a importância do agronegócio açucareiro e do álcool no País e no mundo. Citou,
especiﬁcamente, o desastre do vazamento de óleo no
Golfo do México, que tanto sofrimento e angústia tem
causado ao Presidente Obama, invadindo as praias
americanas, chegando praticamente a Miami, e que,
sem dúvida, vai determinar o encarecimento futuro da
exploração em águas profundas, devido ao aumento do
custo com seguros e com a prevenção de vazamentos.
Isso, disse o Presidente da Unica, vai cada vez mais
ressaltar a importância da energia alternativa, o álcool,
que, ao contrário da energia proveniente das reservas
fósseis, que é um bem ﬁnito e que está em extinção, é
um bem inﬁnito pelas suas características, principalmente, da fotossíntese com a energia solar.
Lembro que, ontem, na votação do pré-sal, um
dos oradores fez referência ao vazamento. O Senador
Delcídio, a propósito, informou que a Petrobras tem uma
tecnologia especial de perfuração em águas profundas, tem experiência em evitar grandes vazamentos
como esse do Golfo do México. Esperamos que sim
e rezamos para que algo semelhante não ocorra no
País com a perfuração do pré-sal.
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Reconhecemos, Srªs e Srs. Senadores, que a
nossa velha cana-de-açúcar converteu-se na planta
cultivada mais extraordinária que se conhece hoje para
produzir combustíveis e bioeletricidade de baixo carbono. Essa cana-de-energia nasceu nos anos 70 com
o ousado Programa Nacional do Álcool (Proálcool), o
qual impôs a mistura de etanol na gasolina, a ampla
distribuição do produto nos postos de combustível e
os veículos movidos a álcool puro. Contudo, nos anos
90, com a queda do preço do petróleo, o Proálcool
quase morreu, mas renasceu em 2003, pelas mãos
da indústria automobilística brasileira. Desde então, o
Brasil converteu-se no maior laboratório de desenvolvimento de motores biocombustíveis do planeta. Assim
é que, em 2010, atingiu-se a marca de dez milhões
de veículos ﬂex nas nossas ruas. No ano passado, o
consumo de etanol superou o de gasolina.
Ao mesmo tempo, começamos a produzir eletricidade do bagaço e das palhadas da cana-de-açúcar.
Trata-se de uma fabulosa energia de reserva limpa e
renovável, disponível perto dos centros de consumo
elétrico nacional. O mais interessante é que ela é altamente complementar às hidrelétricas, pois se encontra
disponível nos meses de safra de abril a novembro,
exatamente o período de menor pluviosidade, em que
os rios e os reservatórios de água estão baixos.
Hoje, estamos entrando na terceira fase da história do etanol, quando ele deixa de ser uma experiência
isolada do Brasil e passa a ser adotado em mais de
trinta países. Essa terceira fase nasce do esforço global
de redução dos gases de efeito estufa, que causam o
aquecimento do planeta.
Recentemente, estive numa usina de álcool e
de açúcar em que seu proprietário aumentou muito a
produção da energia. Hoje, ele já vende para a cidade
a energia do bagaço da cana com alta produtividade,
que é uma energia, sem dúvida, bem longe dos outros
produtos poluentes. É interessante como o bagaço
da cana gera energia com uma substância bastante
grande e com uma produtividade bem interessante.
Passa a dar lucro à usina, talvez, em períodos mais
difíceis, mais do que a própria produção do açúcar
e do álcool. Ele vende para a cidade a energia que
sobra da produção do seu objetivo principal, que é o
açúcar e o álcool.
O etanol de cana-de-açúcar, inclusive, é reconhecido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados
Unidos (EPA), que o classiﬁcou como “biocombustível
avançado”, com 61% de redução comprovada nos gases de efeito estufa em relação à gasolina, um valor
três vezes superior ao obtido pelo etanol de milho, que
ﬁcou com apenas 21% de redução.
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Dessa forma, quero aqui destacar o Prêmio 1º
TOP Etanol, pela sua importância no desenvolvimento econômico brasileiro, porque estimula as pesquisas
sobre o uso da cana-de-açúcar como fonte de energia
sustentável e renovável.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha
a expor.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Há um pedido de aparte.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Pois não,
Senador.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Quero apenas elogiá-lo pelo discurso e lembrar, já que V.
Exª está falando sobre o bagaço da cana, que existem
pesquisas que estão mais avançadas nos Estados Unidos para fazer o etanol a partir da celulose, que é um
avanço que haverá na ciência. Penso que, no Brasil,
devemos investir mais nessa área.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – É verdade.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Temos
muita celulose. Aqui, as árvores crescem mais rápido,
pelo menos na minha região.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – É a fotossíntese, de que eles falam.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – A fotossíntese é muito intensa. A soja dá vinte dias antes,
e alguns cultivares de arroz chegam a dar até trinta
dias antes. Então, produzimos muita celulose e devemos fazer o álcool a partir da celulose. V. Exª falou
da forma como eles estão fazendo: dentro das usinas
termoelétricas, eles produzem energia para eles trabalharem e ainda vendem energia. A gente tem de evoluir
nesse outro sentido. Por isso, penso que o programa
do álcool tem de ser bem assistido, tem de ser bem
explorado agora, porque a cana é o mais viável economicamente produtor de etanol que existe no mundo
e, principalmente, no Brasil. Temos de explorar isso ao
máximo, temos de usar mais o etanol. É preciso que
haja mais usinas de etanol próximas dos centros consumidores. Essa medida que ﬁzeram, que acho radical,
de não produzir álcool na Amazônia, faz com que a
gente tenha de comprar álcool. Em Roraima, o preço
do litro de álcool é quase o mesmo do preço de um
litro de gasolina: um litro de gasolina custa R$2,86; o
do álcool, R$2,60. Então, não há vantagem.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Tem de custar 70% menos. Não pode passar de 70% do preço
da gasolina.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – E,
em Roraima, há insolação, há quase cinco milhões de
terras, que chamamos de lavrado, que equivalem ao
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cerrado de vocês. Mas é um cerrado com menos mato.
A gente brinca que “um caimbé grita, e o pé de mirixi
não ouve”, em alguns lugares, porque as árvores são
distantes. Há lugar que se olha, e parece que se está
vendo um mar só de capim. Será que tirar aquele capim
para plantar cana vai ser prejudicial à humanidade? O
capim capta muito menos carbono do que a cana por
causa do seu tamanho; ele é pequeno. Então, temos
de investir também em pesquisa de etanol a partir da
celulose. É um passo que tem de ser dado. V. Exª está
chamando a atenção para essa questão. O álcool é
importante mesmo no Brasil. A gente só está falando
em petróleo, em petróleo, mas o petróleo, com todo
esse pré-sal e com o pré-sal que descobriram em outros lugares, vai acabar. Se não acabar em 2040, vai
acabar em 2050. Vai acabar.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – É verdade.
É um produto ﬁnito, e o álcool é inﬁnito.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – É ﬁnito e muito mais poluente, cem vezes mais poluente do
que o álcool. Os produtos do petróleo poluem não sei
quantas vezes mais do que o álcool. Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Senador,
muito obrigado por sua participação.
Trouxe um mapa que mostra a geograﬁa brasileira e os locais apropriados para o plantio de cana.
Vou tirar uma cópia para V. Exª, para veriﬁcarmos se,
nessa região, há alguma projeção para isso.
Muito obrigado por sua atenção.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que foi protocolado, na Secretaria-Geral da Mesa, recurso no sentido
da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da
Câmara nº 46, de 2010 (nº 5.468/2009, na Casa de
origem, do Deputado Regis de Oliveira) – Regis de
Oliveira é extraordinário Deputado de São Paulo e do
Partido Social Cristão, que represento nesta Casa –,
que altera a redação do inciso I do § 5º do art. 897 e
acresce § 7º ao art. 899, ambos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.
No entanto, o referido recurso deixa de ser lido
por não conter o número de subscritores mínimo, previsto no § 4º do art. 91 do Regimento Interno, tendo
em vista a retirada de assinaturas.
Portanto, tendo sido aprovado terminativamente
pela Comissão competente, o Projeto vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Há
sobre a mesa uma nota assinada pelo Diretor-Geral da
Casa, Haroldo Feitosa Tajra, que passo a ler.
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O Diretor-Geral do Senado Federal, Haroldo Feitosa Tajra, divulgou nesta terça-feira (8) nota em que
contesta informação publicada pela imprensa de que
o Senado teria recontratado irregularmente 1.237 funcionários terceirizados. Vejam a íntegra da nota:
A VERDADE SOBRE OS NÚMEROS
DOS CONTRATOS DO SENADO
Não é verdade que o Senado vai “recontratar” funcionários terceirizados. Nem dez, nem
mil. Da mesma forma, não é verdade que as
despesas com esta categoria têm aumentado.
Eis os fatos:
1. Dos 34 contratos com empresas de
terceirização de mão-de-obra que a gestão
atual encontrou, hoje existem 29. A pedido do
Senado, todos passaram por uma auditoria do
Tribunal de Contas da União, cujas recomendações estão sendo integralmente seguidas.
2. O número de terceirizados foi mantido
basicamente o mesmo, inclusive em respeito
a manifestações de inúmeros Senadores em
plenário, quando da renovação do maior dos
contratos, ainda no ano passado.
3. Este ano, para eliminar desvios de
função e atender à demanda de auxiliares administrativos, eles foram englobadas em um
novo contrato, dividido em três grupos: apoio
operacional, com 614 funcionários; apoio técnico, com 143; e apoio administrativo, com
512 postos de trabalho, que funcionarão em
dois turnos.
4. Apesar de ter se passado um ano,
mesmo tendo havido dissídios coletivos de
várias categorias neste primeiro semestre, o
valor global dos contratos terceirizados continua o mesmo.
5. O custo do edital não é de R$55 milhões – este é o valor que foi reservado para
fazer face às despesas. Na verdade, o contrato,
que não foi nem ao menos adjudicado, ﬁcou
em cerca de R$43,7 milhões, abrangendo as
três áreas, que podem ser geridas por uma ou
mais empresas.
6. Não há por que somar-se aos contratos
que serão assinados em função desta licitação
qualquer outro já existente no âmbito de outras secretarias do Senado Federal, inclusive
a Comunicação Social.
7. Já o pregão para a contratação dos
serviços de limpeza e conservação foi vencido
pela empresa Fiança – e não Adservis, como
alguns veículos de comunicação noticiaram.
Note-se que, mesmo após um dissídio cole-
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tivo, o contrato permaneceu praticamente no
mesmo valor do ano passado.
8. A empresa Adservis de fato recebeu
uma multa por atraso na execução contratual,
o que, no entanto, não a impede de participar
de outra licitação. Ela já recolheu parte da
dívida, e a questão está sendo analisada. O
Senado já repassou diretamente ao Banco do
Brasil os valores devidos, inclusive, das férias
dos funcionários, que estão sendo creditados
a partir de hoje.
9. Todas essas informações estão disponíveis no Portal da Transparência do Senado
Federal, entre elas a relação nominal dos terceirizados, o que foi objeto de elogios por parte
do Tribunal de Contas da União.
Haroldo Feitosa Tajra.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Como orador inscrito, convidamos para usar a tribuna
o Senador Roberto Cavalcanti, que representa o Estado da Paraíba, que é empresário vitorioso e ﬁliado
ao PRB, liderado pelo nosso querido Vice-Presidente
da República, José Alencar.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Agradeço, Sr. Presidente, pelas referências, inclusive,
ao nosso querido Vice-Presidente e ex-Senador José
Alencar, Presidente de Honra do nosso Partido.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria,
em primeiro lugar, de fazer uma breve comunicação
da posse, hoje, na Paraíba, do advogado José Ricardo
Porto, membro da OAB, indicado pelo quinto constitucional pela OAB para a vaga de Desembargador do
Tribunal de Justiça da Paraíba.
Foi o primeiro e mais votado advogado das listas
que aconteceram na fase que precederam a sua posse
hoje como Desembargador do Estado da Paraíba. Na
verdade, trata-se de um grande advogado do nosso
Estado, com um círculo de amizade fantástico, tendo
em vista sua personalidade cativante. Na verdade, o
que o Governador José Maranhão fez, ao nomeá-lo,
nada mais foi do que honrar uma tradição de sempre,
democraticamente, nomear o mais votado das listas,
tanto a lista sêxtupla, como a listra tríplice, e de sempre
fazer a indicação, para essas nomeações, de pessoas
que mereçam lá estar.
Parabéns ao nobre amigo advogado, hoje Desembargador José Ricardo Porto.
As razões que me trazem a esta tribuna na tarde de hoje podem parecer um tanto inoportunas se
consideradas as manchetes dos principais jornais do
País, todas centradas no surpreendente e excepcional
crescimento da economia.
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Trago aqui, Sr. Presidente, o jornal Correio Braziliense de ontem: “Brasil cresce a passos de gigante”. Imagine a força da manchete desse que é o jornal
de maior circulação na Capital Federal do Brasil. Cito
também matéria do Estadão, cuja manchete é: “Crescimento perde só para o da China”.
Claro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
como brasileiro que sou, acolho o desempenho do PIB
brasileiro com alegria e o celebro deste Parlamento,
juntando-me à onda de ufanismo que costuma acompanhar esse tipo de notícia.
Entretanto, faço isso com reservas, e o animal
político que somos me aconselha a trazer algumas
reﬂexões para compartilhá-las com as Srªs e os Srs.
Senadores.
A economia brasileira se recupera com exuberância, porém a questão é: até que ponto o País suportará
um crescimento como esse?
Abrimos o debate sobre o nosso potencial de expansão, pois o risco de bolha e inﬂação é real.
Manter esse ritmo de crescimento sem pressionar preços é impossível, advertem os principais economistas brasileiros.
Numa cesta de 17 economias, o PIB do Brasil
foi o que apresentou o maior crescimento no primeiro trimestre deste ano, quando comparado ao quarto
trimestre de 2009.
Superamos países como o Canadá (1,5%), Japão (1,2%), Estados Unidos (0,8%), França (0,1%),
Chile (-1,5%), Grécia (-0,8%) e México (-0,4%). China e Índia não divulgaram dados que eliminem efeitos
sazonais no cálculo do PIB. Logo, a comparação a ser
feita é com relação a igual período em 2009, e aí o
Brasil cresceu 9% nos três primeiros meses, perdendo
apenas para China (11,9%) e batendo a Índia (8,6%) e
a Rússia (4,5%). Citei esses países, Srs. Senadores,
porque fazem parte do chamado Bric.
Contudo, para que esse crescimento seja sustentável no médio e no longo prazo, é preciso que ele
seja acompanhado pelo crescimento na capacidade
de poupança e investimento.
Hoje a taxa de investimentos no Brasil é de apenas 18% do PIB. Faz-se necessário que ela chegue
ao patamar de 22% para mantermos os 9% ao ano,
que hoje tanto nos alegra.
A carga tributária e o nível de eﬁciência da educação são grandes gargalos que impedem o Brasil de
alcançar os sonhados 22% de proporção do investimento no PIB.
Neste ponto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, divido com os senhores as razões de preocupação que, conforme adiantei no início da minha fala,
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o animal político que vive em mim fareja e teima em
exigir respostas.
Falo desse comportamento de “noveau riche”
tão em moda na sociedade brasileira e que, infelizmente, parece contaminar o aparato governamental
responsável por capitanear o processo decisório da
gestão pública.
Somos um país com desigualdades incomensuráveis e péssima qualidade nos serviços de educação,
saúde, segurança, saneamento e tantos outros que
dependem do poder público!
Entretanto, os jornais noticiam, de tempos em
tempos, que o Brasil se propõe a ajudar algum país
com o perdão de dívidas.
Até 2007, já havia informações de que o Governo
brasileiro havia perdoado 1 bilhão e 250 milhões de
dólares em dívidas de outros países.
Não quero, com isso, dizer que eles não necessitem de ajuda ou não a mereçam, Srªs e Srs. Senadores, mas o Brasil ainda tem um débito considerável
no que se refere a proporcionar condições dignas de
vida aos seus próprios habitantes.
Uma signiﬁcativa parcela da população ainda subsiste em condições precárias de higiene, dependente
da saúde pública – que é insuﬁciente no atendimento
das necessidades mais básicas – sem acesso a uma
educação de qualidade e a outros serviços que o Governo deveria disponibilizar.
Com tantas necessidades internas, faz sentido o
Brasil oferecer-se para emprestar dinheiro ao FMI?
Não seria melhor deixar essa forma de investimento para os países que ostentam PIBs astronômicos e direcionar toda essa montanha de dinheiro
para minorar os sofrimentos de parte signiﬁcativa da
população brasileira?
Creio que é um descalabro deixar um País tão
necessitado de investimentos à míngua, para emprestar
para uma fortíssima instituição internacional.
Ainda falta muito para que sejamos considerados
um País desenvolvido. Daí minha reação diante desse comportamento de “novo rico” que o País exibe, de
emprestar dinheiro como se nada faltasse internamente, como se os serviços públicos funcionassem às mil
maravilhas e como se o País não ostentasse tantas
desigualdades necessitando ser minoradas.
Sr. Presidente, na verdade, se assiste, no cotidiano de nossas vidas...
O Senador Mão Santa, com sua experiência no
Estado do Piauí, e diversos outros Senadores aqui
presentes podem testemunhar quantas histórias empresariais nós conhecemos, de empresas fantásticas.
Em razão de os seus proprietários, os controladores
acharem que as empresas eram tão fantásticas, eles
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tiveram comportamentos pessoais não condizentes
com as necessidades das economias reais dessas
empresas, tiveram comportamentos, perante a sociedade, perante si próprios e suas famílias, de “novos
ricos” e, depois, geraram a tradicional frase: “pai rico,
ﬁlho nobre, neto pobre”. Isso aconteceu em função,
exatamente, da não consciência de que, da mesma
forma que na sua casa as economias devem ser feitas,
a poupança deve existir, nas suas empresas o comportamento deve ser o mesmo. Os países devem ter
esse mesmo comportamento.
Concedo um aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Roberto
Cavalcanti, V. Exª, desde que adentrou aqui, trouxe a
sua e para onde nós vamos levamos a nossa formação
proﬁssional. Sou médico-cirurgião. Mas, às vezes, dá
certo: Juscelino Kubitschek era médico-cirurgião. Estamos aqui, na Brasília feita por ele, neste País que
teve o maior desenvolvimento quando Juscelino, com a
sua visão de cirurgião, colocou um tripé: industrializou
o Sul – a indústria automobilística, a indústria naval, a
indústria aérea, a Embraer –, aqui, no centro do País,
a Capital Federal, Brasília, e fez as Superintendências
de Desenvolvimento – a Sudene e a Sudam, que estão
fechadas –, para tirar o desnível social. V. Exª dá essa
visão real e engrandece, porque diz que é um animal
político. Isso aí, antes de V. Exª, foi uma frase de Aristóteles: “O homem é um animal político”. Mas é muito
oportuno e quando o Brasil... Eu digo que a ignorância
é audaciosa. Augusto Botelho, foi meu professor o cirurgião Mariano de Andrade, que repetia isso. Foi um dos
maiores cirurgiões do mundo, o professor Mariano de
Andrade, do HSE, ô Augusto Botelho. Eu era discípulo
dele. Quando um médico residente queria, vamos dizer,
correr, acelerar as cirurgias, dando demonstração de
que era bom cirurgião, ele olhava e dizia: “A ignorância
é audaciosa.” Não é corrida de cavalos. Tinha de se
saber onde estavam o nervo recorrente, as complicações, as sequelas. Não se mede cirurgia como corrida
de cavalo. Aí, eu vejo esses aloprados que não estudaram, despreparados, neste País do Partido do PT, que
botou um tripé: mentira, corrupção e incompetência.
Eles, aí, fazem a mídia, a mídia, a mídia, e isso é um
dado. Riqueza em si é um dado que civilização nenhuma aceita. Existe, hoje, o IDH. Aprendam, aloprados.
Estamos aqui para ensinar. Esse negócio de dinheiro
não quer dizer nada não. Eu já vi muita gente ganhar
dinheiro numa loteria e ele ser a maior desgraça. Larga
logo a mulher, se amiga, larga, faz besteira, eu já vi foi
muito. Eu conheço, eu estou aqui para ensinar. Hoje,
com a civilização, quem tem de falar se o país é civilizado é o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.
Dinheiro é um deles, eu não estou abandonando que
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tenha o seu carro, a sua riqueza, mas tem que ter no
IDH educação, saúde, civilização, segurança e outros
patrimônios. Então, o Brasil está certo. É a nona, a
décima, ou a oitava, pode chegar até a quinta – nós
queremos isso – riqueza do mundo, mas ao mesmo
tempo é o País que tem mais analfabeto no mundo. É o
País que tem a maior violência. Isso não é uma sociedade, isso é uma barbárie. Isso não existe no mundo.
Eu não vou nem citar o primeiro mundo. Bem aí, na
Argentina, não tem isso. Bem aí, no Uruguai, não tem
isso. Eles são civilizados. Você pode andar quatro horas
de mãos dadas. Eu ando com a Adalgisa para cima e
para baixo, na madrugada, e vejo velhinhos de oitenta
ou noventa anos cheios de jóias. Ninguém os assalta,
ninguém os mata. Então, nós não temos aquilo que o
IDH exige. E é como V. Exª disse: “Não temos técnicos, não temos proﬁssionais liberais.” É só ver quantos
engenheiros são formados no Brasil, quantos na Rússia, quantos na China, quantos na Índia, quantos no
Japão... Você vê que não tem patentes... Isso é o que
tem! Eu iria outro... E não tem nada sem saber... Está
no Livro de Deus: “A sabedoria vale mais que ouro e
prata.” O País ainda não conseguiu um Prêmio Nobel
de nada! Os países vizinhos... O Chile, Pablo Neruda,
Gabriela Mistral, de literatura. Venezuela tem de ciência
e tecnologia. Nós não temos! Nós temos muito é de
crescer. Nós, nesses aspectos... Número de patentes,
de invenções, hoje, em tecnologia no Brasil... Essa é a
verdade! Eu parabenizo e não sou pessimista, não. Eu
aprendi com Juscelino Kubitschek, que disse: “É melhor
ser otimista. O otimista pode errar, mas o pessimista já
nasce errado e continua.” Mas você tem de fazer um
diagnóstico da verdade. Eu quero dar meus aplausos
ao Presidente Fernando Collor, uma mente viva deste
País. Ele foi Presidente, tiraram... Tem justiça... O Filho
de Deus disse assim: “Bem-aventurados os perseguidos
pela justiça, que terão o Reino do Céu.” Ele deu um
grito que valeu muito, porque o País só tinha carroça.
Melhoraram o parque industrial, melhorou a indústria
competitiva. Então, nós temos de acordar e acabar com
essa mídia, porque nós temos muitas deﬁciências. Para
terminar, eu encerraria com um Senador da República
vitalício da Itália – e eu acho que nós deveríamos ter
aqui. Podia ser. A Itália tem o plenário, lá onde Cícero
foi Senador, o Cícero que falava: “O Senado e o povo
de Roma.” Então, eles têm cinco nomes que não são
eleitos pelo povo, não. São por mérito, por grandeza
intelectual, por desenvolvimento. Um deles era Norberto Bobbio, que é aceito. De quando em quando,
nos ouvimos o Marco Maciel citá-lo. Eu passei a ler
Norberto Bobbio porque eu ouvi o Fernando Henrique
Cardoso citá-lo. É o maior teórico sobre democracia.
Foi na Itália, no tempo do fascismo de Mussolini. Vi-
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veu, professor de Direito. Ele era desses Senadores
vitalícios por mérito. Ele disse que o mínimo que se
tem de exigir de um governo – o mínimo, o mínimo, e
ninguém contesta – é a segurança: segurança à vida,
segurança à liberdade e à propriedade. Essa é a indagação do maior dos sábios: Norberto Bobbio. E eu
pergunto: brasileiros e brasileiras, há segurança à vida,
à liberdade e a sua propriedade? Então, nós temos de
fazer essas reﬂexões, como V. Exª está fazendo. Eu
digo que a ignorância é muito ousada. Tem de aprender, também, a imprensa. Eles têm de aprender, eles
têm de estudar. A imprensa vale pela verdade que diz.
Eles tinham de dar, com essa riqueza, o IDH do Brasil,
e se ele subiu. Isto é o que importa.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Agradeço o aparte de V. Exª e a tolerância do
meu dileto amigo, Senador Jefferson Praia, que, tão
competentemente, preside a esta sessão.
Srªs e Srs. Senadores, incomoda-me sobremaneira a resistência generalizada de se fazer economia
no trato do dinheiro público e de não cortar despesas
supérﬂuas, que permita sobrar para as demandas básicas da sociedade.
Como nordestino que sou, conheço de perto
essas demandas. Elas se abrem diante de nossas janelas e tiram o nosso sono, provocando, em alguns, o
“desconforto da riqueza”.
Enquanto economias ricas e consolidadas, como
a Alemanha, cortam gastos de 80 bilhões de euros
– está aqui, Sr. Presidente, cópia do jornal Folha de
S.Paulo, também de ontem: “Alemanha corta gastos
de 80 bilhões de euros, maior redução de despesas
desde a II Guerra, preservando apenas educação e
pesquisa”, como V. Exª se referiu em pronunciamento
há poucos minutos –, o Brasil segue esbanjando.
Todo o vigor da Nação é desviado para tapar rombos provocados pela gastança desenfreada e aqueles
provocados pelas políticas monetária e ﬁscal.
Não podemos nos esquecer de que permanecemos ostentando o incômodo título de País campeão
de juros e detentor de uma das cargas tributárias mais
infames do planeta.
“Desvestimos o santo”, representado pelas carências básicas da população em educação, saúde e
segurança pública, por exemplo, para cobrir o santo
das prioridades equivocadas, ou deixamos de atender
às necessidades mais básicas da população para retribuir regiamente aos investidores ﬁnanceiros.
Concluo, Sr. Presidente, associando-me aos milhões de brasileiros que pensam o Brasil com seriedade, onde se impõe um novo estilo para substituir a
escandalosa e indiferente gastança do novo rico, lem-
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brando que é difícil manter a serenidade diante de tão
inominável absurdo!
Sr. Presidente, sinto-me, como brasileiro, extremamente envaidecido quando leio matérias, como as
que falei, da nossa pujança.
Por exemplo, a Folha de S. Paulo, hoje, traz:
“País é o que mais cresce fora da Ásia” e, na verdade, coloca-nos no topo, como terceiro país que mais
cresceu nos últimos meses, por causa de fatores como,
cada vez mais os identiﬁcamos, as riquezas do pré-sal.
Então, a minha abordagem, nesta tarde de hoje, visa
a tão somente, com a experiência pessoal e empresarial que tenho, alertar que a economia é feita como
eletrocardiograma, portanto, oscilante. Existem bons
momentos, existem maus momentos.
Os empresários brasileiros, por exemplo, tiveram
de enfrentar as economias dos anos 90, quando, durante apenas cinco anos, tivemos cinco moedas, e as
empresas brasileiras tiveram de sobreviver a essa hecatombe. Na verdade, este meu grito visa tão somente
alertar o País e as autoridades brasileiras, principalmente as autoridades monetárias, de que essa pujança de
desenvolvimento, de que essa pujança de crescimento,
que, eu tenho certeza, vamos legar a nossos netos um
País exuberante, sem dúvida, uma das maiores potências mundiais, porém, temos de apertar nossos cintos,
para não nos arrependermos lá na frente.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Agradeço-lhe pela atenção.
Durante o discurso do Sr. Roberto Cavalcanti, o Sr. Mão Santa, 3º secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jefferson Praia.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– V. Exª tem a palavra, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Jefferson
Praia, Senador Mão Santa, Senador Renato Casagrande, tire o telefone do ouvido, porque eu vou falar sobre
o Espírito Santo agora, e eles estão ﬁlmando você.
Senador Casagrande, estamos numa ressaca de
frustração, de tristeza, Sr. Presidente, pelo ocorrido ontem; penso que os Municípios e os Prefeitos também
estão com a ressaca da tristeza, porque venderam
para eles que eles iam receber os royalties do petróleo hoje. Venderam uma ilusão. E muitos acham que
royalty é petróleo, e não é.
Mas sabe qual é a minha tristeza? A minha tristeza, Senador Casagrande, é de ter visto, ontem, aqui,
sentado ao lado de V. Exª, companheiros nossos, desta
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Casa, que nós nunca esperávamos que ﬁzessem discursos tão demagógicos, raivosos, pior: mentirosos, discursos eleitoreiros, discursos oportunistas, enganando
as pessoas lá do outro lado, na tela da televisão, que
estavam vendo, e os achando super-heróis por uma
coisa que não terão. Vão ter o petróleo. É direito; está
no subsolo, pertence a nós.
V. Exª é de um Estado que a riqueza não tem de
ser arrancada, não tem de ser tirada – não é Senador Renato? –, o Estado de S. Exª não dá para tirar, a
Amazônia, temos é de preservá-la e, por isso, criouse lá a Zona Franca de Manaus. Comparando com o
Estado de V. Exª é a mesma coisa de o Senador Renato Casagrande e eu, agora, fazermos plantão aqui,
exigindo do Governo que dê uma Zona Franca para o
Espírito Santo. Seria uma deslealdade com o povo da
Amazônia. Concorda comigo, Senador? Uma deslealdade com o povo da Amazônia.
Aí, vi ícones aqui – alguns que são os pais da moralidade, da honra, que só mora na casa deles – que,
ontem, me decepcionaram. Faziam discurso direcionado. É como aquela escola de samba que prepara o
enredo e o samba para desﬁlar, não para a plateia, mas
para o jurado. Por que quer ganhar o 10 de qualquer
maneira. Aí, perde a alegria porque desﬁla só para o
jurado. Fico muito triste.
Espero que o Presidente Lula, que tem essa compreensão de que royalty não é petróleo... É tanto que
eu tenho dito por aí que o Presidente Lula, como Presidente, foi o maior governador da história do Espírito
Santo. O Presidente Lula adiantou, no Espírito Santo,
dinheiro de royalty de petróleo quando o Governador
Paulo Hartung assumiu com o Estado quebrado. Ele
adiantou, acreditando, quer dizer, pagando, em nome
de um passivo ambiental, de um passivo social aquilo que, por ser um Estado produtor, já se imaginava
que nós tínhamos direito. É ressarcimento. Royalty é
indenização. Agora, imagine o cara dizer assim: “Não,
eu quero ter o petróleo, mas eu quero tua indenização
também. Eu quero esse petróleo que sai da tua fazenda, mas eu também quero o dinheiro que eles estão
pagando aí, a indenização, porque o teu gado morreu.”
É o ﬁm do mundo! Será que isso é difícil de entender?
Não é. É muito fácil de entender.
O sujeito chegar aqui, votar e ﬁcar quietinho,
tudo bem, mas fazer discurso e tentar dizer que “os
Municípios estão quebrados – e estão –, que o nosso País é pobre, não sei o que e tal e tem que dividir
as riquezas que estão no subsolo”, até aí tudo bem,
está mesmo e tem que dividir tudo mesmo! Temos 30
milhões de pessoas ainda abaixo da linha da miséria.
Alguns dizem: “É, mas o Presidente Lula, com esse
Bolsa Família, está dando esmola”. É, mas teve muita
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gente que ﬁcou no poder e nem esmola deu. E temos
30 milhões de pessoas no Brasil hoje que não vão
aprender a pescar mais. Eles têm que receber o peixe
é na mão mesmo e que haja inclusão social.
Do ponto de vista da educação, são 250 Cefets
no Governo Lula que viraram Ifets. O pobre tem acesso
hoje a comprar material de construção, a pegar um pequeno empréstimo no Banco do Brasil para fazer uma
assadeira de bolo, por exemplo. Ora, é preciso fazer
inclusão social, para que amanhã os ﬁlhos e os netos
desses já não precisem mais de Bolsa Família daqui
a 15, 20 anos. Mas esses 30 milhões de esfolados e
sofridos precisam de Bolsa Família, porque eles não
aprenderão a pescar mais, eles têm que receber o peixe
é na mão. É preciso dar a eles o peixe na mão, porque
eles já pagaram um preço muito alto neste País. Nós
sabemos de tudo isso.
Agora, daqui a pouco, se a moda pegar, vão
entrar com emenda e projeto de lei para dividir aposentadoria. “Ah! O seu Estado tem mais aposentado
do que o meu!” Vão entrar com emenda para dividir
a aposentadoria dos aposentados do Estado de Mato
Grosso com os de São Paulo.
Ora, parece uma piada, mas não é! Sei lá! A
coisa vai se avassalando de maneira tal que, do jeito
que a tecnologia está andando, daqui a alguns dias,
vai haver um telão, um computador grande que o cara
vai comprar na 25 de março e instalar na casa dele,
vai encostar o ﬁlho dele no telão, apertar um botão, e
o menino aparece lá na Disney, do outro lado. Do jeito que vai, eu não duvido mais de nada, Jefferson. É
possível que isso aconteça.
Mas quero dizer ao povo do meu Estado do Espírito Santo que quem deu e colocou essa riqueza aí
foi Deus. Essas terras boas para plantar algodão que
há lá no Mato Grosso do Senador Jayme Campos não
foi sorte deles, não; foi Deus quem quis desse jeito, e
acabou. Entendeu? Acabou. E a soja? Terra boa para
isso no meu Estado não tem. No meu Estado, tem terra
boa para plantar café. Foi Deus! Ué!
Olha o granito que está lá! O cara passa um
GPS e descobre que está dentro da fazenda do outro.
Vai lá, descobre a jazida, registra e é dele. O dono da
fazenda só ﬁca sabendo depois que já tem um outro
dono dentro da fazenda dele. E o cara não tira não; só
tira se o dono permitir. Quando começa a tirar, começa a pagar royalty não do granito, mas da degradação
que produz.
Senador Renato Casagrande, V. Exª que é ambientalista, estou errado?
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES.
Fora do microfone.) – Não. Está certo.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agora,
vir à tribuna do Senado... São 81 Senadores. Esperase do discurso de um Senador que não tenha nenhum
engano.
Mas espero que o Presidente Lula vete essa aberração. Espero que o Presidente Lula cumpra, e ele vai
cumprir, porque ele nunca mentiu para nós do Espírito
Santo. Muito pelo contrário, Senador Casagrande. Sempre nos ajudou, sempre foi verdadeiro. Não é que nos
ajudou, ele foi honesto no papel dele de Presidente.
Quando se fala que o cara ajudou, parece que ele tirou
do bolso dele e colocou lá. Ele foi honesto enquanto
Presidente, entendendo o valor, a necessidade e o
trabalho do povo do Espírito Santo, Senador Jefferson
Praia. Cumpriu, tem cumprido e falou para nós que os
Estados produtores serão respeitados.
Aliás, também é uma posição do Serra, que quer
ser Presidente. Não quer ver a Nação desequilibrada,
a Federação desequilibrada. É a posição da Dilma.
Segundo o Líder Romero Jucá e o Ministro da Casa
Civil, Padilha, o Presidente Lula vai vetar.
Agora, se o Presidente Lula não vetar, esse é um
direito, é um ato jurídico perfeito, é uma conquista. E
aí o Estado do Espírito Santo e o Estado do Rio vão
questionar no Supremo e certamente o Supremo dará.
Certamente o Supremo dará.
Sr. Presidente, encerro a minha fala, abraçando
o meu amigo jornalista Jackson Rangel, que também
é ﬂamenguista. Meu telefone tocou. É a música do Flamengo, Jayme. Quero até botar para o Brasil inteiro ouvir (O Senador aproxima o telefone do microfone). Sou
Flamengo. Meu amigo Jackson Rangel, nosso amigo
da Folha do Espírito Santo, Senador Casagrande, que
está ligado nos ouvindo, é um jornalista impetuoso,
corajoso, que defende causas da sua crença, nada o
amedronta, e é meu amigo. É meu amigo e sua alma
tem tanta indignação neste momento como a alma de
todo mundo de Cachoeiro de Itapemirim, de Presidente
Kennedy, da pequena Castelo tão bonita e bem cuidada
pelo nosso Prefeito Cleone, cidade do nosso querido
Casagrande, cidade pequenininha, bem cuidada, a cidade dos tapetes. Se você virar Governador...
O Jayme está dizendo que você vai ser Governador mesmo.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Deus abençoe.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Deus
abençoe a palavra do Jayme. Os dois ﬁcaram até muito
religiosos. O Casagrande então...
Mas a nossa querida Castelo, de que o nosso
querido Senador Casagrande é ﬁlho, a nossa Mimoso do Sul e Presidente Kennedy não pediram para ter
essa riqueza toda do lado, e ela está lá. E vão pagar
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um preço que o nosso Estado, o Estado do nosso
querido Edival Petri, da nossa Guarapari, conhecido
no Brasil inteiro, de nossa Vila Velha, de São Mateus,
de Colatina, de Pedro Canário, do norte inteiro, da
grande Vitória, da Vitória do nosso querido João Cozer, da nossa Cariacica tão sofrida, do nosso querido
Elton Salomão, que precisa tanto de que tenhamos o
ressarcimento e o pagamento por esses danos que
ﬁcam para nós... Parece que o pessoal ﬁcou borocoxô, mas não precisamos desanimar. Temos de tocar o
barco, temos de continuar lutando na esperança de que
essa indignidade, meu querido Jackson que me ouve
agora, certamente não prosperará, porque há que se
conﬁar na palavra do Presidente. E se o Presidente,
por algum motivo, não vetar, como já prometeu, certamente teremos o Supremo, porque se trata de um
ato jurídico perfeito, e certamente o Estado do Espírito
Santo ganhará essa batalha na Justiça.
Mas ﬁca aqui a minha fala, ﬁca aqui a minha gratidão aos Senadores que tiveram, de forma corajosa, o
comportamento de votar contra essa emenda, mesmo
sabendo que vão ter que explicar isso, descer no aeroporto dos seus Estados e ouvir as pessoas dizerem:
“Não! Mas você votou...” “Não votei contra o Estado.”
Royalty é uma coisa, petróleo é outra. O petróleo é
nosso, mas os royalties são pagamento, indenização
a que o Estado produtor tem direito. Então, eu quero
abraçar esses Senadores, quero agradecê-los por
essa compreensão.
Eu citei aqui, Senador Jefferson Praia – V. Exª não
estava aqui, não; estava o Jefferson Péres –, quando
o Senador Sarney tentou levar a Zona Franca para o
Amapá, Arthur Virgílio virou um siri na lata aqui, o bicho virou o ziza, ﬁcou doido aqui, doido. E nós fomos
solidários a ele. Ora, se tirarmos a Zona Franca de Manaus, estamos autorizando as pessoas a começarem
a extrair aquilo que não tem que ser extraído lá, que
tem que ser preservado. Nós fomos solidários.
Pois bem, neste momento, é contar com a solidariedade do Presidente, continuar conﬁando em Deus –
porque, quando a gente conﬁa em Deus, sozinho, com
Deus, a gente é maioria – e esperando que realmente
se faça justiça contra essa indignidade e esse gesto
que quero até exagerar: um gesto criminoso contra o
Estado do Espírito Santo, meu querido Espírito Santo,
e o Estado do Rio de Janeiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Como orador inscrito, concedo a palavra ao nobre
Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jefferson Praia, Srªs e Srs. Senadores,
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o que me traz à tribuna na tarde de hoje é dizer aos
demais pares que já encaminhamos um projeto de lei a
ﬁm de permitir que o Fundo de Garantia também atenda
a pessoas portadoras de deﬁciências especiais.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço inserese, sem dúvida alguma, entre as maiores conquistas
legislativas em termos de proteção de direitos e amparo
às necessidades do trabalhador brasileiro.
O aperfeiçoamento constante desse importantíssimo instrumento legal no curso da sua longa existência tem sido alvo da justa preocupação de ambas
as Casas do Congresso Nacional, que, em resposta
às diversas demandas sociais que lhe são afetas, vem
acrescentando dispositivos cada vez mais consistentes
no sentido de lhe assegurar integral aplicabilidade, com
vistas a facilitar a vida de milhões de beneﬁciários.
Assim, a legislação atual do FGTS traz inúmeros
dispositivos que contemplam a liberação dos recursos
existentes, sendo que as hipóteses mais comuns são
a demissão sem justa causa e a aposentadoria. Todavia, Sr. Presidente, no que diz respeito a situações
de saúde, o FGTS só é liberado quando o próprio trabalhador ou algum dos seus dependentes tem como
destino certo a morte.
Da forma como se acha hoje regulado, o Fundo de
Garantia só tem seus recursos disponibilizados, nesse
contexto, quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for acometido de neoplasia maligna, for
portador de vírus HIV, ou quando o próprio trabalhador
tiver idade igual ou superior a setenta anos.
Com isso, o Estado só se faz presente quando
a morte é certa.
Nessa linha de raciocínio, Senador Roberto Cavalcanti, ontem apresentei projeto de lei destinado a
propiciar que o Estado libere esse dinheiro que pertence
ao trabalhador para que ele promova a adequação de
sua residência, quando da existência de necessidade
especial sua ou de seus dependentes.
A proposição tem por ﬁnalidade acrescentar o
inciso XVIII ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, para permitir a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do trabalhador que necessite
executar projeto de acessibilidade em imóvel próprio.
Acho que é o mínimo que nós temos que oferecer, tendo em vista, muitas das vezes, famílias em
que lamentavelmente acontecem tragédias e têm a
necessidade de melhorar seus lares, readequando-os
– naturalmente, desde a entrada, com rampas, portas,
banheiros etc.
Isso porque o nascimento de um ﬁlho com necessidade especial, que seja, por exemplo, paraplégico,
tetraplégico, tenha paralisia cerebral ou que seja cego,
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surdo, mudo etc., exige a adoção de uma série de cuidados e impõe à família elevados custos ﬁnanceiros.
A mesma realidade, Sr. Presidente, vive uma família cujo integrante sofreu um acidente que resulte
em algum tipo de incapacidade permanente. E bem
sabemos que nossas residências, em sua grande
maioria, não foram construídas tendo como realidade
a existência de um ente que seja portador de necessidade especial, necessidade essa exempliﬁcada como
um ﬁlho cadeirante.
A liberação do FGTS, nesse caso, beneﬁciará sobremaneira os mais humildes, que poderão instalar em
suas residências portas maiores, banheiros maiores,
com as necessárias adaptações, rampas, elevadores,
quartos com barras de sustentação, entre outros.
Cabe lembrar, Senador Romeu Tuma, que já
existe legislação contemplando a adequação de locais
públicos para portadores de necessidades especiais.
Porém, não há qualquer incentivo ou benefício em favor do portador de necessidade especial no tocante à
adequação da sua própria residência, local onde passa
a maior parte da sua vida.
Por isso, respaldados pela Constituição Federal,
cujos ditames expressamente impõem responsabilidade à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito
Federal de cuidar da saúde, da proteção, da garantia
e da integração social das pessoas portadoras de deﬁciência, estamos absolutamente conﬁantes no pleno
apoio que, nesta Casa, nossa proposição haverá de
encontrar, tanto pelo seu signiﬁcativo alcance social,
quanto pelos justos e indiscutíveis benefícios que trará
aos mais necessitados, a quem nos cabe, acima de
tudo, a indeclinável obrigação de defender.
Concedo um aparte ao Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Agradeço, Senador Jayme Campos, grande representante do Estado de Mato Grosso e meu vizinho de gabinete. Tive o privilégio de aqui chegar e tê-lo ao meu
lado, apresentado à época pelo Senador José Maranhão, com quem já tinha esse laço de amizade.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obrigado.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Tenho procurado estender e manter essa amizade,
com muito carinho, pelo expoente político e pela pessoa humana que é.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obrigado.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – Na
verdade, parabenizo V. Exª pelo projeto, exatamente
pela liberação do FGTS para portadores de deﬁciência
ou fatos que ocorrem. Principalmente para os mais hu-
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mildes. A imobilidade, a eventual perda de mobilidade
e as modiﬁcações que isso implica, um novo conceito... Na verdade, é uma nova vida, muitas vezes. As
residências têm que ser readaptadas, como foi citado
aqui, no tocante a rampas, portas, banheiros. Até a
própria cadeira de rodas. Muitas vezes nós vemos...
No Sistema Correio, por exemplo, na Paraíba, quase
todo dia tem um apelo para atender a um deﬁciente,
um paraplégico, no sentido de fornecer o elemento básico, único, simples e mínimo, que é uma cadeira de
rodas. E vou citar um exemplo, um caso concreto que
aconteceu comigo há pouco mais de trinta dias. Um
colaborador nosso, um amigo nosso, humilde, jovem
de 28 anos, saudável, motociclista, sofreu um acidente – não de moto, mas em decorrência de outro fator
–, e foi lesado na sua coluna vertebral. Era um atleta,
um jovem colaborador, um grande funcionário, e, de
uma hora para outra, numa fração de segundos, ao se
restabelecer, no sentido dos primeiros socorros, teve
identiﬁcada essa lesão em sua coluna vertebral. E hoje
está paraplégico, sem movimentação. Além do impacto
na sua vida pessoal, da modiﬁcação completa de comportamento, existe aquela barreira que é o fato de não
ter dinheiro para fazer reabilitação motora – nós temos
que, na verdade, até... O tempo que leva para se caracterizar a sua aposentadoria... E vai ﬁcar com aquele
mísero salário da aposentadoria, que não é condizente
com a sua sobrevivência, principalmente na condição
nova. Porque, na condição de um ser humano normal,
faz bicos, se vira; faz uma coisa, faz outra, de acordo
com a sua mobilidade. Além do custo efetivo de sua
nova vida, com remédios, com ﬁsioterapia e tal. Então,
acho extremamente justa. Cada um de nós deve ter um
testemunho de casos como esse. Então, parabenizo
V. Exª pelo projeto. E serei, sem dúvida, um dos soldados no sentido de fazermos com que esse projeto
corra rápido, porque, às vezes, na Casa, por questões
do próprio Regimento e da própria morosidade, muitas
vezes assistimos a projetos nossos se alongarem por
muito tempo. Na verdade, eu me acostarei ao projeto
de V. Exª, a quem parabenizo pela iniciativa.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Agradeço
a V. Exª. Sei perfeitamente que o seu trabalho nesta
Casa tem demonstrado sensibilidade em relação a essas políticas sociais. Lamentavelmente, há dívidas impagáveis por parte do Governo em relação a milhares
de famílias que, lamentavelmente, sofreram tragédias e,
com muita diﬁculdade, estão tentando dar um mínimo
de conforto a um ente querido, a um familiar.
Portanto, esse projeto é meritório, eu acho, tendo
em vista que vai facilitar aquilo que é seu, ou seja, o
FGTS, que é particularmente de cada cidadão trabalhador deste País e que agora poderá ser disponibilizado
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também neste caso, o caso de pessoas que tenham
problemas de saúde, principalmente no caso de pessoas acometidas por doenças especiais.
Concedo um aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador, peço
desculpas por interromper o ótimo discurso de V. Exª,
mais humano que propriamente social. Eu diria que a
humanidade transfere das suas palavras a necessidade de que seja aprovado o mais rapidamente possível
o projeto de V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Perfeito.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Nós temos ouvido muito sobre o FGTS, que o Governo tem usado
muito para o caixa dele, e o dinheiro, em tese, é do
trabalhador, porque é para ele que você contribui todo
mês, para poder, no ﬁnal da sua vida, ter alguma verba para ter com que gastar: reformar a casa, casar e
tantas outras coisas. V. Exª toma uma iniciativa importantíssima. Quem já esteve na casa de uma pessoa
com diﬁculdade de mobilidade, como diz o Roberto
Cavalcanti, com falta de acessibilidade, constata que
a família inteira sofre. Não é só o cidadão. Ele tem um
constrangimento, porque precisa se locomover, se mexer. No banheiro, não tem lugar exato, como deve ser
construído, para o deﬁciente físico. Então, é uma coisa
terrivelmente desumana, pelo sofrimento, pela angústia
não só da pessoa que necessita, como dos próprios
familiares. Às vezes, vemos uma mãe com sessenta,
setenta anos, Senador Augusto Botelho, carregando,
como pode, um ﬁlho de trinta, quarenta anos, que não
consegue se locomover. Vai ao banheiro, coloca-o em
um banheiro normal, e tem ele diﬁculdade para se
manter em segurança. V. Exª traz, sem dúvida alguma,
um projeto que deveria ter urgência em plenário para
que pudéssemos votá-lo o mais rapidamente possível
e atender àqueles que necessitam daquilo que V. Exª
descreveu na sua justiﬁcativa.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito
obrigado, Senador Romeu Tuma. Isso é verdade. O
FGTS de todo trabalhador brasileiro só é usado em
caso de demissão por justa causa, aposentadoria, e
quando o trabalhador é acometido de neoplasia maligna, do vírus HIV, ou no caso de pessoas que se
aposentam aos 70 anos. Então, nesse caso, o FGTS
será liberado para atender – imagino – a alguns milhões de brasileiros, que, muitas vezes, têm seu FGTS
e não podem usá-lo.
Nesse caso agora, com esse meu projeto, que,
espero, encontre o apoio dos demais pares para tramitar com a maior celeridade possível... Porque, caso
contrário, ele poderá ﬁcar muito tempo ainda correndo,
de Comissão em Comissão, tramitando pelo plenário
da Casa. Eu acho fantástico, e, certamente, estare-
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mos dando condições de vida e cidadania a nossos
irmãos, que dependem, também, de uma melhor instalação para viver.
Portanto, agradeço, Sr. Presidente.
Muito obrigado aos senhores que me apartearam,
Senador Romeu Tuma, Senador Roberto Cavalcanti,
e ao Sr. Presidente da Mesa. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Concedo a palavra, pela Liderança do PSC, ao
nobre Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Senador Jefferson Praia,
que preside esta sessão de quinta-feira, 10 de junho;
Parlamentares presentes na Casa; brasileiras e brasileiros presentes no Plenário do Senado da República
e que nos assistem pelo Sistema de Comunicação do
Senado, Senador Heráclito Fortes, estou de posse de
um telegrama muito importante, e hoje comuniquei ao
Presidente Fernando Collor como é importante o trabalho das Comissões.
O Presidente Fernando Collor é Presidente da
Comissão de Infraestrutura desta Casa. Senador Heráclito Fortes, ele tem feito um trabalho extraordinário.
Todas as segundas-feiras, às 18 horas, ele faz audiências públicas com as maiores sumidades, com os
melhores proﬁssionais técnicos deste País, com as
maiores luzes, os maiores iluminados.
Então, ontem, quando transitavam, aqui, apressadamente, aqueles projetos do pré-sal, eu imaginava
aquilo que o nosso Presidente da República disse com
muita sabedoria. Eu vi uma vez, Jayme Campos, o Presidente dizer: “Quem come apressado come cru”.
E eles não mandaram aqueles projetos desta nossa riqueza, o pré-sal, um petróleo que está a 400km
da costa e a 8km do fundo do mar...
Eles são tão bons em propaganda, em mídia, que
passaram a imagem de que iríamos receber dinheiro
amanhã. Os próprios prefeitos do nosso Brasil estavam
todos aí: “Votem logo!” É um petróleo, atentai bem, que
está a 400km do litoral e a 8km do fundo do mar.
Então, Augusto Botelho, posso dizer, como Gonçalves Dias no seu poema Juca Pirama e em Canção
do Tamoio. Ele usa sempre: “Meninos, eu vi!”. É um
conto em que um ﬁlho dele foi aprisionado e chorou
na tribo adversária. E no canto ele dizia: se é covarde
não pode ser ﬁlho de homem forte. E dizia: “Meninos,
eu vi!”. “Meninos, eu vi!”
“[...]
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
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Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar.”
E ele dizia: “Meninos, eu vi!”. Tudo era “Meninos,
eu vi!”
Então, eu vi as reuniões, as audiências públicas
da Infraestrutura, às segundas-feiras, às 18h.
Fui a algumas, não a todas, porque, nas segundas-feiras, às 14 horas, começa a sessão. Funciona
às segundas-feiras. E tenho esta incumbência, um
compromisso com o Presidente Sarney, com o Secretário Heráclito Fortes: cuidar da agenda, da pauta;
funciona a Casa. E, algumas vezes, estou ocupado
às 18 horas. Está ouvindo, Augusto Botelho? Mas fui
algumas vezes.
Olha, o relacionamento e a visão de futuro do Senador Fernando Collor, as autoridades, os técnicos, os
cientistas, os pesquisadores que ele leva para debater
os problemas do Brasil: eu vi, meninos. Eu posso dizer
que o negócio é complexo. Nós não temos dinheiro,
não temos geólogos, não temos técnicos, mas temos
a promessa de ilusão. Os Prefeitos estão pensando
que votamos ontem e que vão receber dinheiro no
ﬁm do mês.
É a divisão, que, heroicamente, a Câmara Federal e o Senado ﬁzeram, como uma oportunidade
que temos de dividir as riquezas do País. Isso é uma
obrigação constitucional. E a história nos ensina, Acir
Gurgacz, que isso é antigo. Quem não sabe que Pedro
II... Teve o antes este País. Não é como o nosso Luiz
Inácio diz: “Nunca antes houve...”. Pedro II, estadista,
preparado para governar, diante de uma seca, foi ao
Nordeste, Augusto Botelho, e ﬁcou apavorado. Aí ele
disse: “Venderei o último brilhante da minha coroa,
para que isso não aconteça mais”. Eu sei que continua acontecendo.
Todos nós vivemos o período revolucionário. Vimos o Presidente Médici, que chegou ao Nordeste,
também em outra seca, e foi franco – os militares tinham essa virtude. Ele disse: o Governo vai bem – quer
dizer, tinha dinheiro, como o Presidente Luiz Inácio diz
–, mas o povo ainda vai mal. Teve honestidade.
E, diante dessa oportunidade, nós fomos sábios,
nós aqui. Então, Juscelino Kubitscheck, que governou
bem, um médico cirurgião como eu, pegou um tripé:
no Sul, botou indústria – indústria automobilística, indústria naval, indústria de aeronáutica –; no centro do
País, esta Brasília; e a Sudene e depois a Sudam para
tirarem esse desnível regional.
Mas, Acir Gurgacz, tem aumentado. Se esse
desvio era quatro vezes, passou para oito, agora é
dez vezes. Hoje a maior renda per capita é Brasília,
essa ilha da fantasia, do poder. Brasília, dos altos salários, dos poderosos, dos ricos, dos privilegiados. A
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diferença hoje, atentai bem, Luiz Inácio, é dez vezes,
agravou-se. Eles andam falando em PIB, mas isso é
ignorância, não se fala. Riqueza de país hoje é IDH.
Dinheiro por dinheiro não quer dizer nada, Tuma. Nós
estamos aqui é para ensinar.
Quantas vezes já vi, Acir Gurgacz: o sujeito ganha
na loteria e, com seis meses, está desgraçado, porque
não teve competência, largou a mulher e está pobre.
Nós temos de ter o IDH, de que se fala, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ó, aloprados, que
estão aí festejando, porque têm dinheiro! Quero saber
do IDH, aloprados. Digam-me o IDH. O IDH é o que
mede o Índice de Desenvolvimento Humano: a educação, a saúde, a segurança, o grau de civilização e de
felicidade de um povo. É isso que se mensura, e não
dinheiro. Até o Livro de Deus já falava sobre a sabedoria, Presidente Sarney. Está aí, ele tem, ele busca,
por isso está aqui presidindo. Se a gente tivesse mais
sabedoria, eu já o tinha posto para trás e assumido o
lugar dele. Ele buscou. A sabedoria vale mais do que
o ouro e a prata. Essa é a verdade. Então, esse negócio de: “estamos ricos!” Ricos? Somos o País onde
há mais analfabetos, onde não há uma sociedade civilizada; somos uma barbárie. Aqui não há sociedade
de nada, não. Vá andar, Presidente Luiz Inácio, com a
sua encantadora esposa Marisa, bonita. Pegue Dona
Marisa e vá dar um passeio, à noite, na rua do Ouvidor,
no Rio de Janeiro. Vá à Cinelândia, à Praça Paris!
Isso aqui é uma barbárie. É um matando o outro,
comendo o outro, agredindo o outro. Ninguém respeita
ninguém. Isso é o que queremos saber, o IDH.
Não precisamos citar, aqui, países de primeiro
mundo como a Suécia, a Suíça. Bem aí, a Argentina,
é civilizada. Você pode andar às quatro horas da manha. Eu andei. Você sai daquelas casas de tango e não
há problema. Outro dia eu vinha do Tigre, é um delta
que eles têm lá. Não é em mar aberto, Augusto Botelho. Quando eu vim, vinha num trem, ô Romeu Tuma,
duas horas da manhã; eu vinha com a Adalgisa, lá do
Delta dos argentinos. Aí entrou um casal de velhinhos,
90 anos mais ou menos – namorando. Eu olhei, a velhinha cheia de joias de ouro. Olha, eu tive que saltar
para eles subirem, Augusto. Aí, eu ﬁquei imaginando:
ah, esses velhinhos andando lá no Piauí, na praça;
ah, andando na rua do Ouvidor, na Cinelândia. Matavam, roubavam, assaltavam. Então, é isso que nós
queremos dizer.
Mas o Presidente Collor fez um trabalho extraordinário. Eu vi os melhores cientistas deste País e do
mundo analisarem as diﬁculdades que vamos ter para
o petróleo chegar ao Brasil, chegar a garantir um IDH
a essa Pátria. Falta técnico, falta engenheiro, falta geó-
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logo, falta tudo. Quer dizer, é a riqueza. E o número de
analfabetos? E os pobres sem assistência médica?
Queríamos dizer o seguinte: isso tudo, Presidente Sarney, foi para elogiar o Presidente Collor. Eu
e Heráclito pedimos uma audiência sobre o Porto de
Luís Correia. E ﬁzemos audiência pública lá. Romeu
Tuma, esse porto começou por Epitácio Pessoa, há
quase 100 anos. Eu vi Getúlio Vargas em agosto de
50, na cidade de Parnaíba, hóspede do meu tio, médico Prefeito João Orlando, na Praça Nossa Senhora
da Graça. Eu o vi dizer: “Se eleito for, farei o Porto de
Amarração”. E foi e lá ﬁcou.
Eu vi Joaquim Pires Senador da República disputando sua reeleição nas primeiras prévias, prometendo. Eu vi João Paulo dos Reis Velloso certo de que
concluiria o Porto de Luís Correia.
E aí pode-se indagar: Mas você foi Governador do
Piauí e não concluiu. Não concluí porque o Governador
que me antecedeu, Alberto Silva, privatizou o porto.
Ele entregou a uma empresa inapta, uma empresa do
estaleiro de Fortaleza que tem um hotel à beira-mar.
Então, o Governo não poderia botar dinheiro,
quando o porto estava privatizado e pertencia a uma
empresa. Mas nós conseguimos liberar e, como Senador da República, começamos a botar os recursos
lá.
Atentai bem! E aqui vou ler hoje a mudança, como
a audiência pública foi feita na Comissão de Infraestrutura, presidida pelo Presidente Collor. Presidente Sarney, na hora, fui enérgico e duro. Quando o Governo
mandou um engenheiro para lá, ele começou dizendo
que o Piauí tinha 60 km de litoral. Fiquei calado. Mas,
quando – aí a ignorância é audaciosa, Sarney – ele
disse que o porto tinha começado há 30 anos, puxei
os alfarrábios que Epitácio Pessoa tinha mandado começar, iniciar. Aí é duro! Presidente Collor, V. Exª trouxe uma pessoa que não signiﬁca nada, não sabe de
nada, e deu rolo. Mas assim foi Cristo, quando puxou
o chicote e botou os vendilhões...
Sarney, hoje quero mostrar aqui essa luta, uma
carta do engenheiro do porto.
E Sarney não terminou porque o Alberto Silva
pediu para privatizar, e o senhor deixou. Aí foi para
uma empresa do estaleiro em Fortaleza.
E ﬁcou esses anos todos, e nós liberamos.
Aqui há uma carta depois do trabalho nosso na
Comissão de Infraestrutura, presidida pelo Presidente
Collor, chamando a atenção do Brasil, porque lá estavam encravados US$100 mil, Sarney.
V. Exª que é poeta, Presidente Sarney, V. Exª conheceu o Deputado José Alto de Abreu, um Deputado
Federal que botou dinheiro no Piauí. Li um livro dele
em que ele dizia que, já que os poetas dizem que a
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morte é um naufrágio, ele aceitaria, mas queria essa
sua morte, esse naufrágio lá no litoral do Piauí e faria
um esforço para vir à tona e ver as luzes do Porto de
Luís Correia. Morreu e não viu.
Mas veja como funciona o Senado, Presidente,
a Comissão de Infraestrutura. Aqui está a carta do
engenheiro, do engenheiro depois do grito. Esta Casa
foi a casa que justamente... Todo mundo sabe quando Afonso Arinos bradou daqui: “Será mentira o órfão,
será mentira a viúva, será mentira o mar de lama?” E
Getúlio não resistiu ao grito do Congresso.
E o nosso grito, Sarney, está aqui. Botei R$4 milhões em uma emenda, depois botei R$11 milhões,
botei R$40 milhões, botei quase tudo, tudo para lá.
Acreditei. Esta é a carta do engenheiro, Presidente.
Peço a sua inﬂuência, porque o senhor é parnaibano querido. O povo gosta. O senhor marcou obras lá
inolvidáveis.
A Embrapa foi uma criação; os tabuleiros litorâneos. Então, V. Exª marcou o Brasil todo. E o povo lá
da Parnaíba o respeita, o admira e o quer. Eu quero,
então, continuar esse trabalho.
Este é o engenheiro Dr. Heitor Gil Castelo Branco.
O pai dele construiu o porto do Maranhão, Presidente
Sarney. Foi um dos que o senhor levou para lá e construiu o fabuloso Porto do Itaqui, um dos maiores do
mundo. Há navios que vão da Holanda para São Luís,
trazendo cargas pesadas. O engenheiro Heitor Gil Castelo Branco é ﬁlho, Staff de Construções e Dragagem,
Rua Francisco Mendes 1.073, Teresina, Piauí. Ele dá
os telefones todos. Então, a verdade sobre o porto:
O Porto de Luis Correia está nascendo
com apenas 1 berço, mas é um porto que atende aos mais modernos requisitos de portos em
qualquer lugar do mundo.
Ele foi projetado na década de 60 para ter
profundidade de 10 metros, que era adequada
ao porte dos navios daquela época.
Nesse projeto de retomada, a estrutura
que estava abandonada há 27 anos no mar
precisou passar por uma restauração, para corrigir o ataque agressivo da água salgada em
partes localizadas da laje, vigas e estacas.
Foi deﬁnido também um reforço da estrutura, implantando uma nova linha de tubulões,
que permitirá receber os esforços de navios
de até 70.000 ton (antes eram só 40.000 ton)
e aprofundamento para 12 metros.
“A última batimetria realizada na faixa de
cais e na bacia de evolução mostraram profundidades entre 4 e 6 metros.
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Quando os molhes foram construídos há
pouco mais de 30 anos, a profundidade era
de sete metros.
Esse resultado é excelente, pois uma
draga autotransportadora (draga hoper) retira esse material depositado em 30 anos em
apenas um mês de serviço.”
Senador Jayme Campos, houve o fenômeno do
assoreamento no rio Parnaíba, no seu braço Igaraçu
– assorear é aterrar –, mas o engenheiro disse que
consegue dragar aquele assoreamento de 30 anos, o
aterramento, em um mês de serviço.
E com mais dois meses fará o aprofundamento para doze metros.
Essas características permitem que o
porto receba 95% da frota mercante brasileira.
É lógico. E nós sabemos que transporte marítimo
é transporte para carga pesada e a longa distância. Não
existe mais longa distância, porque o Porto do Itaqui
está próximo e também o de Pecém, mas temos de
tirar lucro do prejuízo e dar ao Piauí o seu porto, que
é um sonho há 100 anos.
Na retaguarda desse cais, haverá um
aterro com 300m de compimento e 100m de
largura (30.000 m² de área), sobre o qual estará um pátio com 100m de largura.
Poucos terminais no Brasil possuem essa
largura toda, que é adequado para a movimentação de carga e containers, que é a grande
revolução do transporte de carga.
A maioria dos portos tem uma faixa de
cais com 20 metros de largura, e depois armazéns.
Hoje, não se usam mais armazéns em
faixa de cais. Eles diﬁcultam a operação de
containers. Eles eram usados no tempo dos
caixotes e sacarias, que não podiam ﬁcar expostos às intempéries e precisavam ser abrigados tão logo saiam do navio.
O Porto de Luís Correia disporá de uma
moderna área operacional, onde o piso terá
resistência de 5 ton/m², adequada ao trânsito
de guindastes sobre pneus e as gigantescas
empilhadeiras de containers chamadas de
“reach stacker” que são capazes de empilhar
containers em até 4 unidades de altura.
Portanto quando esse berço estiver saturado, pode-se construir um segundo berço,
em prolongamento a esse, e assim o Piauí vai
se inserindo no mercado portuário”.
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E esse trabalho é do engenheiro Dr. Heitor Gil
Castelo Branco.
Presidente Sarney, o Padre Antônio Vieira disse
que um bem nunca vem só; é acompanhado de outro bem. Com a viabilidade desse porto, Presidente
Sarney, podemos viabilizar a ferrovia que está lá e foi
prometida, e a ZPE, cuja lei V. Exª, com a visão de um
estadista, fez implantar, fez despertar. Estão paralisadas há mais de 20 anos, e Parnaíba foi mais uma vez
beneﬁciada pelo decreto-lei de V. Exª.
Então, eu vejo perspectivas invejáveis na riqueza de Parnaíba, Parnaíba que teve o seu ciclo de riquezas: o boi, a exportação de charque para o Sul e
para a Europa nos seus navios, depois da indústria da
cera. Familiares meus pegaram as suas empresas em
Parnaíba e levaram para o Rio de Janeiro, para a Ilha
do Governador, e o seu sabão com o nome familiar de
Moraes passou a Da Copa; a sua gordura com o nome
familiar passou a Dunorte.
Sarney, eu digo como Juca Pirama: “Meninos,
eu vi!”. A gordura do coco Dunorte venceu a gordura
do coco carioca nos anos 60. Eu me orgulho desses
meus ancestrais empresariais, porque, além disso, eles
trouxeram para o Piauí a Federação das Indústrias, o
Sesi, o Senai e o IEL. Tenho certeza, Sarney, de que
com a ajuda de V. Exª isso aqui... Esse atraso V. Exª
cedeu à privatização que Alberto Silva solicitou. Talvez, se tivesse ﬁcado como pertencente ao Governo
Federal, V. Exª teria concluído o Porto de Luís Correia,
como concluiu a Embrapa. Eu aproveitei o laboratório
da Embrapa para fazer um faculdade de agronomia e
de carcinicultura na Uespi, como os Tabuleiros Litorâneos estão fazendo riqueza. Sem dúvida nenhuma,
a realização desse porto haverá de fazer renascer o
sonho de V. Exª, que eram as ZPEs.
Então, essas são as nossas palavras de esperança. Depois do ciclo da cera, nós tivemos o ciclo de
uma ﬁrma alemã que aproveitava a pilocarpina da região do Maranhão e do Piauí.
Era a Merck, e teve essa industrialização. Nós
agora vivemos lá no litoral como a formação de uma
cidade universitária de que participarmos do desenvolvimento, levando dezenas de cursos da Universidade
do Estado, Uespi, e da universidade privada; agora,
recentemente, estivemos ampliando o Campus Avançado Reis Velloso e queremos transformá-lo em Universidade do Delta.
Estas são as nossas palavras e na certeza de
que terminaria com aquelas do estadista Napoleão
Bonaparte, que disse que conhecemos os limites dos
nossos braços, conhecemos os limites de nossas pernas, conhecemos os limites da nossa mente, conhecemos os limites da nossa visão, mas não conhece-
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mos os limites do trabalho. Esperamos que todos nós
continuemos a trabalhar para que aquele sonho de
José Auto de Abreu se torne realidade, onde a morte
é um naufrágio e possamos com forças ver as luzes
do porto de Luiz Correa.
Era o que tinha a dizer, Presidente, e agradeço
a bondade do tempo.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o Sr.
Jefferson Praia deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Está aberta a Ordem do Dia.
A pauta contém um único item, que é o Projeto
de Lei de Conversão nº 6, de 2010, proveniente da
Medida Provisória nº 482.
De acordo com o que foi decidido pelas lideranças, esta seria uma votação de matéria em regime de
urgência nesta tarde, conforme foi anunciado pelos
próprios líderes que estiveram presentes, porque o
prazo dessa medida termina hoje.
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 6, DE 2010
(Proveniente da Medida Provisória nº 482, de 2010)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 6, de 2010, que dispõe
sobre medidas de suspensão de concessões
ou outras obrigações do País relativas aos direitos de propriedade intelectual e outros, em
casos de descumprimento de obrigações do
Acordo Constitutivo da Organização Mundial
do Comércio – OMC (proveniente da Medida
Provisória nº 482, de 2010).
Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp,
que é o Relator-Revisor da matéria, designado pelo
PMDB.
PARECER Nº 751, DE 2010–PLEN
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, nos termos do art. 7º da Resolução do Congresso Nacional
nº 1, de 2002, é submetida à apreciação do Senado

Sexta-feira 11

597

28565

Federal a Medida Provisória nº 482, de 10 de fevereiro de 2010.
Com doze artigos, o seu objetivo é permitir que
sejam aplicadas, no plano concreto, sanções impostas
pela OMC no plano abstrato. O seu elemento inovador
diz respeito à possibilidade da aplicação de sanções
fora da área original do conﬂito, de bens, a atingir a propriedade intelectual, conforme autorizado pela OMC.
O projeto da medida provisória em tela foi produzido por um grupo de trabalho da Camex e visa,
portanto, a dotar o Brasil de arcabouço jurídico que
permita a aplicação de contramedidas no âmbito da
OMC, na área de propriedade intelectual, mediante
autorização.
São elementos essenciais da norma pioneira
seu art. 3º, que dispõe sobre suspensão ou limitação
de direitos, e sobre alteração de normas de proteção,
obtenção e manutenção de direitos de propriedade
intelectual. O art. 5º deﬁne o conjunto de titulares de
direitos sujeitos às medidas compensatórias, vinculados ao país devedor de ações ou inações que foram
impostas pela Organização Mundial do Comércio e
não cumpridas.
Sem o escopo de esmiuçar os demais articulados, cumpre apenas referir que a Camex deverá aprovar a concretização de todas as medidas facultadas
pela lei, após publicação de relatório preliminar, com
fundamentação das medidas a serem adotadas, nos
termos do art. 9º.
Perante a Comissão Mista, foi apresentada apenas uma emenda, de autoria do Deputado Índio da
Costa, rejeitada pela Câmara dos Deputados, em 16
de dezembro de 2009.
A medida provisória foi aprovada naquela Casa
em 8 de junho de 2010, na forma de um Projeto de
Lei de Conversão (PLV) nº 6, de 2010, com alterações
que, segundo seu parecer, objetivaram corrigir lacunas técnicas e procedimentais, de forma a assegurar
maior efetividade à aplicação dos direitos de natureza
comercial.
II – Análise.
DA RELEVÂNCIA E DA URGÊNCIA.
A Exposição de Motivos (EM) nº 450 – MRE/
MF.MDIC, apresentada ao Presidente da República para
justiﬁcar a edição da Medida Provisória nº 482/2010.
Essa explicita que as medidas ora propostas se coadunam com a necessidade de resposta conveniente
e oportuna aos interesses nacionais.
A autorização para retaliar comercialmente os
Estados Unidos da América, notadamente por meio de
retaliação cruzada nas áreas de propriedade intelectual e de serviços, mediante suspensão de obrigações
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decorrentes do Acordo sobre Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS) e
do Acordo Geral sobre o Comércio e Serviços (GATS),
devido à não aceitação pelos Estados Unidos de modalidades e de valores propostos pelo Brasil a título de
retaliação, é medida inadiável que não poderia aguardar a tramitação legislativa ordinária.
Trata-se, ademais, de tema de primeira grandeza
da atual política internacional, atendendo a interesses
superiores de inserção do País na macroagenda do
comercio internacional, presente na mais importante
pauta da política externa brasileira. Justiﬁcados, pois,
os requisitos constitucionais da urgência e da relevância.
DA CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE
E TÉCNICA LEGISLATIVA.
Quanto aos demais aspectos de ordem constitucional, nada há que impeça sua regular tramitação,
pois a matéria é de competência da União; passível
de iniciativa do Presidente da República; e não incorreu em quaisquer das limitações formais e materiais
previstas no art. 62 da Constituição.
A medida provisória foi elaborada com perceptível acuidade no sentido de prevenir deslizes que pudessem comprometer a efetividade da norma, sob a
supervisão do Conselho de Ministros da Câmara de
Comércio Exterior brasileira, Camex. As consultorias
jurídicas de diversos Ministérios foram adredemente
ouvidas, sem a detecção de imperfeições graves que
pudessem eivar o projeto de vícios insanáveis.
A novidade da norma, bem como o seu caráter
aparentemente atentatório a direitos patrimoniais de
empresas estrangeiras poderiam levantar opiniões
contrárias, que poderiam confundir a norma com as
medidas unilaterais expropriatórias de governos autoritários.
No entanto, aqui se cuida de norma elaborada
conforme os ditames da legislação internacional, deliberada multilateralmente, e, com ênfase, depois de decisões de órgãos da justiça comercial internacional.
Quanto à análise da juridicidade da matéria, veriﬁca-se que ela atende aos requisitos de inovação, efetividade, espécie normativa adequada, coercitividade e
generalidade. Não padece, pois, de vício algum dessa
espécie. Em termos gerais, atende aos requisitos de
técnica legislativa preconizadas pela Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
DO MÉRITO
No mérito, o projeto é essencial para a conclusão
eﬁcaz do caso do algodão, mas como norma de caráter
geral poderá servir para todos os casos vindouros e
que lhe forem análogos. Vale ainda como legislação de
base para outros países, em prol do aperfeiçoamento
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do sistema internacional. Uma Organização Mundial do
Comércio que condene sem respaldo de legislações
internas aptas a permitir a concretização de suas decisões é órgão a caminho da extinção.
A imposição de medidas patrimoniais contra interesses de empresas estrangeiras vinculadas ao Estado recalcitrante em cumprir decisões da Organização
Mundial do Comércio deverá constranger condenados
a submeterem-se às decisões internacionais. Poderão pressionar seus governos ou, eventualmente, demandá-los para serem ressarcidos em seus prejuízos.
São consequências a favor do sistema internacional,
em prol de sua eﬁcácia, e não medidas unilaterais de
hostilidade comercial. Como se trata de legislação
experimental, porém urgente diante das circunstâncias internacionais acima descritas, para dar eﬁcácia
ao sistema da OMC, urge que a diplomacia comercial
brasileira saiba justiﬁcar as medidas tomadas. Isso
sem discrepar do direito interno e conforme ao direito
internacional do comércio.
No momento de aﬁrmação do respeito do Brasil
à propriedade intelectual, como garantia de inserção
do país com segurança jurídica, será de grande importância saber explicar à comunidade internacional que
as constrições a direitos, que eventualmente ocorram,
derivam da necessidade de prover de segurança jurídica a comunidade internacional como um todo.
Embora o Brasil tenha muito a fazer pela sua inserção na economia global, o acachapante contraste
entre nossa mínima participação no comércio externo e a ingente atuação nas disputas da Organização
Mundial do Comércio mostra, com clareza didática,
quão grandes são as potencialidades e responsabilidades do País, a par de outros desaﬁos que têm sido
assumidos.
Enﬁm, Sr. Presidente, a medida provisória é extremamente meritória e atende aos objetivos da política
internacional brasileira.
Quanto às alterações empreendidas pela Câmara dos Deputados, na forma do PLV nº 6, de 2010,
em nada alteraram o espírito das normas propostas,
aperfeiçoando seus objetivos e reforçando sua eﬁcácia.
Merece, pois, o referendo do Senado Federal.
III – Voto
Diante do exposto, atendidos os requisitos constitucionais, manifestamo-nos pela admissibilidade da
Medida Provisória nº 471, de 2009, e, no mérito, pela
aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 6, de
2010.
É o voto, Sr. Presidente.
É o seguinte o Parecer na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação os pressupostos de constitucionalidade
e juridicidade.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Em discussão. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
No mérito, os Senadores e as Senadoras que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Ontem, na sessão noturna, assumimos o compromisso de votar também a realização de uma sessão
especial, destinada a comemorar os 154 anos do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, no dia 28 de junho,
às onze horas da manhã.
Em votação o Requerimento nº 426, de 2010.
Os Senadores e as Senadoras que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência convoca uma sessão deliberativa extraordinária, terceira sessão de discussão da reforma
do Código de Processo Penal, a realizar-se na próxima
quarta-feira, dia 16 de junho, às 11 horas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
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,
de autoria do Presidente da República, que
dispõe sobre a exploração e a produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos sob o regime de partilha
de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, altera dispositivos da Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras
providências. (Exploração e produção de petróleo; competências do CNPE, da ANP e do
Ministério de Minas e Energia; casos de contratação direta e de licitação para exploração
de petróleo; contratos de partilha de produção;
rateio das rendas governamentais no regime
de partilha de produção (royalties); comercialização do petróleo.)
Relator: Senador Romero Jucá (art. 140
do Regimento Interno)
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos; e
– de Serviços de Infraestrutura.
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3
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.
4
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.
5
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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº
413/2005, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Antonio
Carlos Biscaia), que dá nova redação ao § 6º
do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe
sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação
judicial por mais de um ano ou de comprovada
separação de fato por mais de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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7
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.
8
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.
9
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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
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tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
11
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.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2003
Quarta 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.
13
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
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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.
14
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.
15
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.
16
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.
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Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
17
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.
18
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.
19
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.
20
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
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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.
21
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.
22
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
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– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
23
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.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
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26
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.
27
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.
28
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.
29
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.
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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.
30
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.
31
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.
32
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.
33
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
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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.
34
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.
35
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).
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36
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.
37
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).
38
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.
39
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.
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Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
40
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.
41
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.
42
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.
43
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
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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.
44
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.
45
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.
46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art.
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
– Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos
adquiridos.
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Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
47
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
48
PROJETO DE LEI 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.
49
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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50
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.
51
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.
52
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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53
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.
54
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.
55
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.
56
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 2008Complementares, 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.
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57
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 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera
o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990, que dispõe sobre
inelegibilidade cominada aos que tiveram suas
contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas pelo órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-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.
58
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 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
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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.
59
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 341, DE 2004 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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
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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.
60
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 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar, de
autoria do Senador Alvaro Dias, que 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.
61
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 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
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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.
62
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 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera a Lei
Complementar nº 64 de 19 de maio de 1990, para
acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
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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.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 313, DE 2005 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 363, DE 2005 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
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mentares; 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.
65
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 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador

626

28594

Sexta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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 141, DE 2006 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 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.
67
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
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2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
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 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 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
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tar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
69
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 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos da
Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece;
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e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
70
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 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
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.
71
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-Comple-
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mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
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 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 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
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.
73
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 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;
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e pela prejudicialidade das matérias que tramitam em conjunto.
74
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.
75
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 236, DE 2008 –
COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008- Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art. 1º
da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para fazer constar que a contagem do pra-
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zo 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.
76
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 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
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
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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.
77
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.
78
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.
79
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,
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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.
80
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.
81
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.
82
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
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a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Voltamos à lista de oradores.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Pediu a palavra o Senador Renato Casagrande, PSB.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Augusto Botelho, peço-lhe licença porque
me equivoquei. V. Exª falará em seguida.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, não houve equívoco de V. Exª,
porque houve uma permuta entre os Senadores Jayme
Campos e Mão Santa. Era o Senador Mão Santa, mas
o Senador Jayme falou primeiro. Todavia, se o Senador
Augusto Botelho quiser...
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. Intervenção fora do microfone.) – V. Exª tem prioridade.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado.
Sr. Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores, primeiro quero agradecer ao Presidente pela marcação da nossa terceira e
última sessão de discussão do Código de Processo
Penal na próxima quarta-feira, às 11h. Depois, aí sim,
o Presidente poderá marcar a primeira sessão de votação dessa matéria que trata da reforma do Código
de Processo Penal.
Desta tribuna, quero, mais uma vez – certamente não será a última –, tratar da matéria que votamos
ontem, relacionada à regulamentação do pré-sal. Todos nos acompanharam, todos viram o nosso empenho e a nossa tentativa de fazer com que esta Casa
não votasse uma emenda que trata da distribuição de
royalties do petróleo.
E aí não é mais só do pré-sal. É importante que
a população que está nos acompanhando pela TV, em
casa, e os que estão aqui nos ouvindo possam entender que temos um tipo de exploração de petróleo que é
a do pós-sal – é um petróleo mais raso – e outra, que
é a do pré-sal, que está após a camada de sal – ou
antes da camada de sal, de acordo com sua referên-

Sexta-feira 11

631

28599

cia –, que é um petróleo mais profundo. Já existe uma
regulamentação para o petróleo do pós-sal; e o que
estamos tratando, discutindo, é a regulamentação do
petróleo do pré-sal.
Há uma perspectiva muito grande de se encontrar uma reserva gigantesca de petróleo no pré-sal,
alguns a estimam em 80 bilhões de barris, outros, em
trinta, outros, em duzentos. As estimativas são muito
distantes e diferentes umas das outras, mas a certeza é de que nós teremos pelo menos a duplicação da
reserva que nós temos hoje. Se nós temos hoje uma
reserva de catorze bilhões de barris de petróleo, nós
teremos pelo menos mais catorze bilhões de barris
de petróleo. Então, qualquer que seja o quantitativo, é
uma posição nova que o Brasil assume com relação
à exploração de petróleo.
O Governo propôs a mudança do modelo de exploração. Hoje é concessão: a empresa participa de um
processo de licitação, no regime de concessão, ganha
a área, explora a área; o petróleo é dela, e o Governo
recebe royalties e participação especial. Participação
especial é um pagamento que se faz na exploração com
rendimento muito grande. Há a participação especial,
os bônus de assinatura e os tributos que o Governo
cobra das empresas. Então, são essas as formas que
o Governo tem hoje de arrecadar com base no tipo de
exploração sob o regime de concessão.
O Governo mudou para a partilha, um regime em
que o Governo é dono do petróleo; o Governo contrata uma empresa para explorar o petróleo. A empresa
explora o petróleo, o Governo paga a ela em petróleo
o custo da exploração e mais o lucro da empresa. O
restante do petróleo é do Governo; que o vende, comercializa e deposita esse lucro da venda do petróleo no fundo soberano, que nós votamos ontem aqui
também. Votamos o fundo soberano, que é o Fundo
Social, vinculando 50% dos recursos para educação,
bem como recursos para a Previdência, para a cultura, para ciência e tecnologia, para mitigação dos efeitos das mudanças climáticas – diversas destinações
desse fundo.
A fonte desse fundo é a receita derivada da venda do petróleo, propriedade do Governo, dos royalties,
que, nesse modelo, caberão à União. Há outras fontes
também para poder abastecer esse fundo. Os rendimentos desse fundo, os rendimentos da aplicação
ﬁnanceira e de investimentos desse fundo é que vão
possibilitar a aplicação nessas áreas.
Então, esse fundo é uma grande poupança para
o povo brasileiro. Sendo assim, a medida é adequada,
não tenho nada contra, sou favorável ao modelo. Acho
que, tanto no modelo de concessão como no modelo
de partilha, o Governo poderia ampliar a sua participa-
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ção. No modelo de concessão também poderia ampliar
para que houvesse uma participação especial maior.
Então, tanto num modelo como noutro, se o Governo
quisesse, poder-se-ia ter o aumento de arrecadação
e um controle maior sobre a exploração.
Então, era esta a matéria que estávamos votando ontem. O outro projeto foi o da capitalização da
Petrobras, que precisa se capitalizar para que tenha
possibilidades de fazer mais investimentos nessa área
do pré-sal.
A grande polêmica que se estabeleceu foi quanto
à distribuição dos royalties do petróleo. Hoje já temos
uma área licitada, em exploração, no pós-sal. Essa
área gera, para os Estados e Municípios produtores,
royalties e participação especial, assim como os bônus de assinatura.
A proposta apresentada e aprovada ontem aqui
na Casa não trata do pré-sal somente, mas dos royalties do petróleo todo, do pré-sal e do pós-sal. Então,
trata da distribuição de uma forma geral, e essa é uma
distribuição que não levou em consideração os contratos já assinados, as áreas já exploradas. E isso, na
nossa avaliação, é inconstitucional. O Ministro Nelson
Jobim e outros Ministros já têm pareceres com relação
a este assunto. Então, o que o Senado aprovou aqui
ontem – eu não votei favoravelmente – foi uma matéria inconstitucional.
Além disso, a redação daquela proposta é confusa. O Ministro Edison Lobão entende muito da área,
trata do assunto com muita leveza e com muita compreensão. A redação da proposta apresentada pelo
Senador Pedro Simon, que trata do ressarcimento, é
confusa.
O ressarcimento é com base em quê? O Espírito
Santo, hoje, produz 150 mil barris de petróleo por dia;
vai produzir, no ano que vem, vamos imaginar, 250 mil
a 300 mil; daqui a dois anos, 400 mil a 500 mil barris
de petróleo por dia. É um ressarcimento com base em
quê? Na produção atual? Na produção do ano que vem?
Na produção de daqui a dois anos, daqui a três anos?
Ou o ressarcimento vai acompanhando o aumento de
produção? Então, a redação é confusa. A matéria, na
minha avaliação, é inconstitucional. Por isso, nós nos
posicionamos contra.
Além da questão de que nós temos um tratamento diferenciado... O art. 20 da Constituição diz que
é um tratamento diferenciado – não é um tratamento
exclusivo. A indenização não é exclusiva para Estados
e Municípios produtores, mas é uma indenização diferenciada pelo impacto causado pela exploração do
petróleo. Nada é mais exemplar do que o acidente no
Golfo do México, porque demonstra, claramente, que é
uma atividade perigosa, com risco ambiental, com risco
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social. É uma atividade que gera dinâmica econômica,
mas é uma atividade que cria problemas, que pode
criar problemas, que gera impacto na sociedade.
Então, os royalties por participação especial são
uma indenização, uma indenização diferenciada para
Estados e Municípios produtores. Se acontecer um
vazamento de óleo lá no mar do Estado do Espírito
Santo, no mar territorial próximo ao Estado do Espírito
Santo, na costa do Estado do Espírito Santo, o Estado
do Espírito Santo terá uma despesa para controlar esse
vazamento. Se houver, como sempre há, necessidade
de investimento em infraestrutura urbana, será o Estado do Espírito Santo que terá de fazer, o Município
terá de fazer.
Nós reconhecemos que a indenização pelo art.
20 é uma indenização diferenciada. Então, não dá para
ter um tratamento igualitário. Há necessidade desse
tratamento diferenciado, e deve ser preservado o que
já foi licitado.
Quando a gente vai discutir o pré-sal, produto que
está muito mais distante da costa, chegando a trezentos quilômetros – no caso do Espírito Santo, está mais
perto, está a oitenta quilômetros –, também julgamos
que, pela dimensão da riqueza, isso deve ser mais
bem distribuído pelo Brasil afora. Concordo com isso,
o Espírito Santo concorda, o Governador Paulo Hartung concorda, o Senador Gerson Camata concorda,
o Senador Magno Malta concorda, todos concordam
que tem de ser mais bem distribuído. Agora, tínhamos
que fechar, que fazer um entendimento, pois precisamos de uma proposta mais equilibrada, que diferencie
aquilo que foi licitado daquilo que ainda o será. Tem
que haver essa diferenciação, Senador Heráclito Fortes. É fundamental termos isso por algumas questões
que citei ontem aqui.
Os critérios de distribuição de FPE e de FPM já
favorecem algumas regiões deste País. Outra questão:
o petróleo e a energia são os dois únicos “produtos”
que pagam ICMS no destino. Os outros produtos e
serviços têm parte do pagamento feita na origem, e
outra, no destino. No petróleo não: o Senador Paulo
Duque paga o ICMS do petróleo na hora em que ele
abastece o carro dele lá no Rio de Janeiro; o Senador
Edison Lobão paga quando abastece o carro dele lá
no Maranhão; o Senador Heráclito Fortes, no Piauí,
e assim por diante. Então, o pagamento do ICMS de
energia diz que, quando a lei já foi feita, e a Constituição aponta para isso, já há um certo equilíbrio. Por isso
é que também essas questões precisam ser levadas
em consideração na hora da apreciação.
Qual a minha expectativa? A minha expectativa
é que essa proposta que foi aprovada ontem aqui é
desequilibrada. E, se é desequilibrada, ela é confusa.
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Que o Presidente Lula possa, vetando a matéria, se ele
assim decidir vetá-la – uma prerrogativa naturalmente
dele –, encaminhar uma proposta para esta Casa que
considere todas essas questões. Que ele encaminhe
uma proposta, como nós já defendíamos, como o próprio Governo defendeu, como o Senador Romero Jucá
defendeu, para que a gente possa ter uma proposta
equilibrada, que distribua essa riqueza para o Brasil
todo, para Estados e Municípios, e que preserve essas
diferenciações, que são também fundamentais.
Eu cheguei a votar contra o sistema de partilha
ontem, porque precisava preservar a posição do Estado do Espírito Santo. Eu já disse ontem e digo aqui
de novo: não sou contra o sistema de partilha. Não
sou contra, sou favorável ao sistema de partilha, mas
nós precisávamos fazer a luta, a disputa, o debate, o
enfrentamento, para que ﬁzéssemos o chamamento
de atenção para esse assunto.
Senador Heráclito Fortes quer um aparte, que
eu concedo com muito prazer.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu agradeço
a V. Exª e quero, em primeiro lugar, até por dever de
justiça, parabenizá-lo pela maneira como se comportou
ontem, durante toda a votação, defendendo com unhas
e dentes o seu Estado, como é natural. A nossa função
é exatamente essa, mas sem perder o equilíbrio, sem
perder a razão. E V. Exª agora, neste pronunciamento,
traz à Casa alguns dados para reﬂexão. O erro, em primeiro lugar, foi a emocionalização do fato. Passeatas
em volta do Cristo Redentor, aquilo foi uma pirotecnia
que teve consequência e despertou o desejo de igualdade de todos os Estados brasileiros que não são beneﬁciados com os royalties. Primeiro ponto. Segundo
ponto, é que esse assunto tinha que ter vindo pronto
e acabado do Executivo, do Governo.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Eu concordo, mas ele foi para Câmara.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Sim.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Ele foi pronto e acabado para a Câmara, que
não conseguiu segurar ...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Em determinado momento, o próprio Presidente da República
deixou o assunto para solução do Congresso. Quando ele deixou para o Congresso, a etapa da Câmara
já estava vencida. Ora, só restava o Senado. E V. Exª
há de convir que, em qualquer tempo, principalmente em tempo eleitoral – vamos acabar com a hipocrisia e vamos ser bem francos –, é impossível se votar
contra as expectativas de direto gerado para cada
um dos Estados. E aí veja V. Exª minha situação, que
sou de um Estado pobre, onde 98% dos Municípios
vivem de repasses federais. V. Exª sabe quem criou
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essa expectativa do royalty para os prefeitos e Municípios? O Governo, na Marcha dos Prefeitos. Essa
expectativa não foi criada assim, não. Foi alimentada
naqueles encontros mantidos em que a candidata à
Presidência da República tirava retrato com cada um
dos candidatos que quisesse. Então, essa questão foi
emocionalizada. E foi emocionalizada do começo ao
ﬁm. Votamos, Senador Renato Casagrande, diante de
uma circunstância irreversível. Ontem, vi alguns votos
dados a favor do Rio de Janeiro e do Espírito Santo
mais em solidariedade individual ao trabalho de V. Exª
e ao trabalho de alguns companheiros aqui do que
pela convicção do Senador que votou. O Senador que
votou contra vai chegar ao seu Estado com a imagem
de que traiu os interesses do Estado. Essa questão
foi mal colocada, foi mal conduzida, e o resultado não
poderia ser outro. Mas penso que esse não é um assunto perfeito e acabado.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Isso.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Precisamos
reparar as perdas que os Estados e os Municípios
estão tendo. Senador Casagrande, o pronunciamento feito aqui pelo meu querido amigo Senador Aloizio
Mercadante foi destruidor. Não sei se pelo cansaço da
noite o Senador Mercadante não usou um argumento que justiﬁcasse seu brilho, sua capacidade e sua
inteligência. Começou por traçar um paralelo entre o
que acontece no Brasil nesta era do petróleo e o que
aconteceu na Venezuela na década de 60, que foi motivo de um livro, segundo ele, de Celso Furtado. Comparar a Pdvsa com a Petrobras é um crime! E isso não
poderia ser feito exatamente por um Senador com a
responsabilidade dele, que é Líder do Partido. O que o
Senador disse ali, com todas as letras, é que dinheiro
demais nas mãos de quem gera petróleo pode dar a
doença holandesa. Doença holandesa dá em quem tem
dinheiro demais. Deu nos aloprados! A doença holandesa dá em quem pega dinheiro sem estar preparado.
Não se pode cometer essa injustiça com a Petrobras
de maneira alguma. Outra coisa que não se pode fazer – e que foi feita aqui ontem pelo Líder – é colocar
sob suspeita o poder de gestão desses recursos por
parte de Estados e de Municípios. Sou municipalista,
V. Exª é municipalista, o Senador Lobão é municipalista. Se há distorções no Município, a Justiça está
aí para punir. Mas não podemos, para nos livrarmos
do carrapato, matar o boi. Essa é uma regra básica.
Estou dizendo isso a V. Exª, porque encontrei, depois
daquele pronunciamento desastrado, três Senadores
que mudaram o voto. Não vou dar os nomes para não
criar constrangimento. Mas eles mudaram o voto. Dessa
forma, Senador Casagrande, conheço V. Exª e sei que
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sua ressaca moral hoje é terrível. Compreendo isso.
Vou só lhe fazer um pedido: não se sinta derrotado
nesse embate. V. Exª lutou. Às vezes, é melhor estar
em pé do outro lado do rio do que de cócoras deste
lado de cá. V. Exª cumpriu sua parte. Vamos esperar
o desenrolar dessas questões. Tenho certeza de que
uma solução será dada, e o caminho dessa solução
poderá ser, inclusive, a emenda do Senador Simon.
É preciso, para que tudo termine bem, que a União
também dê uma cotinha de sacrifício e abra mão um
pouco do bolo que tem e que gera nesse setor. Muito
obrigado, Senador.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Não tenha dúvida disso. A União pode e deve
dar sua contribuição. A própria proposta feita pelo Presidente Lula aos Governadores, com a participação
do Ministro Edison Lobão, já reduziu a participação
da União. A proposta original, não a proposta aprovada na Câmara, já reduziu a participação da União.
Compreendo isso e tenho certeza de que esta Casa
será chamada novamente a votar a proposta. Tenho
certeza disso.
Por isso, é importante debatermos, Senador Paulo
Duque – V. Exª é do Rio de Janeiro –, com equilíbrio,
esse tema. Devemos compreender que teremos de
distribuir melhor os royalties para todo o Brasil, para os
Estados e para os Municípios. Temos de compreender
isso. Temos de compreender a nova fronteira petrolífera
que temos. Temos de compreender isso.
Será chamado de novo o Congresso a se pronunciar, porque a proposta aprovada aqui ontem pode até
servir de base, mas não tem capacidade de se efetivar,
porque a forma colocada ali não permite uma referência exata de que ponto vamos partir. Então, seremos
chamados de novo. E esta Casa terá de ter equilíbrio,
até porque, se insistirmos numa posição, pode ser que,
daqui a pouco, ninguém ganhe mais, porque a Justiça pode derrubar isso. Os Estados vão usar todos os
instrumentos, tenho quase certeza disso...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Esta Casa
não pode perder sua ﬁnalidade.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Mas a Justiça não pode resolver nossos problemas. Quem tem de resolver nossos problemas somos
nós mesmos.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – É evidente.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Por isso, ainda vou continuar debatendo o tema,
porque tenho certeza de que esse tema já afeta o Congresso há muito tempo. Ninguém teve condições de
discutir royalties de petróleo, mas é um tema sobre o
qual, este ano ainda, esta Casa, com certeza, vai se
pronunciar novamente. Espero que se pronuncie com
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mais equilíbrio, com mais debate, com mais informação do que se pronunciou ontem.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu ﬁnalizaria
apenas dizendo a V. Exª o seguinte: com a votação de
ontem, o Rio de Janeiro perdeu, mas continua lindo;
o Espírito Santo perdeu, mas continuará crescendo.
O que é preciso é que se abra oportunidade também
para o Nordeste crescer, para o Norte crescer. Nós temos esse direito. Aliás, Jânio Quadros dizia uma coisa
com muita perfeição: “Se Deus quisesse ter botado no
mundo homem só para comer e outro só para trabalhar, Ele teria feito uns só com mãos e outros só com
bocas”. Ele fez o homem completo, com todos os órgãos iguais, porque queria dar direitos a todos. Dessa
forma, dentro desse princípio, Senador Lobão, é preciso que essa questão seja encaminhada daqui para
frente. Concordo plenamente com V. Exª. Esse assunto
foi mal conduzido, mas este é um País de grandeza, e
haveremos de encontrar uma solução que não puna o
Espírito Santo, mas também que não puna o meu querido Piauí nem o tão sofrido Nordeste brasileiro.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Só para complementar V. Exª, quero dizer que, no
que diz respeito ao Espírito Santo, pode-se empregar,
além do verbo “crescendo”, também o adjetivo “lindo”,
porque o nosso Estado é muito bonito. Está certo?
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Não tenho
dúvida disso.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Pode-se acrescentar esse adjetivo ao Estado
do Espírito Santo.
Em segundo lugar, quero dizer que queremos
uma lei e uma proposta que possa dar oportunidade
a todos no Brasil. Pode ter certeza de que o Espírito
Santo quer isso. O Espírito Santo quer isso! Não é da
boca para fora. O Espírito Santo quer uma proposta
que dê a todos oportunidades e condições de crescimento, que faça com que essa riqueza seja utilizada
por todos os entes da Federação do Brasil. Pode conﬁar nisso!
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Sou grato.
Quero dizer a V. Exª que nasci em Teresina, uma cidade
sem mar. O primeiro mar que conheci foi o mar de Guarapari. Então, essas coisas a gente nunca esquece.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Conheceu bem, conheceu bem. Guarapari é
linda.
Ouço o Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Senador
Casagrande, tenho evitado envolver-me nesse debate.
Ontem, acabei indo à tribuna, porque veriﬁquei que havia um mar de deformação no plenário em matéria de
informação correta. Tenho evitado imiscuir-me nesse
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debate porque estive no epicentro da formulação dos
projetos que dizem respeito ao pré-sal. O Presidente
da República constituiu uma grande comissão de Ministros de Estado, e eu, Ministro que era de Minas e
Energia, fui o coordenador dessa comissão. Elaboramos esses projetos todos e os discutimos com a sociedade. Discutimos esse assunto com os Governadores
dos três Estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito
Santo. Falei pessoalmente com os três Governadores.
Em seguida, ﬁzemos reuniões – o Presidente da República dirigiu essas reuniões – com os três no Palácio do Planalto. Era nossa intenção incluir um artigo
num dos projetos, estabelecendo a participação dos
Estados e dos Municípios que hoje praticamente não
participam da distribuição dos royalties, em participação especial. O que se faz hoje evidentemente não é
justo, não está compatível com as determinações do
texto constitucional. Queríamos, então, fazer uma coisa
sensata. Nas minhas conversas com os Governadores,
senti sensibilidade por parte de todos. Mais do que
isso: fui ao Rio de Janeiro, ao interior do Rio de Janeiro, e conversei com prefeitos, sobretudo com aqueles
mais diretamente ligados à questão da produção de
petróleo. A tanto cheguei eu, como coordenador da
comissão que era. No instante em que preparávamos
um dispositivo que eu considerava sensato a respeito
da distribuição de royalties e participação especial, o
Presidente achou por bem realizar uma reunião com
os três Governadores. O resultado não foi bom. E não
quero mencionar mais o que aconteceu ali, até porque, à época, os jornais publicaram os atritos que ali
existiram em razão do radicalismo. Aí, Senador Mão
Santa, lembrei-me do grande estadista do Império
que foi Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco tem uma
frase imorredoura. Ele diz que dos ponderados não se
deve nunca aguardar uma atitude revolucionária, mas
dos radicais também não se espere nenhuma decisão
sensata. O que aconteceu nesse episódio é que ele
acabou sendo marcado pela insensatez dos intolerantes, e o resultado foi o que tivemos ontem. A ação
dos intolerantes não leva ninguém ao bom caminho,
sempre conduz alguém ao despenhadeiro. Foi o que
aconteceu, por conta da intolerância que marcou esse
episódio. Quantas vezes os Senadores e Deputados
foram insultados por determinada autoridade estadual por conta desse episódio? Reagiram. E, na reação,
ocorreu o que ocorreu. Penso que tenho autoridade
para falar a respeito do assunto, porque eu me posicionei aqui contra a intolerância, sabe V. Exª. O que
não quer dizer que eu não esteja favorável, e estou, à
redistribuição sensata – não insensata – dos royalties
e da participação especial, na forma da Constituição
da República, ou seja, do art. 20. Eu tenho esperança,
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Senador Heráclito Fortes, de que, de fato, esse tema
volte a ser debatido num clima de equilíbrio, para que
se chegue a bom porto.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Muito bem!
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Fora daí,
não há salvação. Mas eu não posso concordar com meu
amigo Heráclito Fortes quando diz que o Presidente da
República estimulou coisa dessa natureza. Jamais o
fez. O Presidente sempre agiu com equilíbrio, inclusive
quando decidiu deixar para o Congresso Nacional, para
a sabedoria do Congresso Nacional, que representa
todos os Estados e todos os Municípios, a decisão
fundamental sobre o assunto. Senador Casagrande,
eu não quero me aprofundar no assunto. Vou apenas
mencionar um dado e encerrar o meu aparte a V. Exª.
Não é concebível que um Município do Estado do Rio
de Janeiro receba R$1,2 bilhão por ano, enquanto os
5.500 outros Municípios, somados, recebam apenas
R$850 milhões. Repetindo, Presidente Mão Santa: um
recebe R$1,2 bilhão; os 5.500 outros Municípios recebem R$850 milhões. Alguma coisa está errada nisso!
É preciso, então, corrigir. Mas corrigir com equilíbrio,
e não com insensatez e com intolerância. Era essa a
contribuição que queria trazer ao discurso de V. Exª.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Quero agradecer a V. Exª também, incorporando
toda a sua fala, seu aparte ao meu pronunciamento.
Concordo plenamente. Sei que há desequilíbrios. No
meu Estado, ainda não há muito, porque meu Estado
começa a produzir petróleo agora, V. Exª sabe. Mas o
desequilíbrio se manifesta especialmente nos Municípios, porque os royalties, as indenizações vão para os
Estados, e o Estado tem uma capacidade de fazer uma
distribuição entre todos os seus Municípios.
Lá no meu Estado mesmo, o Governador Paulo
Hartung fez uma lei estadual sobre aquilo que cabe
ao Estado em termos de royalties. De uma parte, ele
constituiu um fundo de desenvolvimento regional de
combate à pobreza, que é aplicado nos Municípios
que não recebem royalties, como forma de enviar
esses royalties a todos os Municípios do Estado do
Espírito Santo.
Então, nós sabemos que há desequilíbrios. Há
desequilíbrios porque o petróleo provoca dois tipos
de desequilíbrio: o Município, além de receber royalties e participação especial, ele ainda é favorecido e
será favorecido pelo valor adicionado, que interfere na
arrecadação de ICMS. Ele não arrecada ICMS, mas,
na hora de compor a sua participação, seu índice, na
hora em que ele emite a nota ﬁscal do petróleo, isso
aumenta o seu índice de participação no ICMS.
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Então, eu sei que há desequilíbrios. O que não
podemos é corrigir desequilíbrios de forma abrupta,
porque isso causa problemas não ao gestor público,
mas à população, que se acostumou com o serviço
público e passa a não ter esse serviço público.
Então, é necessário que possamos caminhar com
a ponderação necessária, sem termos uma revolução,
como V. Exª disse, mas dando passos adiante.
Eu sei que esta Casa será chamada novamente
e teremos a oportunidade de corrigir os desequilíbrios
causados na votação desta Casa ontem.
Obrigado pelos apartes.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Renato Casagrande, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Consultando a lista de oradores, Romeu Tuma está
inscrito, mas não está mais no plenário.
Valter Pereira passou por aqui.
Augusto Botelho, agora. Augusto Botelho é o nº
11 dos inscritos.
Augusto Botelho, Senador de Roraima, é médico
e do Partido dos Trabalhadores.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores,
hoje pela manhã, no Interlegis, o Senado recebeu os
integrantes do II Fórum Nacional sobre Rastreabilidade
de Medicamentos: Prevenção e Combate à Falsiﬁcação e Contrabando no Brasil.
O Fórum contou com a participação de representantes do Legislativo, Executivo, Judiciário, de órgãos
reguladores e indústrias farmacêuticas. Infelizmente,
não pude estar presente, pois tinha sido convidado
para participar da primeira parte, com a abertura, mas
vou aproveitar a sessão de hoje para falar um pouco
sobre a importância desse assunto.
Quero parabenizar os responsáveis pela iniciativa de trazer ao Congresso Nacional a discussão de
um problema crescente no Brasil: a Prevenção e Combate à Falsiﬁcação e Contrabando de Medicamentos
em nosso País.
Como sabemos, o consumo de medicamentos
falsiﬁcados, contrabandeados ou sem registro de órgãos reguladores tem crescido não somente no Brasil,
mas em todo o mundo.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, Sr. Presidente Mão Santa, 25% dos medicamentos
consumidos nos países em desenvolvimento, como o
Brasil, são contrafeitos ou de má qualidade.
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Em 2010, a OMS, a Organização Mundial de
Saúde, estima que 16% dos medicamentos comercializados serão ilícitos, representando um prejuízo
de aproximadamente US$75 bilhões para a cadeia
farmacêutica mundial.
No Brasil, décimo mercado farmacêutico mundial, com receita anual de US$10 bilhões, estima-se
que 30% da comercialização de medicamentos sejam
informais, compreendendo a falsiﬁcação e sonegação
de impostos.
A estimativa dos fabricantes, baseada nos dados
da Organização Mundial de Saúde, é de o valor representar em torno de 25% do movimento do mercado
farmacêutico brasileiro, que é de US$10 bilhões.
Dados recentes divulgados pela Anvisa mostram
que, em 2009, foram apreendidas 333 toneladas de
medicamentos irregulares, e cerca de 95% das apreensões se referem a produtos sem registro, ou seja,
sem nenhum controle de qualidade do fabricante ou
da Anvisa, vendidos – pasmem os senhores – nas
drogarias e nas farmácias.
Combater a pirataria e a contrafação dos medicamentos a partir de ações integradas de conscientização e ampliação dos mecanismos de controle, como
o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, em
implantação pela Anvisa, são assuntos importantes
que estão sendo debatidos no II Fórum Nacional sobre
Rastreabilidade de Medicamentos.
Segundo a Anvisa, essa tecnologia será a principal ferramenta para garantir a rastreabilidade desses
produtos, ou seja, vai permitir recuperar informações
históricas e geográﬁcas sobre o caminho percorrido
pelos medicamentos, desde a produção até a entrega
ao consumidor.
Esse evento faz parte das atividades do programa
Ação Responsável – assuntos prioritários do Governo
Federal e constantes também do PAC de Saúde – e
tem como objetivo fomentar o debate sobre o comércio ilegal de medicamentos e promover uma reﬂexão
sobre a necessidade de ampliar as políticas e os mecanismos de controle e de ações de conscientização
da sociedade.
Sr. Presidente Mão Santa, além da falsiﬁcação de
medicamentos ser um crime, conforme o Código Penal Brasileiro, o medicamento falsiﬁcado, de qualidade
inferior, muitas vezes de eﬁcácia nula, sem qualquer
controle sanitário, faz milhares de vítimas em todo o
mundo, como o paciente que está com câncer e com
muita dor, que vai tomar um remédio para dor e este
não resolve de jeito nenhum. Muitas vezes, aquele
remédio contra dor é falsiﬁcado. Ou como a pessoa
que está com uma infecção simples, que começa a tomar um antibiótico e a infecção evolui para uma coisa
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grave. Geralmente, o remédio é falsiﬁcado. Às vezes,
pode ser uma bactéria resistente, mas, geralmente, o
remédio é falsiﬁcado.
Tem uma coisa muito ruim, também: os quimioterápicos, que são remédios muito caros, também já
estão sendo falsiﬁcados. Quimioterápico é remédio para
ser dado para paciente com câncer. Todos sabemos
que o câncer, quanto mais precocemente for detectado, melhor será tratado. Se a gente demora com o
tratamento ou se impõe um medicamento inadequado,
esse câncer só vai piorar.
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que também é médico, que labutou muito
na Medicina e é um dos defensores da saúde aqui,
nesta Casa.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Augusto Botelho, V. Exª se refere ao II Fórum, com
o objetivo de fazer a rastreabilidade de medicamentos
falsiﬁcados, contrabandeados, pirateados. O jornal Correio Braziliense, no ano passado, fez uma série de
reportagens, durante uma semana, mostrando, inclusive, onde eram fabricados, de onde vinham, por onde
passavam. A Polícia Federal fez várias apreensões. E
não são só medicamentos, Senador Augusto Botelho,
mas também equipamentos médico-hospitalares, como
próteses e outros tipos de equipamento. Por exemplo,
você precisa fazer uma prótese de osso ou de outra
coisa e ela é falsiﬁcada. Isso está sendo usado na rede
pública e até em hospitais particulares, porque não
há controle da Anvisa e não há efetivo combate. Pois
bem, eu ﬁz um requerimento, que tenho a impressão
de que V. Exª assinou comigo. Solicitei audiência para
ouvir – convidando para ouvir – o Ministro da Saúde e
o Presidente da Anvisa. Marcamos o dia que tanto o
Ministro quanto o Presidente quiseram marcar. No dia
da audiência, quem veio? Representantes do Ministro e representantes do Presidente da Anvisa. Eu até
disse, e pedi desculpas por me retirar da reunião da
Comissão de Assuntos Sociais, que nós convidamos
o Ministro e convidamos o Presidente da Anvisa. Eu
sei que aqueles técnicos que eles mandaram sabem
mais do assunto do que eles, mas eles são os responsáveis pelos órgãos que dirigem: o Ministro pelo
Ministério da Saúde e o Presidente da Anvisa pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto,
não dão bola para essa história. Como disse V. Exª,
causa-nos, a nós, médicos, e a qualquer cidadão e a
qualquer cidadã, uma indignação, porque veja V. Exª:
ao piratear perfume, você vai, no máximo, causar, talvez, uma enganação em quem compra, mas piratear
ou contrabandear remédios falsiﬁcados, como disse
V. Exª, dizer que é um remédio e não ter a substância
ou, como nós chamamos, a base, a droga que deve-
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ria existir, é um verdadeiro assassinato. V. Exª citou o
caso de câncer, mas há “n” outras doenças, tais como
remédios para coração, para rins etc. Então, é o absurdo dos absurdos! Depois diz-se que este País está
muito bem. Não está bem coisa nenhuma. Veja V. Exª
como está a situação na área de vigilância sanitária?
O preço dos medicamentos é controlado por quem?
De repente, um remédio que se quebra a patente, o
próprio laboratório fabricante passa a vendê-lo com
50% a menos – está nos jornais hoje –. Ora, se ele,
fabricante, está vendendo por 50% a menos é porque
estava ganhando pelo menos de 70% a 100%. Então,
não dá para brincar com medicamento. Eu sempre digo
que roubar, falsiﬁcar, em qualquer área, é um crime.
Mas roubar, falsiﬁcar, enganar na área de saúde é um
crime hediondo. Inclusive apresentei uma lei aqui aumentando a pena para casos de corrupção na área de
saúde e de educação. E principalmente, eu tenho falado
muito essa questão de saúde aqui, porque o caso da
Fundação Nacional de Saúde, que é um exemplo, já
dito pelo próprio atual Ministro da saúde – Ministro do
Presidente Lula –, que, lá, é um órgão corrupto, que lá
só existe corrupção. No entanto, lá no nosso Estado,
realmente, a Funasa é um antro de corrupção de tudo
e continua. Então, não é que eu perca a fé, porque,
nós, médicos, somos treinados para não perder a fé.
Eu acho que temos que trabalhar e denunciar. O que
V. Exª está fazendo é muito importante. E é importante
que as autoridades todas de saúde, inclusive o Secretário de Saúde. E aqui quero aproveitar para chamar a
atenção do Secretário de Saúde do meu Estado, um
homem competente, um médico ilustre, que já foi Deputado Federal, mas que, infelizmente, está num lugar
no qual não pode fazer praticamente nada, porque o
Governador de Roraima não dá prioridade para a saúde. Ele só quer saber de festa, de auê, aquela história
do Império Romano antigo: ele quer enganar o povo
com festa e pão. Agora, saúde, segurança e educação
o nosso Governador não dá. Por isso, quero pedir ao
nosso Secretário de Saúde que avalie o esforço que
ele está fazendo – eu sei que ele está fazendo – para
manter uma saúde. Sei que quem garante os recursos
para essa área não os dá, que é o atual Governador
José Júnior.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigado, Senador Mozarildo.
V. Exª citou o caso das próteses. Vou explicar
para o pessoal entender, aqueles que estão vendo a
TV Senado, o que é uma prótese. As pessoas quebram
um osso – os idosos sofrem mais fraturas –, fraturam
um osso da perna, por exemplo o da coxa, o fêmur,
daí coloca-se uma prótese para consertar aquele osso,
para dar ﬁrmeza àquele osso. Se puser uma prótese

638

28606

Sexta-feira 11

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de boa qualidade, com garantia, de boa procedência,
aquela pessoa vai viver uma vida normal, vai ﬁcar tudo
bem. Mas, se puser uma prótese falsiﬁcada, de qualidade ruim, aquele idoso vai começar a usá-la e aquela
prótese quebra também, quebra e ﬁca mais fraca do
que o próprio osso, quebra e entorta. Então, dá um
problema muito sério de saúde. Por isso a gente tem
de ser rigoroso com esse negócio de falsiﬁcação de
medicamento, de próteses e de aparelhos médicos.
Temos de nos alertar e nos preparar. Temos de
nos organizar e conscientizar as pessoas para que
exijam procedência dos materiais, principalmente materiais médicos.
Nesse cenário, Sr. Presidente Mão Santa, como
sabemos da importância da conscientização e da participação de toda a sociedade, é importante, para que
a ﬁscalização e a prevenção dessa fraudes tenham
maior resultado, que as instituições responsáveis intensiﬁquem as ações de comunicação, informação e
orientação à população, com o objetivo de esclarecer os
riscos do uso de medicamentos falsiﬁcados, e que nós,
Parlamentares, ajudemos a realizar esse trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente Mão Santa.
Era isso o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra, inscrito como Líder do PT, o Senador
Eduardo Suplicy; depois, como orador inscrito, falará
o Senador Valdir Raupp.
O Senador Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, fala como Líder e representa o Estado de
São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Mão Santa, quando o Presidente Lula, ontem,
em Natal, Rio Grande do Norte, comentou o desenvolvimento econômico brasileiro, sobretudo o fato de ter-se
registrado, pelo IBGE, pela Fundação Getúlio Vargas, o
crescimento de 9% em relação ao que acontecera no
ano passado – esta foi a taxa de crescimento registrada no primeiro trimestre deste ano do Produto Interno
Bruto –, o Presidente, muito contente, mencionou que,
no Brasil, estava acontecendo o fenômeno da multiplicação dos pães. Então, ﬁquei pensando justamente na
leitura do Evangelho de Mateus, onde é explicada a
maneira como Jesus, vendo que havia uma verdadeira multidão de quase 5.000 pessoas, e tendo os seus
apóstolos dito que havia apenas cinco pães e alguns
peixes... Vejamos o que disse Mateus:
Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galiléia e, subindo a um monte, assentou-se lá.
E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos,
cegos, mudos, aleijados e outros muitos; e os puseram aos pés de Jesus e Ele os sarou, de tal sorte que
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a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os
aleijados, sãos, os coxos a andar e os cegos a ver; e
gloriﬁcavam o Deus de Israel.
Jesus, chamando a seus discípulos, disse: Tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há
três dias e não tem o que comer, e não quero despedila eu jejum, para que não desfaleça no caminho.
E os seus discípulos disseram: donde nos viriam
em um deserto tantos pães para saciar tal multidão?
E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles
disseram: Sete e uns poucos peixinhos. E, então, mandou a multidão que se assentasse no chão e, tomando
sete pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deuos a seus discípulos e os seus discípulos, à multidão.
E todos comeram e se saciaram e levantaram, do que
sobejou sete cestos cheios de pedaços.
Ora, os que tinham comido eram 4 mil homens,
além de mulheres e crianças.Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala.
Este é um dos trechos mais conhecidos da Bíblia Sagrada.
Há poucos dias, no Evangelho da Missa de Corpus Cristi, da semana passada, justamente este era o
Evangelho – o Senador Augusto Botelho, de Roraima,
que sempre costuma ir à Missa, lembra-se muito bem.
Querido Senador Augusto Botelho, quando, há três
semanas, estive no encontro ecumênico das igrejas
alemãs, católica, evangélicas, protestantes, todas, na
cidade de Munique, onde moram 1,4 milhão de habitantes, lá estavam 125 mil visitantes, para justamente
participar desse encontro ecumênico onde havia centenas de eventos simultâneos, dentre os quais o que
aconteceu na Universidade Técnica de Munique, onde
eu juntamente com o Bispo Zephaniah Kameeta, ali
na Namíbia, fomos convidados para expor a proposta
da Renda Básica de Cidadania. E eis que o Bispo Kameeta lembrou a história da multiplicação dos pães e
dos peixes deste Evangelho.
Então, disse ele que, na Namíbia, a cem quilômetros da capital, Windhoek, está se realizando uma
experiência notável, desde janeiro de 2008. E qual é
a experiência? Justamente de se distribuir a todos os
seus quase mil habitantes cem dólares da Namíbia,
equivalente a doze dólares por mês ou dez euros, a
cada uma daquelas pessoas que ali habitam.
Então, o Bispo Kameeta mencionou que a experiência desta renda básica de cidadania, do basic
income grant ali distribuído nesses dois anos e cinco
meses, fez com que ele próprio tivesse uma nova compreensão exatamente do milagre da multiplicação dos
peixes e dos pães. E por quê? Porque, quando Jesus
fez aquela distribuição dos pães e dos peixes, Ele não
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disse a cada pessoa: você vai receber e você, não.
Você parece que merece, porque parece ser muito
necessitado e você, não. Você ﬁca nesta ﬁla e você,
não. Conforme aqui está relatado no Evangelho, Ele
resolveu simplesmente compartilhar e distribuir o pão
para todos os presentes. E o que aconteceu? Aconteceu que cada um como que se abriu, formou-se um
sentimento de liberdade, de independência, um sentimento de comunidade e cada um passou a se dar, a
dar de si aquilo que tinha. E, justamente desta forma,
ao se compartilhar o pão igualmente para todas as
pessoas, sem qualquer condicionalidade, eis que os
resultados práticos da experiência têm se registrado
como notáveis, pois aumentou consideravelmente a
atividade econômica, passaram muitos dos habitantes ali a produzir legumes, verduras, pães e outros,
alguns passaram a produzir tijolos, outros passaram
a produzir vestimentas. E, portanto, com a demanda
por bens necessários às pessoas, eis que houve um
desenvolvimento muito signiﬁcativo. E eis que a presença das crianças nas escolas melhorou consideravelmente. Melhor que isso, a taxa de abandono de
escolas passou de 40% para zero por cento. A taxa de
criminalidade naquela Vila de Oshivelo diminuiu 42%
e o sentimento de autoestima de todas as pessoas
melhorou consideravelmente.
Ora, justamente o Bispo Kaneeta é uma das principais autoridades e um dos principais entusiastas da
renda básica de cidadania que estará presente no 13º
Congresso Internacional da Rede na Terra da Renda
básica, que se realizará na Universidade de São Paulo, em 30 de junho, 1º e 2 de julho próximos. Estou
no aguardo da conﬁrmação por parte do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, no sentido de que ele possa
conﬁrmar, a palestra que todos esperamos possa ser
por ele proferida na manhã do dia 1º de julho de 2010,
naquela Universidade.
A propósito, tendo em conta que servidores da
Universidade de São Paulo, assim como da Unesp e
da Unicamp, estão num movimento de reivindicação,
de protesto de paralisação – parte de seus servidores
realizaram uma paralisação e, nesta semana, resolveram ocupar o edifício da Reitoria da USP –, quero aqui
transmitir que conversei com o Presidente da Adusp,
João Zanetic; conversei com servidores da direção do
Sindicato dos Servidores da Universidade de São Paulo; tentei conversar com o Reitor, Professor Fernando
Costa, da Unicamp, que é Presidente do Cruesp, o
Conselho dos Reitores das três Universidades Paulistas – a Unesp, a USP e a Unicamp –, e conversei
com o Reitor da Unesp, Professor Herman. Transmiti
aos três Reitores a minha preocupação dita aos servidores, de que ações como estas, de quebrar a porta
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da Reitoria da USP, as janelas, ações dessa natureza não ajudam a causa desses servidores perante a
opinião pública, porque qualquer dano ao patrimônio
da Universidade de São Paulo não contribuirá para o
propósito que todos queremos, ou seja, de que tenham
as universidades paulistas o melhor nível de ensino,
de pesquisa, de desenvolvimento da ciência, da tecnologia e o melhor ambiente possível.
Alegam os servidores que houve um ajuste de
remuneração neste ano maior para os professores em
relação ao que foi dado para os servidores, e eles gostariam de que houvesse isonomia. Como não conheço
todo o histórico e os detalhes daquilo que aconteceu
no passado, o que espero – e tenho procurado contribuir – é que haja um diálogo de entendimento.
O Professor Herman, Reitor da Unesp, me informou que está marcada para a próxima terça-feira, na
sede do Conselho dos Reitores, uma reunião em que
os três Reitores estarão presentes e que considerarão
a manifestação feita pelo conselho das seis universidades que foi encaminhada para eles, a ﬁm de que examinem aquelas reivindicações. Eu me dispus a estar
presente, seja na segunda ou até amanhã, mas, como
o Reitor da Unicamp está no exterior, então aguardo,
se necessário. Na segunda-feira poderei estar também
na sede da Creusp para ajudar no diálogo se avaliarem
que eu e outras pessoas poderemos ajudar.
Sr. Presidente, gostaria de registrar aqui que
encaminhei hoje aos Srs. Membros da Mesa Diretora,
ao Presidente José Sarney, ao 1º Secretário Heráclito
Fortes, a V. Exª, Senador Mão Santa, esta carta em
que expresso a minha preocupação:
Em época de discussão acerca da reforma administrativa desta Casa, apresento a
Vossas. Excelências carta que me foi entregue
pelo Sr. Livingston de Souza, Presidente da
Associação dos Servidores Terceirizados do
Senado Federal, o qual questiona o tratamento
dado aos servidores terceirizados.
Ressalta o Sr. Livingston que as recorrentes alterações no contratos com as empresas
responsáveis pela prestação de serviços de
limpeza, conservação, jardinagem e outros ao
Senado têm produzido efeitos negativos sobre
os servidores terceirizados. Recentemente, o
auxílio-alimentação foi reduzido de R$20,00
para R$13,00 e, em alguns casos, para R$5,00.
Lembra também que, constantemente, o pagamento dos servidores terceirizados é atrasado,
impossibilitando que estes proﬁssionais cumpram com seus compromissos ﬁnanceiros.
Além dos problemas relacionados pelo
Sr. Livingston, para os quais peço a atenção
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e o comprometimento de Vossas Excelências,
gostaria de citar a nota que foi apresentada
pela Diretoria-Geral do Senado na data de 09
de junho [ontem].
Nela, consta informação do Diretor-Geral acerca do recém-ﬁrmado contrato com a
empresa FIANÇA, a qual teria vencido pregão para execução de serviços de limpeza e
conservação. Remete ainda as informações
contidas na nota às constantes no Portal da
Transparência do Senado Federal.
Não obstante as informações da nota darem conta do pregão realizado, veriﬁca-se no
Portal que o contrato com a empresa FIANÇA
foi realizado sob a égide da dispensa de licitação, legitimada no art. 24 da Lei 8.666/93.
Conversei com o 1º Secretário, Senador Heráclito Fortes, que diz que o Sr. Haroldo Tajra me daria
a explicação, e aqui registro na carta:
Informou-me hoje o Sr. Haroldo Tajra,
Diretor-Geral, que, em verdade, foi efetivada
nova licitação em 25 de maio último, onde
venceu a licitação a empresa FIANÇA Ltda.,
e que esta informação constará do Portal da
Transparência nos próximos dias.
Em outro sentido, aﬁrma a nota que os
servidores terceirizados foram englobados em
um novo contrato para ﬁns de saneamento de
desvios de função.
É importante que esse contrato venha a ser, portanto, disponibilizado no Portal da Transparência, uma
vez que ainda não o foi. Assim, proponho que possamos todos ser esclarecidos sobre esses problemas. E
o Senador Heráclito Fortes me informou que a Mesa
Diretora logo cuidará de resolver esses problemas.
E gostaria de dizer que avaliei como adequada
a decisão da Senadora Serys Slhessarenko, que representa o Partido dos Trabalhadores na Mesa Diretora, de ainda não ter assinado a proposta relativa aos
ajustes de salários de todos que trabalham com tanta
dedicação neste Senado, porque é preciso que nós
conheçamos antes, e ela própria conheça.
Então, ontem, o Diretor-Geral, por solicitação do
Senador Heráclito Fortes, encaminhou-me essa proposta, e eu transmiti ao Senador Heráclito...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. Exª
começou no peixe, lembrando Cristo. E eu lembro que Cristo, em um minuto, fez o Pai Nosso, o melhor discurso.
Um minuto para concluir.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Trinta segundos.
Então, transmiti ao Senador Heráclito que, até a
próxima segunda feira, farei sugestões à Mesa Diretora,
inclusive à Senadora Serys Slhessarenko, a respeito do
Projeto de Resolução, para que possamos decidir a respeito, conforme o apelo do Senador Jayme, do Senador
Papaléo e de outros Senadores. Mas é importante que
nós votemos isso com conhecimento do assunto.
Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Jayme Campos ( DEM – MT) – Senador
Suplicy, por favor, aguarde-me um minutinho na tribuna. Ontem, estive conversando com V. Exª em relação
ao plano para ser encaminhado ao plenário e para ser
votado. V. Exª me disse que não tinha conhecimento,
até então, dessa matéria. Todavia, conversei há pouco com o Senador Heráclito Fortes, perguntando as
razões e os motivos, até porque não foi encaminhado,
tendo em vista que eu disse há poucos dias – e o próprio Senador Sarney – que é louvável o encaminhamento para ser votado no plenário da Casa pelos 81
Senadores. V. Exª tem dito, reiteradas vezes, que não
tem conhecimento...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agora recebi.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Ótimo. Então, já houve um avanço signiﬁcativo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim. Já houve. E é o meu compromisso de, até segunda-feira, apresentar sugestões.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Entretanto, o
Senador Heráclito Fortes me disse, há poucos minutos,
quando estava no recinto, no plenário, que na terça-feira,
parece, ele tem uma reunião com alguns Senadores, sobretudo aqueles que participaram daquela comissão...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Da Subcomissão Administrativa.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Exatamente. E o que questionei a ele, diante de tudo que está
acontecendo aqui... A ponderação que me ﬁzeram no
dia de ontem foi de que a Senadora Serys não havia
assinado, como membro da Mesa...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Porque não havia conhecido ainda.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – É, não tinha
assinado. O que eu ﬁco...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Ela
não assinou porque não tinha tido tempo de estudar o
assunto nos seus detalhes. Foi essa a razão. Por isso
que digo que eu avalio que ela agiu com correção.
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O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Até aí tudo
bem. Agora, conversando com o Senador Heráclito, ele
me disse que vai colocar para o Plenário. E sobretudo,
o que eu acho muito importante, Senador Mão Santa,
é que entregue o documento, imagino, o estudo feito
da reforma, do novo plano de carreira, para os Srs.
Senadores a ﬁm de que possamos todos analisar. E
que cada um assuma a sua responsabilidade depois.
Senador Eduardo Suplicy, tenho a maior admiração, o
maior respeito por V. Exª, e já disse aqui que gostaria
que o senhor fosse o candidato a Presidente do PT, e
até poderia, com certeza, apoiar V. Exª, pela simpatia,
pela coerência e pela sua trajetória histórica. Mas não
podemos ﬁcar nessa embromação aqui, de maneira
alguma. Eu acho que nós temos que colocar para votar, no máximo, até quarta-feira.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Caso contrário, não teremos tempo suﬁciente. E o Senador Heráclito me garantiu, há poucos minutos, que terça-feira,
no máximo, esse imbróglio estará resolvido. Ele me
prometeu que estava aguardando apenas uma conversação que vai ter. Porque se aguardarmos a Senadora
Serys assinar... Vamos imaginar que ela não assine. A
Mesa não vai colocar para o Plenário da Casa? Nós
somos 81 Senadores aqui. Porque uma Senadora não
assinou, não vai colocar em pauta essa matéria? Eu
acho que um não pode ser mais do que 80. Portanto,
espero que V. Exª, que é um defensor da classe trabalhadora, dos bons servidores públicos deste País,
nos ajude. Eu acho que é uma dívida que nós temos
com os nossos servidores do Senado Federal, e nós
temos que aprovar, no máximo, até quarta-feira, para
dar tempo de o Presidente sancionar. Obrigado. Espero
que V. Exª ajude nossos servidores do Senado nesse
projeto, nessa luta que é mais do que justa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
As observações de V. Exª contribuem para esclarecer.
A Senadora Serys não assinou porque não conhecia
inteiramente o teor.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agora, teremos tempo. E o propósito é o de conhecer.
Mas quero assinalar que uma coisa é a proposta de
ajustes e a outra é a proposta de reforma administrativa,
de maior profundidade. Esta é a que a Subcomissão
de Reforma Administrativa está examinando. Poderá
até opinar sobre a questão dos ajustes, mas essa é
uma responsabilidade da Mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Orador inscrito, Senador Valdir Raupp, Líder do
PMDB.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Roberto Cavalcanti. Pela ordem também,
em seguida, Garibaldi Alves.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V. Exª que seja colocado em pauta
para votação o Requerimento nº 17, de 2010, de minha
autoria, já lido neste plenário, que solicita do Ministro
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Miguel Jorge, informações do BNDES relativas
a contratos destinados a ﬁnanciar projetos de autogestão e cogestão no período de 1994 a 1999.
Era essa a solicitação para que, dentro do possível
e no momento adequado, V. Exª coloque em votação
este nosso requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Secretário Executivo João Pedro, vamos atender à
solicitação do Senador Roberto Cavalcanti quanto a
um requerimento e o colocamos em pauta na primeira
oportunidade.
Já passou a Ordem do Dia. Se V. Exª tivesse falado, nós o teríamos colocado em pauta e votado.
Pela ordem – aguarde pacientemente –, o Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a V. Exª que, após o discurso do Senador Valdir
Raupp, V. Exª me dê a oportunidade de falar durante
alguns minutos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com o maior prazer. Eu ﬁcarei aqui até à meia-noite
ou até às quatro horas da madrugada para ouvi-lo. V.
Exª, sem dúvida nenhuma, encanta-nos.
Saí do PMDB, porque ele, tendo um nome como
o de V. Exª, que poderia ser candidato a Presidente
da República... Se tivesse o Partido aquela tradição de
coragem do tio de V. Exª, o Aluísio Alves, de Ulysses
Guimarães, de Tancredo Neves e de Juscelino Kubitscheck, de Ramez Tebet, eu teria ﬁcado.
Mas um Partido cooptado totalmente pelo poder...
Não ouviram nem o nosso Rui Barbosa, que disse:
“Não troco a trouxa das minhas convicções por um
Ministério”. Estão trocando a grandeza, a história, a
nossa luta por qualquer boquinha.
Com a palavra, Valdir Raupp.
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não sei se vamos
aguentar até às quatro horas da manhã, hoje. Mas,
como há poucos oradores, certamente não será preciso ﬁcar até às quatro horas da manhã, como ﬁcamos
nesta madrugada, para votar um projeto importante
para o Brasil, que foi o pré-sal, a capitalização da Petrobras, a partilha, a distribuição dos royalties, que vão
beneﬁciar todo o povo brasileiro.
Mas queria falar nesta tarde, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, do crescimento do PIB e, por meio
desse, também dos desdobramentos dos investimentos no nosso País.
Diria até que estamos vivendo um novo milagre
na economia brasileira. Recém-saído de uma crise global, o Brasil teve uma pequena desaceleração no seu
crescimento, na sua economia, mas já o retomou no
ﬁnal do ano passado e no início deste ano, com toda
a força, crescendo a taxas muito próximas às da China. O Brasil deve fechar este ano com um crescimento
acima de sete pontos percentuais, podendo chegar a
oito pontos percentuais, coisa não vista, há décadas,
no nosso Brasil. Essa é a força do nosso povo, a força
da nossa gente, a força do trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Senador Valdir Raupp, ouvi esta história do Médici: “Ninguém segura este País, ame-o ou deixe-o”. Não se fala
mais – permita-me a intimidade que temos –, não se
fala nisso. Fala-se hoje em IDH. Isso aí é riqueza que
não gera investimento em ciência, em tecnologia...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mas estamos crescendo, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, não...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Saímos...
Vinte milhões...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Permita-me o debate qualiﬁcado. Pergunto quanto foi
o IDH, se ele cresceu. O Brasil é a oitava economia,
mas é a septuagésima em educação, em pesquisa,
em patente, em prêmio Nobel...
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Mas, se
formos comparar as taxas de...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Isso tudo tem mais signiﬁcado. O conceito maior...
Desculpe-me, eu vim do PMDB, você foi o melhor líder que já houve lá, mas não se fala mais, não. Isso é
um tema... Fala-se hoje é em IDH - é a maneira de se
mensurar o desenvolvimento de uma nação.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Nós estamos avançando, Sr. Presidente. Estados pobres, no
passado, como era o Estado...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, traga-me aqui o IDH.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Eu falo
aqui do Estado de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Isso é uma medida para enganar.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Se V. Exª
me deixar falar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Presidente Médici disse isto – V. Exª se lembra, e nós
éramos contra: “Ninguém segura este País. Ame-o ou
o deixe-o”. O “milagre brasileiro” que V. Exª usou o Médici usou. Eu quero saber o IDH.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Nós tivemos avanços signiﬁcativos nos últimos anos. Tiramos
mais de 20 milhões de brasileiros da miséria para entrarem para as classes E e D, de forma que o Brasil
cresceu muito, e continua crescendo. Eu tiro por base
o meu Estado, o Estado de Rondônia. Nós somos o
13º IDH do Brasil, e era um Estado pobre até há pouco
tempo. Estamos acima da média nacional. Os investimentos do Governo Federal...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Reconheço. O Estado de V. Exª, graças a V. Exª, deu um
exemplo ao País, que o meu, governado pelo PT, não
deu. A aftosa – nós estamos lá em risco desconhecido.
É uma vitória. V. Exª contribuiu. E aí reconhecemos.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Eu criei,
Sr. Presidente, no meu Governo, já que puxou esse
assunto, um programa chamado Gado Sadio. Vacinamos todo o rebanho, e, de lá para cá, há mais de
15 anos, nunca mais houve um foco de febre aftosa.
Ganhamos certiﬁcado da OEA, na França, pela sanidade animal.
Mas vou voltar ao assunto do PIB. O Brasil deve
crescer acima de 7% do PIB este ano. Isso faz, Sr. Presidente, com que a pobreza brasileira cada vez ascenda
mais a classes mais altas. Não tenho nenhuma dúvida
disso. Que não seja a 7%, a 8%. Se for a 5%, a 6%,
sustentadamente, por 5, 10, 15, 20 anos, o Brasil, em
20 anos, saltará da oitava economia do mundo, com
certeza, para a quarta ou quinta economia do mundo.
E aí vão melhorar todos os indicadores.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
o que desejamos. Estou com as preocupações para
que melhore na patente, na pesquisa, na tecnologia,
no número de engenheiros. Está diminuindo o número
de engenheiros do Brasil.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Vamos
avançar. Nós aprovamos aqui, nesta madrugada, mais
precisamente hoje, a distribuição dos recursos do présal. E aprovamos, em um dos itens, 50% do Fundo
Social para a educação.
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Acho que, se realmente a extração desse petróleo for da forma como está sendo divulgada, vamos
ter muitos recursos para investir na educação e em
outras áreas do nosso País.
Mas o Estado de Rondônia, meu Estado, vem
crescendo a taxas superiores à taxa nacional do PIB,
e os indicadores sociais, também. É um Estado novo,
um Estado jovem, de pouco mais de 20 anos, que vem
prosperando em ritmo acelerado, graças também aos
investimentos do Governo Federal, que somam mais de
R$30 bilhões na construção de obras públicas, como
as usinas do rio Madeira, que vão gerar mais de sete
mil megawatts de energia.
Mas, se o Brasil crescer 7% ou 8%, isso signiﬁca
o crescimento de um ano. Nós vamos precisar, a cada
ano, de construir novas usinas hidrelétricas ou eólicas
ou de biomassa, que possam gerar em torno de sete a
oito mil megawatts por ano a mais de energia elétrica,
para sustentar o crescimento.
Então, o crescimento é bom? É muito bom, mas
precisa também crescer, no mesmo ritmo, a infraestrutura do País, não só na área de energia elétrica, mas
na de rodovias, de hidrovias, de portos. Enﬁm, o Brasil precisa preocupar-se também com o crescimento
nessas outras áreas.
Mas Rondônia tem ganhado investimentos substanciais, como já falamos aqui: as usinas do rio Madeira;
as obras das rodovias, as restaurações de rodovias,
como a BR-364 e a BR-425; as pontes que interligam
Porto Velho a Manaus, na BR-319, no rio Madeira, que
já tem um canteiro de obra; a ponte do Abunã, no rio
Madeira, no Distrito de Abunã, que vai para o Estado
do Acre, interligando a rodovia transcontinental, a rodovia bioceânica; a ponte de integração de GuajaráMirim, Guaiará – Guajará-Mirim, também uma ponte
binacional, que deve ser iniciada no ano que vem – o
projeto está ﬁcando pronto e deve ser licitado, até o
ﬁnal deste ano –; o asfaltamento da BR-429, uma obra
em que a Deputada Marinha Raupp tem trabalhado
há mais de 10 anos e que conseguiu agora colocar
no PAC, já com dois trechos em andamento – e os
outros três trechos devem continuar, devem começar
em breve também...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Senador Valdir Raupp, estamos num debate qualiﬁcado. V. Exª é um dos melhores políticos que eu conheço. V. Exª foi um dos melhores líderes do PMDB.
O PMDB cresceu.
Mas olhe aqui a realidade do Brasil. Atentai bem,
acabo de receber de José Ribamar Garcia – Advogados Associados: José Ribamar Garcia, Roseli Mansur,
Ivan Simões Garcia, Gustavo Grossi Nunes, Luciano
Rodrigues, Cecília Coelho Rêgo, Tatiana de O. M. Fer-
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reira e Tathiana. Isso aqui é da Av. 13 de Maio, Centro,
Rio de Janeiro.
Está aqui o Paulo Duque. Atentai bem para a realidade do Brasil. Ninguém pode esconder a verdade
em relação a isso. Do Rio de Janeiro, está aqui o Paulo
Duque, a quem vou entregar:
Rio, 20/05/2010,
Senador Mão Santa,
Os Correios estão levando dez dias para
entregar uma carta. Pasmem! Para Teresina,
então, são doze dias.
O PT acabou com os Correios.
Sem mais,
Abraço e admiração.
E vou passar aqui para o Líder do Rio
de Janeiro.
Olha o retrato do Governo brasileiro.
Pronto, Paulo Duque.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, isso não diminui o nome que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos tem. A Empresa está
sólida. Esse é um problema momentâneo, tenho certeza de que logo, logo vai ser resolvido e a Empresa de
Correios não vai deixar de ser uma grande empresa,
de ser um orgulho do Brasil, assim como são a Petrobras, a Eletrobrás, a Caixa Econômica e o Banco
do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Atentai bem, é um grupo idôneo do Rio de Janeiro, de
advogados, que fez essa denúncia. O Senado é para
isto, para ouvir as denúncias.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Está certo. Eu concordo e me somo ....
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Doze dias, uma carta – está ouvindo, Garibaldi Alves?
– do Rio de Janeiro para Teresina, que é capital; avalie
para o interior.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – E me
somo a essa reclamação de V. Exª e desse advogado
do Rio de Janeiro, como de tantos outros brasileiros, de
que nesse momento a Empresa de Correios vive uma
pequena crise, é verdade, mas é uma grande empresa,
é uma empresa sólida. Conversei ainda recentemente
com alguns diretores e é lamentável o que está acontecendo. Talvez seja um problema de gestão, momentâneo, de desencontros de gestão, mas logo que isso
seja resolvido o Correio volta a ser a grande empresa,
como sempre foi, servindo o povo brasileiro.
Mas voltando a nossa fala sobre os investimentos
no Estado de Rondônia, eu ainda queria falar da usina
de Tabajara, no Município de Machadinho d’Oeste, uma
usina de 350 MW, que já está no PAC, está aguardando
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apenas a licença ambiental, que é um outro problema,
um outro gargalo, que espero logo, logo seja resolvido, assim como foi resolvida a questão das usinas do
Madeira e de Belo Monte, no Pará, que vão ser muito
importantes para o crescimento do Brasil, a questão
da usina de Tabajara também será resolvida, assim
como em breve da usina Cachoeira Esperança, que
é a terceira usina do rio Madeira, que vai somar mais
de 3.000 MW de energia para o Brasil e para o povo
do Estado de Rondônia.
Eu queria mencionar, Sr. Presidente, já caminhando para a conclusão, outras obras aprovadas pela
Aneel, como as interligações de linhas de transmissão
de Alvorada d’Oeste, Presidente Médici, Alvorada, São
Miguel, Seringueira, São Francisco, Costa Marques,
como também a Machadinho d’Oeste, Extrema, Vista Alegre, Nova Califórnia, Jaci Paraná, Campo Novo
de Rondônia, Buritis, interligando também ao sistema
elétrico nacional.
E por último eu queria falar do gasoduto UrucuPorto Velho. Esta obra, depois que se iniciou a construção das usinas do rio Madeira, deu uma esfriada.
Não desisti, jamais desistirei de trabalhar por essa obra,
porque entendo que é muito importante, será muito importante para o Estado de Rondônia e para o Brasil,
porque o gás de Urucu está abastecendo Manaus, é
suﬁciente para abastecer as térmicas e as indústrias
de Manaus. Está agora jorrando mais petróleo, petróleo
e gás da bacia do Juruá e da bacia do Solimões. Para
onde vai ser escoado esse gás? Vai ter que passar pelo
Estado de Rondônia, vai ter que chegar o gasoduto a
Porto Velho, vai ter que sair de Porto Velho talvez um
gasoduto interligando ao Estado de Mato Grosso, Cuiabá, interligando ao Gasbol que vem da Bolívia para os
Estados do Sul e do Sudeste.
Acredito muito nesse projeto. Vou voltar a trabalhar
com toda força, porque é um projeto aprovado, pronto,
acabado, com licença ambiental, orçado, e por que o
Brasil não pode construir esse gasoduto?
Então, com esse crescimento do PIB, com a extração do pré-sal, com mais gás nas bacias do Solimões e
do Juruá, esse gasoduto Urucu-Porto Velho vai ter que
acontecer. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acontecer.
Dei uma trégua porque estava trabalhando nas usinas
do rio Madeira. As usinas do rio Madeira são realidade
hoje, tem lá mais de 20 mil trabalhadores.
Quando terminarem as usinas do rio Madeira, daqui a dois anos, para onde esses trabalhadores vão?
Vão para a construção do gasoduto, para a construção
da ferrovia Transcontinental, para o Polo Industrial de
Porto Velho, que vai acontecer também com a usina
farta que vamos ter e com o gasoduto.
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Trabalho também para implantar em Porto Velho
uma zona de processamento de exportação, uma ZPE,
para gerar emprego para a população de Porto Velho,
principalmente para os trabalhadores que vão sair das
usinas do rio Madeira.
E já encerrando, Sr. Presidente, quero falar rapidamente da transposição. Não é a transposição do
São Francisco, que é uma coisa importante para o
Brasil também, mas é a transposição dos servidores
do Estado de Rondônia para a União. São mais de 20
mil servidores que há 18 anos mereciam ser transpostos para os quadros da União e não foram por falta de
união da Bancada Federal de Rondônia. O Estado do
Amapá e o Estado de Roraima tiveram esse benefício,
e Rondônia ﬁcou para trás, amargando esse prejuízo
há 18 anos.
E agora aprovamos, com o apoio de V. Exª, Senador Mão Santa, Senador Paulo Duque, Senador Mozarildo, Senador Garibaldi Alves, Senador Almeida Lima
e todos os Senadores desta Casa, assim como dos
Deputados que nos ajudaram a aprovar esse projeto.
Aprovamos em dois turnos no Senado, em dois turnos
na Câmara, voltou para o Senado porque houve alteração. Relatei esse projeto rapidamente no Senado. Aprovamos. Foi promulgado pelos dois Presidentes, Michel
Temer e José Sarney. Foi para o Planejamento, para a
sua regulamentação e resolvemos, num acordo com o
Líder do Governo nesta Casa, Senador Romero Jucá,
inserir o texto que estava sendo discutido no planejamento, numa Medida Provisória nº 472, e aprovamos
também no Senado e na Câmara dos Deputados. E
agora está para sanção presidencial.
Tenho tido inúmeras conversas, entendimentos
com o Ministério do Planejamento, com a Casa Civil,
com o Ministério da Fazenda, assim como com outros
Parlamentares também, e o meu sentimento – já falei
isso aqui – é o de que o Presidente Lula vai sancionar esse Projeto. Talvez vete pequenos itens, que não
venham a prejudicar seriamente os servidores do Estado de Rondônia.
A expectativa é que, de hoje até terça-feira, o
último prazo, dia 15, o Presidente possa vetar. Talvez
na sexta-feira, na segunda, o mais tardar na terça,
para acabar com essa angústia, com essa ansiedade
que estão vivendo hoje os servidores do meu Estado,
não só os servidores, mas toda a população que foi
contagiada por esse Projeto, durante aquele período
em que foi discutido e votado aqui no Senado e na
Câmara dos Deputados.
Então, encerro aqui, Sr. Presidente, esse meu
pronunciamento, agradecendo a benevolência com o
tempo, na certeza de que o Presidente Lula, que tem
um bom coração, é um homem bom e que goza hoje
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de prestígio não só nacional, mas internacionalmente,
que colocou o Brasil no rumo do progresso, do desenvolvimento, possa nos atender com esse benefício,
cumprindo assim uma dívida histórica de 18 anos com
o povo do meu Estado, o Estado de Rondônia.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– A Mesa se solidariza com V. Exª na conquista dos
direitos do povo, do funcionário público do Estado de
Rondônia.
E eu advirto Sua Excelência o Presidente da República de que Clóvis Bevilácqua – está ali o Almeida
Lima, grande jurista – disse que o direito é igual para
todos. E como é que todos os territórios já conseguiram isso? E citando Rui Barbosa, que está acima de
nós, Valdir Raupp, aproveito para advertir Sua Excelência o Presidente da República, nosso Presidente
Luiz Inácio, de que justiça tardia é injustiça manifesta.
Isso é o que está sendo feito com o valoroso povo de
Rondônia, que V. Exª representa com grandeza.
Então nós, como Presidente deste Senado, neste
instante, advertimos Sua Excelência o Presidente da
República para se inspirar em Clóvis Bevilácqua, em
Rui Barbosa e Montaigne, que disse que “a justiça é
o pão de que mais a humanidade precisa”.
Agora, os oradores inscritos. Está inscrito o Senador Mozarildo Cavalcanti, que cedeu, e já está na
tribuna o Senador Garibaldi Alves. Permutaram.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN)
– Uma permuta compulsória.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Garibaldi Alves é essa ﬁgura extraordinária que presidiu este Senado nos momentos mais difíceis. Deus
não ia abandonar esse povo cristão. Do jeito que ele
pinçou Davi para vencer Golias, Moisés, ele buscou
Garibaldi, num momento de grandes diﬁculdades, para
atravessar o nosso Mar Vermelho. E, hoje, o Senado
é a grande Instituição que salvaguarda a democracia
neste País. A ele, a nossa gratidão.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Quero agradecer ao Presidente em exercício, Senador Mão Santa, desta sessão. Quero pedir desculpas
ao Senador Mozarildo, porque pensei que o próximo
orador seria eu.
Quero dizer que vou falar aqui, como fez o Senador Valdir Raupp, a respeito do meu Estado porque, por
uma feliz coincidência, o Rio Grande do Norte, durante
a última semana, obteve grandes conquistas.
Às vezes, Sr. Presidente, nós passamos dias
após dias, semanas após semanas, anos após anos,
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em busca de conquistas, de feitos, em busca de fatos
positivos, e não conseguimos.
E o Rio Grande do Norte, agora, nesta semana,
começando pela semana passada, tem o que comemorar em função do seu desenvolvimento econômico
e social. Na verdade, estamos diante de uma alternativa, ou de várias alternativas criadas pelo Estado,
para que não se tenha um desenvolvimento que não
apresente a sua sustentabilidade, ou que venha a
apresentar apenas espasmos de desenvolvimento,
verdadeiros soluços, mas que não se tenha uma consistência, como se espera, e como se operou – creio
– com relação ao Rio Grande do Norte nesse início,
nessa arrancada para a conquista de novos dias, dias
de maior felicidade para o seu povo.
Eu começaria, Sr. Presidente, pelo fato de recebermos, na semana passada, o ex-Presidente americano Bill Clinton, que veio fazer uma palestra a respeito
de responsabilidade social, comemorando os 30 anos
da Universidade Potiguar, uma universidade particular, que, entretanto, tem oferecido a 30 mil norte-riograndenses novas perspectivas, no campo não apenas
daqueles que vão formar-se, mas também daqueles
que vão especializar-se. E aí temos os cursos de doutorado, pós-doutorado.
A Universidade Potiguar trouxe para o Rio Grande do Norte o 42º presidente norte-americano, que fez
uma palestra a respeito da responsabilidade social no
mundo moderno, falando, sobretudo, sobre as ONGs.
E aí não há como deixar de se fazer uma comparação
de como são diferentes as ONGs que existem por aí
afora de muitas ONGs que existem aqui no Brasil. Mas
existem, também no Brasil, organizações não governamentais que merecem elogios.
Eu não me vou deter sobre a palestra do ex-presidente americano, senão iria me demorar muito, Sr.
Presidente, nas minhas palavras.
Segunda-feira, logo no início da semana, tivemos
a realização de mais uma Feira Nacional do Camarão,
sempre realizada no Rio Grande do Norte por ser o nosso Estado o maior produtor de camarão do Brasil.
Creio que, se não fossem determinadas providências e medidas que surgiram no meio da luta dos
produtores do camarão, que souberam organizar-se,
certamente aquela reunião realizada no Centro de
Convenções de Natal teria se transformado num palco de lamentações.
Em 2004, houve enchentes que devastaram a
produção de camarão do Rio Grande do Norte. Depois
disso, tivemos a crise do câmbio, que levou os exportadores ao chão. Tivemos, portanto, de conviver com
uma situação de absoluto declínio da nossa produção,
que chegou a cinco mil toneladas de camarão. Mas,
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já em 2009, alcança 65 mil toneladas de camarão; e,
em 2010, já não serão mais as 65 mil e, sim, as 75 mil
toneladas de camarão.
Ora, temos que exaltar a luta dos produtores e, à
frente dela, o Presidente da ABPC, que é Associação
Brasileira dos Produtores de Camarão, o Itamar Rocha, que, com a sua determinação, a sua obstinação,
a sua bravura, conseguiu fazer com que os produtores
de camarão não mostrassem nenhum abatimento e
pudessem sustentar aquilo que acho mais importante, sobretudo para a vida social do nosso Estado, no
plano social, que são os 16 mil empregos oferecidos
no Rio Grande do Norte pela atividade da carcinicultura, que é a atividade do camarão. No Brasil, são 40
mil empregos, mas só no Rio Grande do Norte são
16 mil empregos ofertados pela atividade do camarão em viveiros.
A Feira do Camarão está sendo realizada durante
toda esta semana e deverá ser encerrada amanhã. E
não tenhamos dúvida de que a atividade ganhou um
novo vigor, um verdadeiro revigoramento, refortalecimento, restabelecimento, com essa feira realizada e
com as atividades desenvolvidas, aqui relatadas por
mim.
E para coroar esta semana tão próspera, tão
risonha, tão feliz, tão positiva para o nosso Estado,
tivemos, então, a presença do Presidente da República, que veio assinar a autorização para a concessão do novo aeroporto. Necessitando o aeroporto de
grandes investimentos, chega-se à conclusão de que
o Governo Federal não terá condições de investir para
a sua realização.
Quem chega ao novo aeroporto de São Gonçalo vai se deparar apenas com uma nova pista, mas é
preciso fazer muito mais. E serão investimentos, eu
acredito, em torno de R$1 bilhão.
Na impossibilidade, portanto, desses investimentos serem oﬁciais, teve-se de apelar para o modelo da
concessão. Será o primeiro aeroporto que vai ser construído e administrado pela iniciativa privada, que para
isso terá 35 anos, sendo 30 e mais cinco de prorrogação, para operar este aeroporto, absolutamente estratégico, vital para o desenvolvimento do nosso Estado.
Temos uma posição geográﬁca realmente invejável,
uma vez que estamos na esquina do continente, em
contato com o continente americano, com o continente
europeu, com a América Central, com a África e esse
aeroporto será um verdadeiro gateway, redistribuindo
cargas que chegam ao Brasil e que serão levadas ao
seu destino por meio dos voos que saíram deste aeroporto de São Gonçalo.
Para o atual aeroporto, a Infraero destinou R$ 19
milhões, o que vai signiﬁcar que esse aeroporto terá
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oportunidade de se modernizar. Mas, com relação ao
futuro, ao desenvolvimento, todas as atenções estarão
voltadas para esse aeroporto.
E, para ﬁnalizar, Sr. Presidente, por que não falar aqui das duas ZPEs que foram autorizadas pelo
Presidente da República, pelo Presidente Lula, para
Macaíba, Área Metropolitana de Natal, e para Açu, no
Vale do Açu?
Eu considero que nós estamos tendo, de fato,
um desenvolvimento capaz de acompanhar o desenvolvimento que se promete com as cores da China,
com os números da China, porque o Brasil agora está
desfrutando de taxas que são verdadeiramente taxas
chinesas; mas não podemos nos iludir de que o Brasil
precisa ter sustentação nessa caminhada para o seu
desenvolvimento. Eu diria que esse desenvolvimento
tem que ser harmônico; ele não pode novamente se
localizar apenas numa região do País. Ele precisa,
como falava aqui Valdir Raupp dos investimentos realizados em Rondônia, na Zona Norte – eu acho que
o Senador Mozarildo vai falar até sobre isso. (Pausa.)
Bem, eu acho que ele já falou tanto sobre isso, mas o
que é certo é que nós vamos ter um desenvolvimento
mais equilibrado.
Essas iniciativas que ocorriam antes, quando o
Brasil começava a dar saltos para o seu desenvolvimento, essas iniciativas precisam permear todo o nosso território e nos dar, assim, a sensação de que nós
estamos crescendo de uma forma muito equilibrada.
Daí por que estou aqui para fazer esse registro, na
medida em que me despeço desta tribuna dizendo que,
além de tudo isso que falei aqui, tivemos a inauguração
de uma Unidade de Pronto Atendimento com recursos
do Ministério da Saúde e a participação da Administração Municipal de Natal, da Prefeitura de Natal.
Então, nada melhor do que se dizer, desta tribuna,
que o desenvolvimento está chegando, mas não é um
desenvolvimento para poucos, é um desenvolvimento
para muitos, graças a Deus!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos, agora, para usar da palavra, o Senador
Mozarildo Cavalcanti, do PTB, um dos maiores Líderes do Partido Trabalhista Brasileiro. Vou dizer para o
Presidente Roberto Jefferson que V. Exª é o nome indicado para sucedê-lo.
V. Exª tem defendido com grandeza o seu Partido, a história de Getúlio, o trabalhismo e está aqui
representando com grandeza não só Roraima, mas
toda a Amazônia, a classe médica, da qual sou orgulhoso, e sobretudo a grandiosa instituição secular da
Maçonaria.
Há poucos dias, tive a oportunidade de ser recebido na minha cidade, acompanhado do candidato
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a Prefeito de Teresina, postulante a ser Governador,
que é maçom, Dr. Sílvio Mendes, e senti o quanto V.
Exª lidera. Aquele livro que V. Exª lança e que todo ano
traz ao Senado da República, as lideranças maçônicas
mais proeminentes. E não sendo maçom, mas como
Senador da República, tenho que manifestar a gratidão
do povo brasileiro por essa instituição secular que foi
responsável pela Independência do Brasil – Gonçalves Lêdo, José Bonifácio –; foi responsável também
pela liberdade dos escravos, e foi responsável pela
Proclamação da República. O nosso Rui Barbosa, líder maçônico, e Mozarildo um dos mais importantes
líderes maçônicos do Brasil.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Obrigado, Senador Mão Santa, V. Exª, como sempre,
um homem elegante, gentil com todos, especialmente
com seus colegas, com suas colegas.
Quero dizer que para mim é uma honra falar no
momento em que V. Exª preside a sessão. V. Exª que
é um exemplo, e V. Exª falou de maçonaria, de que
sou maçom, V. Exª não é maçom, mas age como um
maçom, porque o que pregamos na vida maçônica é
exatamente que temos de combater permanentemente os vícios, a ignorância, a corrupção. E nós dizemos
até que é cavando masmorras aos vícios e levantando
templos à virtude. Isso é uma obrigação do ser humano. Não é uma coisa que temos, digamos assim, para
ﬁcarmos bonitos na foto. É uma obrigação combatermos justamente a corrupção, que impera em todos
os setores da sociedade. É bom que se diga. A gente
tem exemplos e mais exemplos. E eu sempre falo aqui
que temos de combater essa corrupção começando
em casa, na educação familiar, passando na escola,
na educação escolar, depois, nas igrejas, por meio do
ensino religioso, e pelas normas de boa cidadania que
todos deveriam ter até nos bancos escolares.
Senador Mão Santa, quero dizer a V. Exª que me
orgulho muito de ser médico, de ser maçom, de ser
político, porque exerço a política da mesma forma que
fui preparado para exercer a medicina: com seriedade,
com honestidade, não mentindo, não enganando ninguém e, sobretudo, não fazendo corrupção.
No entanto, Sr. Presidente, exatamente porque
há não uma maioria, mas uma minoria bem articulada,
principalmente na parte política, que consegue, por
meio de maiorias partidárias, de inﬂuências, praticar
atos que a imprensa está cansada de divulgar, sejam
os jornais, as revistas, a televisão, essas pessoas, por
causa dessas articulações, conseguem driblar, digamos
assim, a aplicação da lei. Não concordo quando dizem
que há impunidade, que o Poder Judiciário é omisso,
que o Poder Judiciário não pune. O que acontece é
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que a nossa legislação permite a quem pode pagar
um bom advogado muitas e muitas formas de recorrer
de decisões e, muitas vezes, deixar prescrever os crimes e os processos serem arquivados, como estamos
vendo, de vez em quando, o Supremo Tribunal Federal
arquivar processos porque prescreveram. Quando prescreveu, signiﬁca o quê? A pena a que aquela pessoa
ia ser condenada, o tempo que começou o processo
já passou. Não é que o Supremo Tribunal Federal inocentou a pessoa, não, mas ele apenas não pode ser
processado porque, de acordo com a lei, o tempo de
punibilidade se esgotou.
Sr. Presidente, eu quero enforcar aqui, inclusive
dentro desse contexto, a situação por que passa o meu
Estado. Nós fomos para uma campanha em 2006, um
grupo político liderado pelo então Governador Ottomar
Pinto, que fez uma engenharia política em que agregou
muitas pessoas e fomos para uma campanha tendo
como oposição, como candidato a Governador, em
oposição ao Governador Ottomar, o Líder do Governo
Lula aqui no Senado.
Por outro lado, para a única vaga ao Senado
para a qual eu estava disputando a reeleição, o Líder
do Governo colocou a sua esposa, que era a Prefeita
de Boa Vista, já no terceiro mandato, que tinha uma
avaliação positiva, porque, quando governou a cidade, enfeitou muito a cidade, maquiou muito a cidade, e
isso, digamos assim, aos olhos das pessoas, era uma
excelente administração.
Ocorre que, durante a campanha, o opositor ao
Governador Ottomar disse cobras e lagartos contra o
então Governador Ottomar. Chamou, aqui, da tribuna
do Senado, o Governador de bandido. Está nos Anais
do Senado. Não é preciso inventar nada, não. Ele disse, aqui, usando a tribuna, que o Governador Ottomar
Pinto era um bandido, dizendo que ele teria autorizado
a invasão do seu escritório lá em Boa Vista, na capital
do meu Estado.
Disse que o atual Governador, que foi eleito vice,
era procurado pela polícia. Pois bem, o Governador
Ottomar morreu em 2007, o atual Governador, José
Júnior, assumiu e se uniu justamente ao algoz do
Governador Ottomar. Hoje, eles fazem uma parceria
política em que ele pretende se reeleger Senador e o
Governador, que nunca foi eleito sequer para um cargo
eletivo, nem mesmo, talvez, para presidente da entidade a que ele pertence como engenheiro, o Conselho
Regional de Engenharia, herdou o governo. Bastava
que ele tivesse a capacidade de, primeiro, manter a
união do grupo e, segundo, não fazer essa “amigação”
que está hoje feita lá. Não digo que ele não deveria
ter um diálogo com a Oposição, pois penso que deveria. E, pior, o Governador está mostrando, ao longo
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desse período em que está governando o Estado, não
só despreparo – o que era de se esperar, porque ele
nunca ocupou uma função pública antes, a não ser,
por um ano e pouco, a de Secretário de Infraestrutura –, mas que assume o governo e começa a praticar
uma série de absurdos.
Lá existem denúncias, que, inclusive, já encaminhei para o Ministério Público Federal, para o Tribunal
de Contas, de que ele gasta o dinheiro do Estado não
apenas em proveito próprio, mas principalmente com
festanças.É aquela história, Senador Paulo Duque,
que os imperadores romanos diziam que bastava dar
pão e circo para o povo. Parece que o atual Governador pensa assim.
Pois bem, ele pegou um governo com dinheiro
sobrando e hoje está com um governo devedor. A saúde, a educação, a segurança, tudo um caos, e dinheiro
para lá não tem faltado, não.
Muito bem. Eu resolvi retirar o meu apoio político a esse Governador em novembro do ano passado.
Através de uma nota, eu disse claramente à população
que estava retirando o meu apoio político e que ia analisar, durante um período, ouvindo os meus amigos, os
meus eleitores, e mesmo o povo, de um modo geral,
independente de ser ou não meu eleitor, qual o melhor
caminho a tomar agora em 2010 que mantivesse uma
coerência com o que nós pregamos em 2006. Acho
de uma cara de pau terrível você, numa eleição, dizer
que o cara é ladrão, que o cara não presta, que o cara
é isso e aquilo e na outra você estar junto com ele, no
mesmo palanque, um elogiando o outro.
Depois que eu saí, que retirei o apoio ao Governador, ele, num evento público, portanto num evento
do Governo, pago com dinheiro do governo, do povo,
ele resolveu me agredir com palavras de baixo calão,
Senador Mão Santa, numa entrega de títulos num
bairro da cidade. Não foi nada, digamos assim, que
pudesse depor contra a minha honra, mas eram injurias, difamação.
Assim, eu, ontem, dei entrada em uma representação no Superior Tribunal de Justiça, por meus advogados. Trata-se de uma ação penal, portanto, para
que o Governador seja punido na forma da lei. Não se
pode brincar com a honra de ninguém. Eu sempre digo
que, se há uma coisa que não negocio um milímetro,
é a minha honra. Não é porque ele é Governador que
ele pode, mesmo em uma pequena reunião, em petit
comité, fazer comentários depreciativos sobre quem
quer que seja. Não aceito que faça contra mim e não
tenho medo dele. Aliás, estou aqui na minha função
de denunciar. E nesse dia em que eu ﬁz essa série de
comentários de baixo calão sobre mim, ele o fez baseado na falsa informação de que eu estaria naquele
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bairro em que ele estaria distribuindo títulos falando
mal dele, dizendo que aqueles títulos seriam fajutos,
que não eram corretos. Ele sequer procurou saber,
já que tem um senhor serviço de espionagem, se eu
estaria em Roraima. Eu estava aqui em Brasília, e ele
disse um monte de coisas.
Eu o processei junto ao Tribunal Superior de Justiça. Quero prestar uma satisfação aos meus eleitores
para dizer que não engulo essas coisas. Entrei com
um processo contra o Governador e vou acompanhálo de perto.
Também estou impetrando uma outra ação, de
natureza civil, por aquela mesma aﬁrmação – a ﬁm
de obter indenização por danos morais – na Justiça
de Roraima. Mas tenho aqui repercutido o péssimo
governo que ele está fazendo. Como um Senador de
Roraima, como um Senador que, portanto, não sou
apenas eleito por Roraima, mas tenho compromisso
com aquela terra, com aquela gente, porque faço parte daquela gente. Não estou em Roraima só porque
tenho um mandato, não fui para lá cavar um mandato.
Eu nasci lá, eu estudei lá, saí para me formar em Medicina, voltei, trabalhei lá durante quinze anos e resolvi ingressar na vida pública. Fui deputado federal por
dois mandatos, fui constituinte, quando cuidamos de
transformar o território em Estado; são de minha iniciativa as leis que criaram a universidade federal e a
escola técnica. Aí, chega um cidadão... Porque há dois
tipos de pessoas que vão para Roraima: aqueles que
vão porque escolheram ir para lá, trabalhar, melhorar
sua vida, investir em qualquer que seja sua atividade,
aqueles que, portanto, querem buscar em Roraima
uma condição de vida melhor para eles e para os seus
ﬁlhos, para sua família; e outros que vão para lá para
roubar! Querem transformar Roraima num paraíso para
eles ﬁcarem ricos. E, de repente, essas pessoas, sendo
apenas funcionárias públicas, ﬁcam ricas.
E porque, há poucos dias, eu aqui repercuti uma
notícia publicada no jornal Folha de Boa Vista de que
o governo do Governador José Júnior está realmente
um caos... É uma coisa terrível mesmo. E pior: é um
governo que pressiona os funcionários públicos, tanto
os concursados, como principalmente os comissionados, não só a dizer que voltam a votar nele, mas para
trabalhar, fazer campanha para eles; que pressiona
os empresários para conseguir fazer caixa para campanha.
E estou atento aos empréstimos que ele tirou
do BNDES. Esses empréstimos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social quem vai
pagar é o povo de Roraima, não é ele, não! Mas há
outros recursos que estão indo para lá, principalmente para certos órgãos já bem manjados, que são para
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fazer caixa de campanha. E eu quero aqui chamar a
atenção do Ministério Público do meu Estado para
essas coisas.
Pois bem. Ontem, saiu no jornal... E realmente
a saúde, eu lamento, está um caos, apesar de haver
um excelente Secretário de Saúde, um excelente médico. Ela está um caos, porque o Governador não liga
para a saúde. E nós temos lá uma epidemia de dengue
que tem duas vertentes: uma vertente é porque, por
exemplo, fazer drenagem em Boa Vista não era prioridade, por exemplo, para a Prefeita que antecedeu
o atual Prefeito. Prioridade era fazer maquiagem na
cidade, enfeitar as ruas, abrir avenidas, pintar, enﬁm,
fazer barzinhos. Campeã de construção de barzinhos,
inclusive na famosa Orla de Rio Branco.
E, agora, o Prefeito que assumiu, que era o vice
dela e foi reeleito, está pagando o pato, porque, primeiro, estamos tendo o inverno mais rigoroso visto em
Roraima em quarenta anos. E, com isso, logicamente,
as enfermidades se agravam. Para completar, o dinheiro
que vai do Fundo de Participação dos Municípios caiu.
Por quê? Porque o Presidente da República resolveu
fazer gracinha isentando de IPI uma série de produtos.
IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que
é uma das duas fontes que formam o recurso para ir
para o Fundo de Participação dos Municípios. Ora, se
deixa de arrecadar o IPI, cai o FPM; deixa de arrecadar o imposto que vai formar o Fundo de Participação
dos Municípios, a Prefeitura recebe menos dinheiro;
recebendo menos dinheiro, ﬁca com mais diﬁculdade
de trabalhar. Então, deixaram uma “casca de banana”
no caminho do atual Prefeito, que é um homem trabalhador, um homem que foi para Roraima para trabalhar
e viver às custas do suor do seu trabalho. Nordestino, como o meu pai também era, como os meus avós
maternos eram, e que foram para lá. Já minha mãe
nasceu lá, eu nasci lá, meus irmãos, minha mulher,
meus ﬁlhos.
Pois bem, ontem, o Governador, para se defender dessa leitura que eu ﬁz aqui da matéria do jornal,
numa rádio, a chamada Rádio Equatorial, que, misteriosamente, é uma rádio que era de um irmão de um exDeputado, que faleceu. Esse Deputado tinha procuração
do irmão, e essa pessoa passou uma nova procuração
para o irmão da mulher do Líder do Governo. E serve,
portanto, agora, de palanque eleitoral. E o Governador,
para se justiﬁcar, porque o jornal dizia que ele pegara
uma virose, que podia ser uma dengue, e fora embora
para Fortaleza no jatinho do Governo, telefonou para a
rádio e deu uma entrevista ao vivo. Disse que estava
em Brasília cuidando de conseguir dinheiro, e aproveitou
para, de novo, dizer uma série de ataques contra mim.
E pior: sempre ataques de baixo nível.
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Por isso, vou de novo processá-lo. Só estou aguardando receber a ﬁta, Senador Paulo Duque, que requisitei e vou de novo processá-lo.
Ele pode estar certo de que, da minha parte, ﬁcando aqui até 2014, como Senador, ou indo para lá
– e estou entre essa decisão e a de ser candidato a
Governador – e vier a ser Governador depois dele, uma
devassa será feita, uma auditoria em tudo que é dinheiro que tenha entrado nos cofres públicos do Estado de
Roraima. Porque o dinheiro que vai para Roraima, se
fosse honestamente aplicado, com certeza, o que já foi
neste período, se tivesse sido honestamente aplicado,
o povo estaria vivendo muito melhor.
Mas quero, portanto, aqui, Senador Mão Santa,
fazer este registro: primeiro, que entrei no Superior
Tribunal de Justiça – entrei ontem e foi autuado hoje –
com uma ação contra o Governador do Estado de Roraima, uma pessoa que, antes de ser Governador, era
um empresário com diﬁculdades ﬁnanceiras; depois, o
ex-Governador nomeou-o, por ser engenheiro, Secretário de Obras, e ele, usando os instrumentos dessa
Secretaria, conseguiu ser candidato a Vice e, hoje, é
Governador – não eleito, portanto, um Governador que
não foi eleito. Agora, de uma coisa ele pode estar certo:
na hora em que ele acertar, eu venho aqui para dizer
que ele acertou. Agora, se ele continuar só errando,
como vem errando e, cada vez mais, errando... Se ele
prefere a companhia das pessoas que, na campanha,
diziam que ele era procurado pela Justiça; se ele prefere a companhia daquelas pessoas que disseram que
o ex-Governador, de quem ele herdou o cargo, era um
bandido, é uma opção dele. É uma opção dele! Não
faço essa opção porque eu não aprendi, na Medicina,
a mentir. Aliás, na Medicina, Senador Mão Santa – V.
Exª é médico também –, nós só temos o direito de
mentir no caso daquela mentira piedosa. Isto é, se o
paciente vai morrer dentro de 48 horas, você não vai
chegar para ele e dizer: “Você vai morrer dentro de 48
horas”, senão, ele morre na hora em que você disser
isso. Mas você chama a família e diz a verdade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI ) – Aí
a ética de Maxwell, a ética de responsabilidade; não
é a de convicção.
A Medicina é a única proﬁssão que tem um Código de Ética. O próprio juramento de Hipócrates é um
código de ética. Daí os médicos brilharem na Medicina e na política. Na política, eu só citaria um exemplo:
Juscelino Kubitschek. Ele é a nossa modelagem, como
diz a neurolinguística, que vem da psicologia.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Pois é, Senador Mão Santa.
Então, ao encerrar, quero pedir a V. Exª que autorize a transcrição da ação que movi contra o Governa-
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dor e dizer ao povo da minha terra que eu não aprendi
a ter medo, eu não aprendi a ser conivente com erros,
eu não aprendi a puxar saco, eu não aprendi a ser
manso com aqueles que são maus.
Portanto, ele pode estar certo de que terá em
mim, sim, uma pessoa que virá a esta tribuna sempre
em defesa de Roraima e do meu povo denunciar as
mazelas que ele está fazendo com aquele Estado. Tenho certeza de que, daqui a pouco mais de 100 dias,
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Senador Mão Santa, o povo de Roraima vai fazer a
extirpação, a limpeza, a retirada desse mal que hoje
está no meu Estado.

I – Do Fato

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Muito obrigado.
Exatamente às 18h30, quando regimentalmente
deveria ser encerrada a sessão, nós a prorrogamos por
mais um hora, para que todos os oradores...
Acaba de chegar um documento à Mesa:
Sr. Presidente, comunico a V. Exª que o
Sr. Heráclito Fortes, Senador da República,
usará a palavra por delegação da Liderança
do Bloco da Minoria na sessão do dia de hoje.
Atenciosamente, Senador Adelmir Santa, Líder
em exercício do Bloco da Minoria.
Em seguida, como último orador, Paulo Duque,
do Rio de Janeiro, patrimônio da nossa República.
Heráclito, só peço permissão para ler um documento que recebi do meu Partido Social Cristão:
O Senador Mão Santa, Presidente Estadual do PSC; o Presidente e o Vice-Presidente
do PSC da Municipal de Matias Olímpio, Antônio Carlos de Oliveira e Itamar Franco Feitosa,
respectivamente, têm o prazer de convidá-lo
para o encontro do PSC do Município de Matias Olímpio, que contará com a presença de
líderes da região, ﬁliados e amigos. Na ocasião,
será lançado o livro do Senador Mão Santa,
Minha Vida no Senado.
Dia: 12/06/2010 (sábado).
Cidade: Matias Olímpio/PI.
Local: Câmara Municipal.
Horário: a partir das 16 horas.
Eu pessoalmente convido esse extraordinário Líder municipalista, muito querido no Piauí e em especial
nessa cidade. A liderança, a família que lá lidera são
os Maia e que o acompanham há muito tempo.
Convido pessoalmente o Líder Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero pedir
desculpas ao Senador Paulo Duque, pois eu não sabia que ele estava inscrito para falar. Há pouco tinha
conversado com ele e ele estava em dúvida. Daí por
que estou exercendo essa prerrogativa concedida
pela Liderança da Minoria, mas quero, de antemão,
Senador Paulo Duque, dizer que, pela admiração que
tenho por V. Exª e pelo respeito, jamais gostaria de ter
furado a ﬁla. De forma que se sinta V. Exª devidamente
justiﬁcado por esses fatos.
Sr. Presidente, antes de entrar no assunto, entrei em plenário pensando invocar o art. 14, mas não
é necessário, até porque nós temos tempo. Houve um
pronunciamento do Senador Eduardo Suplicy, com
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aparte do Senador Jayme Campos, tratando do Plano
de Cargos e Salários dos Funcionários da Casa.
Quero dizer, principalmente aos funcionários e à
Casa de modo geral, que sempre tive na minha vida
um compromisso com a transparência e nunca se fez,
nesta Casa, uma reforma tão transparente e tão discutida como está sendo esta. Lamentavelmente, alguns
setores da imprensa, não sei se por má-fé ou se com
interesses contrariados indiretos, trazem fatos que não
são absolutamente verdadeiros.
Esta semana, no começo, nós tivemos uma matéria totalmente deturpada, totalmente distorcida, com
fatos que não tinham nenhuma proximidade com a realidade. Agora, nós estamos na questão do Plano de
Cargos e Salários. Evidentemente que, na qualidade
de Relator, eu só posso torná-lo público depois de votado e aprovado pela Mesa, para que seja remetido
ao Plenário. E aí se inicia um processo amplo de discussão. Chegar-se à conclusão de que é uma reforma
secreta é uma irresponsabilidade, é uma leviandade e
um desconhecimento do Regimento.
Acabo de ler um blog qualquer desses aí que diz
que a intenção era de uma votação aproveitando-se
do quórum elevado que temos hoje, quando, na realidade, a presença no painel é elevada, mas a presença
efetiva é curta.
Os que dizem isso não me conhecem. Jamais eu
permitiria que esse fato fosse feito dessa natureza, até
porque esta não é a responsabilidade individual de um
Relator, de um Senador da República; mas é uma responsabilidade coletiva, dos 81 Senadores que estão
aqui. O que eu não quero é que ninguém fuja dela.
V. Exª é testemunha de que ontem, na reunião
da Mesa, eu pedi a manifestação do Partido dos Trabalhadores, representado na Mesa pela Senadora
Serys. Não queria, necessariamente, que ela votasse
a favor; mas que houvesse uma manifestação, porque
soa esquisito o Partido dos Trabalhadores não ter uma
posição no que diz respeito a uma reforma de funcionários da Casa. Além do mais, esse projeto vem para
cá para ser discutido, Senador Paulo Duque. E emendas poderão surgir. Eu mesmo poderei, através de
uma informação recebida, já que não tenho nenhum
compromisso com o erro, apresentar uma emenda,
aperfeiçoando o texto que vem.
Agora, quero chamar atenção apenas para um
fato: é o prazo. Nós temos limitações de prazo, e quero
lembrar que não tenho vocação de ser algoz de servidor. Venho chamando a atenção para esse fato já há
algum tempo. É preciso que alguma coisa seja feita,
ou, então, que se diga: “Não queremos votar o plano”,
e cada um assuma as suas responsabilidades.
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Não tive a intenção e jamais permitiria se votar
de maneira simbólica ou de maneira pouco transparente essa questão. Está-se discutindo o que não se
conhece, não se sabe das reduções, das modiﬁcações
e das transformações que esse projeto vem fazendo. A repercussão ﬁnanceira da reforma precisa ser
comparada com a que vem sendo feita pelo Tribunal
de Contas da União, pela que foi feita na Câmara dos
Deputados. Agora, é impossível e impraticável não se
fazer alguma coisa com relação aos servidores.
Nós queremos acabar com a excrescência chamada hora extra, no seu contexto, mas esse é um ganho
que já existe e terá de ser substituída de uma maneira
mais transparente, de uma maneira mais clara e de
uma maneira deﬁnitiva.
É lamentável que se tente fazer confusão de informações e se usem, acho que às vezes até desavisadamente, setores da imprensa para isso. Essa reforma
do plano de cargos será, sob minha responsabilidade,
feita de maneira transparente, transparente, com a participação de todos. Daí por que - e quero o testemunho
dos colegas da Mesa - ontem não concordei com que
a votação fosse concluída.
Eu poderia muito bem, Senador Mão Santa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª está com toda a razão. Vamos entender: a Mesa
é partidária.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Claro!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Presidente Sarney venceu por 49 votos. Nós podíamos
ter feito uma chapa só de um lado, mas ele teve a visão de botar a proporcionalidade. Ele saiu convidando.
Então, não era justo que só nós representássemos. E
os outros Partidos?
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não,
e não era justo também que eu permitisse que aquela
votação acontecesse com a omissão do Partido dos
Trabalhadores. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem de se manifestar sobre essa questão, até
porque tem um sindicato cuja maioria dos membros, ou
quase todos os membros - eu não quero entrar nesse
detalhe -, são participantes desse partido. E nós temos
inclusive colegas Senadores aqui que são não só do
Partido dos Trabalhadores, mas da base do Governo,
que me cobram dia a dia, quase que permanentemente, solução para a questão, por exemplo, envolvendo
terceirizados.
Então, essa coisa é preciso que seja tratada,
primeiro, com seriedade, segundo, com transparência, e, em terceiro lugar, com rapidez, sob pena de
não se criarem aqui diﬁculdades e prejuízos para os
servidores da Casa.
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Faço esse esclarecimento e digo que estou à disposição, estou à disposição. Ninguém pode dizer, Sr.
Presidente, que assinou sem ler. Quem assina sem ler
assume as responsabilidades pelo ato. O documento
ontem esteve na mão de todos os Senadores, passou
de mão em mão. Agora, eu não tenho condições e nem
sou leviano para divulgá-lo antes de aprovado.
Primeiro, seria agir querendo promoção pessoal
e não é o meu caso. Essa é uma decisão coletiva, eu
estou Relator, mas posso ser substituído a qualquer
momento. É preciso que esses fatos ﬁquem bem claros, bem claros.
Essa manipulação de nomes, essa expectativa
que se está criando não é uma coisa séria, não é uma
coisa honesta. Não existe plano secreto, até porque se
há uma coisa que não pode ser feita de maneira secreta é uma votação dessa natureza, porque ela terá que
passar fundamentalmente pelo Plenário desta Casa.
Feitos esses esclarecimentos, Sr. Presidente,
quero tratar do assunto de ontem. Esta Casa ontem
viveu um dia fantástico, que foi a votação do pré-sal
e nós vimos aqui, Senador Mozarildo, noite adentro,
bancadas mostrando as suas posições; os Senadores
defendendo os seus pontos de vista e vimos aqui, por
exemplo, um dia no qual o Senado da República tem
que se orgulhar da sua existência.
Senador Mão Santa, cada Senador, para defender o seu ponto de vista, otimiza as vantagens e esquece as desvantagens. A questão do pré-sal foi muito
mal conduzida pelo Governo, Senador Paulo Duque,
desde o início. Em determinado momento, atendendo
pressões legítimas do Governador do Estado de V. Exª
– pressões legítimas –, o Presidente da República disse que deixaria o assunto para decisão do Congresso.
Só que o Congresso a que ele se referia naquele momento era o Senado, porque a matéria já havia sido
aprovada na Câmara.
Ora, criar expectativa de que esta Casa, que representa o sistema federativo, onde você tem representações igualitárias de três Senadores por Estado, que
esses Senadores votassem contra os interesses dos
seus Municípios e da sua região, era querer demais.
Além do mais, quem criou a expectativa de que o présal seria a salvação dos Estados e Municípios pobres
do País foi o próprio Governo – foi o próprio Governo.
Não se disse, por exemplo, que o questionamento da
repartição dos royalties não envolvia a exploração do
petróleo em terra. Os Estados que têm exploração em
terra, como a Bahia, o Rio Grande do Norte, Sergipe,
gás no Amazonas, esses estão com seus direitos preservados. Os que têm as suas jazidas em alto mar, na
plataforma continental não. O art. 20 da Constituição
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brasileira já deﬁne o destino do mar territorial brasileiro
como um bem de toda a Nação.
Creio que alguns questionamentos, Senador
Paulo Duque, legitimamente têm que ser feitos, não a
quebra do contrato, mas já o fato perfeito e acabado,
porque o argumento da quebra do contrato é falho,
porque o contrato é com a União. A União repassa
para os Estados baseados na regra de hoje. Com a
modiﬁcação poderá repassar para outros Municípios
ou Estados beneﬁciados sem quebrar o contrato. O
argumento da quebra do contrato não é um argumento perfeito. O Estado do Rio e o Estado do Espírito
Santo têm todo o direito de reivindicar que não sejam
vitimados pelas perdas, já que existe nos contratos
existentes a determinação de que aquele percentual
vem em benefício dos dois Estados, mas não se pode
usar o argumento da quebra. A quebra era se houvesse algum rompimento entre a parte contratada e parte
contratante. Não é o caso.
Ontem foi usado um argumento aqui muito interessante, algo parecido como: se o Senador Mão Santa
tivesse uma casa e a alugasse para o Senador Paulo
Duque e, em determinado momento, resolvesse que o
produto daquele aluguel fosse dado para duas pessoas
amigas. Tudo bem. Em determinado momento, ele se
arrepende e muda a destinação daquele benefício dos
dois amigos iniciais para dois outros. Vai lá e comunica ao Paulo Duque: “meu caro, a partir de amanhã,
nós vamos repassar este aluguel não mais para fulano e sicrano, mas para beltrano”. O contrato não está
quebrado. Apenas mudou a destinação do benefício.
Esses argumentos são compreensíveis, porque todos
eles são tratados no calor do debate, na emoção. O
que faltou, Senador Paulo Duque, foi serenidade por
parte do Governo de trazer à luz a razão. Agora, nós
somos de Estados onde os Municípios sobrevivem dos
repasses constitucionalmente assegurados. E esses repassem vêm sendo desviados; Municípios estão sendo
empobrecidos por uma matemática e uma química do
Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda
que ninguém consegue explicar. A verdade é que, se
você pegar um jornal e vir o aumento da arrecadação
federal – receita bate recorde, Governo bate recorde
de arrecadação –, você vai ver lá, no pé da página,
que os Municípios estão sendo penalizados.
Essa é uma matemática que ninguém consegue
entender, Senador Mão Santa, porque não há transparência. É uma coisa, Senador Paulo Duque, a que nós
precisamos dar transparência. É a isso e à ﬁgura do
orçamento impositivo, porque o Brasil não pode mais
viver de pires estendido, os Municípios e os Estados
para este orçamento que é uma ﬁgura de ﬁcção. Essa
questão dos royalties é algo parecido. E eu, municipa-
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lista que sou, Senador Mão Santa, prefeito que fui, sabendo das necessidades desses Municípios, sabendo
das necessidades dos Estados pobres, não poderia de
maneira nenhuma me furtar ao debate como o que ontem travamos aqui, o da defesa das nossas convicções,
respeitando aqueles que pensam o contrário. E aí nós
tivemos aquela votação de 41 a 28, que mostrou o retrato, mais ou menos, do pensamento brasileiro. E eu vi
inclusive alguns Senadores dizendo: estou votando em
homenagem a um companheiro que bravamente lutou
para não sair daqui derrotado. Em primeiro lugar, nós
temos que esquecer essa história da derrota individual
de cada um porque ela não existe, ela não existe. No
sistema bicameral, a ﬁgura do Senado é exatamente
para corrigir essas injustiças, essas distorções. Tanto
é verdade que esta Casa é um Poder de equilíbrio
que, nos países que caminham para o totalitarismo, a
primeira providência que fazem é extinguir o Senado,
como foi o caso da Venezuela. Para o totalitário, uma
Casa de equilíbrio como o Senado da República é uma
lástima. Daí por que, Senador Mão Santa, vemos, na
campanha que começa, que o Presidente da República e seus Ministros marcaram para matar nas urnas
os Senadores que combatem os erros do Governo – e
é evidente que, nesse rol, nós estamos incluídos. Se
já estávamos antes, imagine após a noite de ontem,
quando defendemos com aﬁnco os nossos Estados e
os nossos Municípios.
É compreensível e é justiﬁcável que a ira do Governo contra as reeleições desses Senadores que o
combatem vá aumentar. Mas nós não podemos nos
abater, Senador Mão Santa, nós não podemos fraquejar.
Nós representamos aqui um Estado. Nós estamos aqui
exatamente para promover o equilíbrio. Daí por que, do
maior ao menor, da maior à menor Unidade Federativa
da Nação, nós temos o mesmo número de representantes. Essa questão precisa ﬁcar bem clara.
Agora, o que o Governo tem de pensar daqui
para a frente, e já teve duas sinalizações, é que é urgente uma reforma tributária. O primeiro episódio foi
a queda da CPMF; o segundo episódio, o de ontem
à noite. E, para que haja um conforto entre os entes
federados, é preciso que seja feita uma redistribuição
da renda deste País, praticando-se a teoria de Robin
Hood, tirando dos mais fortes e dando para os mais
fracos. Não há outro mecanismo. Nós temos que ter
um processo de inversão, o IDH mais fraco sendo fortalecido, porque é a única maneira que nós teremos,
Senador Mão Santa, de em 10, 20, 50 anos chegar a
um equilíbrio federativo. Se não ﬁzermos isso, nós vamos ﬁcar eternamente condenados a uma região do
País viver das benesses do Bolsa Família e a outra,
do desenvolvimento proporcionado pelos recursos que
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vão para infraestrutura e para as condições mínimas
para que isso aconteça.
Daí por que acho que essa é a segunda luz de
alerta que o Governo recebe. De que adianta comemorar o aumento do PIB? De que adianta festejar esse
crescimento do PIB se ele não chega a nós? O crescimento da Nação para Municípios pobres do Piauí é
como a linha do horizonte: você sabe que existe, você
vê, mas nunca alcança, porque, quanto mais você tenta
se aproximar, mais se distancia.
Os indicadores sociais não diminuíram, os distanciamentos continuam os mesmos. É preciso que
se faça uma política de reequilíbrio ﬁnanceiro da Federação.
Acho que ontem foi dada uma lição. Pedagogicamente, foi dada a lição. O que eu achei revoltante, e
não me conformo, é com alguns Senadores da Base
do Governo quererem tirar do Município a gestão de
qualquer benefício.
Senador Mão Santa, já dizia o velho Ulysses que
ninguém nasce na Nação, ninguém nasce no Estado;
nós nascemos no Município. O Município é o embrião,
o nascedouro, e o seu fortalecimento é o fortalecimento
da Federação e, acima de tudo, da democracia.
Portanto, quero ﬁnalizar, Senador Mão Santa,
congratulando-me com os prefeitos do Brasil, congratulando-me com os que resistiram ontem a essa votação, com aqueles que não se curvaram a pressões,
com aqueles que votaram com as suas convicções,
mas, acima de tudo, com aqueles que não votaram
nem com as convicções, mas com a conveniência dos
Estados que aqui representam.
Não há como se comportar de outra maneira
um Senador que representa o Estado. Com que cara,
Senador Paulo Duque, estariam chegando hoje aos
seus Estados e cidades os Senadores que tivessem
votado contra benefícios que vão diretamente atender
a demandas primárias, fundamentais dos Estados mais
pobres na Nação?
Eu ﬁnalizo, repito, congratulando-me com os Senadores do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, pela
maneira brava com que se comportaram aqui.
Mas eu queria dizer que, infelizmente, esta é
uma Casa que tem que tomar decisões, e a decisão
de ontem tinha como pano de fundo a sobrevivência
dos Estados e, principalmente, a sobrevivência dos
Municípios brasileiros.
Quero dizer, meu caro Senador Paulo Duque, que,
como Senador do Piauí, um Estado desta Federação
que não foi condenado a ser pobre eternamente e que,
infelizmente, convive com índices de pobreza, mercê
da incompetência de governantes, não poderia jamais
perder a oportunidade que ontem surgiu.
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Por outro lado, quero por justiça me congratular
com os Deputados Ibsen Pinheiro, Marcelo Castro,
nosso conterrâneo, e com meu querido amigo Humberto Souto, amigo de mais de 30 anos, dos quais 28
circulando a partir de uma convivência no Parlamento
brasileiro, pela ideia, pela determinação e, acima de
tudo, por terem aguentado pressões, já que são todos eles componentes da Base do Governo. Mas se
conscientizaram de que, naquele momento, ninguém
estava tratando de partido “a”, partido “b” ou partido
“c”. Estávamos tratando do Brasil e, acima de tudo, da
sobrevivência dos Estados mais pobres da Federação.
E todos, quero crer, agiram com a sua consciência.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Heráclito Fortes, municipalista,
traduzindo a necessidade do nosso comportamento
na distribuição das riquezas.
Atentai bem, Paulo Duque! Juscelino Kubitschek
implantou o sistema industrial no sul – indústria de automóveis, de ônibus, de avião –, Brasília no centro e o
tripé, a Sudene. Depois, Sudam, para tirar o desequilíbrio regional. Mas aumentou. Hoje, a diferença da renda
per capita de Brasília, que é essa ilha da riqueza, da
fantasia, e as cidades pobres do Nordeste, como Piaí
e Maranhão, e do Norte, é dez vezes.
Então, foi aquela oportunidade que nós tivemos
para obedecer à Constituição, obedecer ao sonho
de todos que governaram. E foi um avanço, ontem,
graças à posição ﬁrme do Senado da República, que
neste instante presidimos, representando o Presidente José Sarney.
E agora, como último orador – está escrito no
Livro de Deus: os últimos serão os primeiros –, o Senador pelo Rio de Janeiro, Paulo Duque, cuja história
é a história da grandeza da República brasileira. Paulo
Duque já acompanhou, na sua longa vida política, os
grandes momentos de diﬁculdades da nossa democracia, com a sua vivência, experiência e coragem.
Ulisses Guimarães disse que, se lhe falta a coragem,
faltam-lhe todas as virtudes. Ele segurou este Senado
como Presidente da Comissão de Ética num dos momentos mais difíceis. Foi ele que presidiu, com muita
ﬁrmeza e muita sabedoria, devolvendo ao País a grandeza desta Instituição.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador pelo Piauí, Mão Santa. Comecei
chamando V. Exª pelo seu nome certo de batismo, mas
depois fui evoluindo, evoluindo, e acho que Mão Santa,
de fato, é o nome parlamentar adequado para V. Exª.
Hoje não quero falar sobre petróleo no meu Estado, a unidade da Federação mais poderosa em termos
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de exploração, porque ainda estou triste com o que
está acontecendo no Golfo do México, Sr. Presidente.
Aquela agressão enorme proveniente da exploração
de petróleo em águas profundas no Golfo do México,
em que se acometeu uma atrocidade enorme, um assassinato em massa quanto à ﬂora e quanto à fauna
marinha.
O Golfo do México é uma grande região produtora de petróleo em água profundas, onde já foram
furados mais de trinta poços. E, de repente, um deles
entra em colapso, a plataforma explode, alguns servidores, funcionários, enﬁm, que estavam ali trabalhando, morrem, vítimas do acaso, da coincidência ou da
desídia, ninguém sabe.
E começa a sair petróleo lá debaixo, poluindo
toda aquela grande bacia, aquele grande Golfo, abrangendo, pelo menos, quatro grandes Estados norteamericanos, o litoral do México, indo até Cuba, e não
sabemos quando vai parar isto. Aqueles animaizinhos
marinhos, os pelicanos, a gente vê encharcados de
lama petrolífera, morrendo. Isso é uma tristeza.
É que, hoje, o mundo está muito próximo, devido aos meios de comunicação e, até com um celular,
acompanha-se um jogo de futebol. Então, estamos
assistindo a tudo isso meio estarrecidos. Quando se
falou e se discutiu o pré-sal no Estado do Rio, no Espírito Santo, São Paulo, e por que não dizer, isso começou no Rio, Espírito Santo, São Paulo, mas pode
V. Exª estar certo é em todo o litoral brasileiro que
existe o pré-sal. Agora, na maioria das vezes, muito
profundamente, a 7,5 mil metros. Nós já estamos lá
embaixo, explorando.
E praza a Deus que não aconteça um acidente
como esse – que relatei no início – do Golfo do México.
Tristíssimo acidente. Ninguém pagaria isso. Nenhum
Estado conseguiria pagar isso, como, até agora, os Estados Unidos e a Inglaterra, que são as duas grandes
potências responsáveis por aquela exploração lá no
Golfo do México, não conseguiram debelar o problema.
Olha o prejuízo àquela população e o assassinato que
se está fazendo à ﬂora e à fauna marinhas.
Agora, quero falar sobre outra coisa. Sabe V. Exª
que o Brasil ganhou recentemente o 1º Museu de Energia Nuclear. O 1º Museu de Energia Nuclear, Presidente!
Foi inaugurado no Recife, em Pernambuco.
A energia nuclear é o futuro. Pode estar certo. Nós
não podemos estar sempre utilizando as nossas vias
ﬂuviais, os rios. Tem um certo limite isso, ao passo que
a energia limpa é a energia nuclear. A França tem mais
de 50 usinas nucleares, que utiliza para sua energia
e para países vizinhos. A Bélgica possui nove usinas
nucleares. É um país do tamanho de Sergipe.
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Veja V. Exª: havia um preconceito muito grande
para a implantação de energia nuclear no Brasil. Mas
foi o Presidente Geisel, ex-Presidente da Petrobras
também e ex-Presidente da República, gaúcho, que
implantou no Brasil, mediante um acordo com a Alemanha, as usinas nucleares 1 e 2 – Angra 1 e Angra
2 – no meu Estado, exatamente, meu caro Presidente.
Em que cidade? Angra dos Reis. Sabe quem nasceu
em Angra dos Reis? Raul Pompéia, o escritor.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sei que Ulysses Guimarães está encantado no fundo
do mar de Angra dos Reis.
O SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ) – Está lá.
Ele está guardado lá.
Raul Pompéia nasceu em Jacuecanga, em Angra dos Reis, onde estão as Usinas Angra 1 e Angra
2. Mas havia um preconceito muito grande quanto a
isso que vinha de anos, protelando-se. Foi preciso que
o General Geisel implantasse para valer. E Angra 3 já
começou a ser construída.
Tenho aqui a Ata da Cerimônia de Abertura da
Semana Eletrobrás Eletronuclear do Meio Ambiente de
2010. Está-se tendo um grande cuidado e dando-se
um grande apoio a todas as medidas para proteger o
meio ambiente por meio da implantação de medidas
adequadas.
Quem viu sair petróleo do fundo, das profundezas
do oceano, a 1.500m de profundidade, e matar aquela
ﬂora e fauna marinhas deve bater palmas para essa
Cerimônia de Abertura da Semana Eletrobrás Eletronuclear do Meio Ambiente de 2010.
Olha o cuidado que o Brasil está tendo com esse
grande problema e grande solução. Sempre que se vai
implantar uma usina qualquer, utilizando a energia dos
nossos rios, das nossas cachoeiras, é aquela discussão
interminável. A usina nuclear é a grande solução para
o Brasil. Temos duas. Estamos há 24 anos com duas, e
a maquinaria toda comprada, guardada em Angra dos
Reis. Só agora que começou a ser montada.
Faço questão de dizer a V. Exª da importância
da implantação desse museu de energia nuclear, na
cidade de Recife. A coordenadora disso é a professora
Helen Khoury, da Universidade Federal de Pernambuco. Foi inaugurado com que ﬁnalidade? É o primeiro
museu dessa natureza. Mostrar aplicações fundamentais, como na Medicina, por exemplo, que muitas vezes
passam despercebidas, é um dos objetivos do Museu
de Ciências Nucleares, o primeiro do gênero no Brasil,
que acaba de ser inaugurado na Universidade Federal
de Pernambuco.
“O objetivo do museu é justamente desmistiﬁcar o uso da radiação nuclear, mostrando a sua história e aplicação nos dias de hoje.
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Organizado de forma didática e acessível, o
centro possui painéis, recursos interativos e
maquetes mostrando como são e de que forma
funcionam as usinas nucleares, os reatores, as
peças beneﬁciadas pela radioatividade (como
cálices e pedras semipreciosas), os equipamentos de blindagem contra as radiações e as
diversas etapa da produção de urânio.”
Meu caro Presidente, o urânio é a matéria-prima
da atividade nuclear. Três países hoje são grandes
produtores de urânio: os Estados Unidos, a Rússia e
o Brasil. O Brasil é grande produtor de urânio.
A origem do urânio, Sr. Presidente: o minério de
urânio extraído da natureza, da terra só possui 3% de
urânio puro. Desse urânio puro obtém-se o óxido de
urânio, que tem dois átomos; só o mais raro deles, o
U-235, tem ﬁns nucleares. Fins nucleares, quer dizer,
explosão mesmo. Triturado, moído, o óxido de urânio
resulta em pó ﬁno, amarelo, conhecido como yellow
cake, que é convertido num composto gasoso chamado hexaﬂuorido de urânio. Para voltar ao estado
sólido, o gás passa por nova centrifugação, e o U-235
é separado e concentrado. Esse processo se chama
enriquecimento do urânio.
Estou tentando, em termos muito simples e muito sintético, mostrar uma coisa que muita gente ﬁca
sem saber. Que coisa é essa? Vem da terra. Só países privilegiados possuem reservas de urânio, como
o Brasil. O produto ﬁnal surge, assim, guardado em
pequenas cápsulas.
Quando V. Exª for visitar Angra 1, Angra 2 vai ver.
Para um automóvel andar, para um motor funcionar,
às vezes, são necessários litros e litros de combustível, ao passo que para uma usina daquele tamanho
funcionar, Presidente, bastam pequenas cápsulas de
urânio. Pequenas, diminutas! Foi assim com a bomba
atômica que explodiu no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Daí para cá houve o quê? Uma grande mentalidade preconcebida contra esse tipo de energia, mas
que felizmente hoje já foi superada.
Imagine que temos guardada lá em Angra dos
Reis uma usina pronta, toda a maquinaria adquirida,
comprada, esperando o tempo passar, esperando as
ideias preconcebidas serem superadas para ser montada, o que aconteceu agora, está acontecendo lá
em Angra dos Reis. Tudo isso na minha cidade, meu
Estado, na cidade de Angra dos Reis, onde nasceu o
escritor Raul Pompéia, autor do grande e célebre livro
“O Ateneu”. Estou lembrando isso porque V. Exª é um
intelectual, gosta desse tipo de história, e eu estou
exatamente combinando o nascimento de um grande
escritor, Raul Pompéia, que depois viveu no Rio de Ja-
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neiro, com o nascimento da atividade nuclear no Brasil,
que também ocorreu lá em Angra dos Reis.
Saiba V. Exª que, para construir uma bomba atômica, tem que ser com o urânio U-235, com radioatividade superior a 90% – e 90% é raro, difícil.
Para a construção de Angra 3 foi preciso obter
uma licença – uma licença difícil, muito difícil de ser
concedida pelo Brasil hoje –, que foi concedida em
31 de maio de 2010 e publicada no Diário Oﬁcial da
União.
Podemos dizer que já galgamos todas as etapas
importantes para a retomada do Programa Nuclear
Brasileiro. Vamos retomar isso depois de 24 anos. E
quem é que está à frente disso hoje no Brasil? Um
homem de grande sabedoria. Um Almirante, último
escalão da hierarquia da Marinha brasileira. Ele, além
de Almirante, tem cursos especializados de energia
nuclear; formou-se também na famosa faculdade MIT,
em Massachusetts, nos Estados Unidos, com uma especialização que poucos têm. O Almirante Othon Luiz
Pinheiro está à frente do Programa Nuclear Brasileiro
com grande eﬁciência, com grande sucesso.
Para V. Exª ter uma ideia, há 50 anos mais ou
menos, as usinas estão funcionando no Brasil sem
um único acidente, sem o menor acidente, sem nenhum problema. Depois, ocorreu um descaso, uma
má-vontade ou que seja. Mas, ﬁnalmente, a Eletrobrás Eletronuclear realizou a Cerimônia de Abertura
da Sema – Semana Eletrobrás Eletronuclear do Meio
Ambiente 2010, que ocorreu na sede da empresa e
contou com a presença da coordenação da Sema,
Serviço Estadual do Meio Ambiente, do Dr. Othon Luiz
Pinheiro, que é exatamente o Presidente da Eletronunclear, homem que está à frente desse programa, um
grande programa, e dos diretores de Administração e
Finanças, de Operação e Comercialização, Técnica e
Gestão e Meio Ambiente.
Quero crer, Presidente, que esse tipo de geração
de energia já está se disseminando no Brasil, já há
compromissos. Os políticos costumavam visitar Angra.
Os Ministros não iam. O Presidente da República tem
o compromisso de ir. O Vice-Presidente da República
já esteve lá. Mas, antes do Geisel, nenhum Presidente
da República visitava Angra dos Reis. Nenhum político,
porque havia uma prevenção, o que não há mais.
E digo outra coisa, Presidente, para V. Exª, que
é do Piauí, já estiveram lá políticos de Pernambuco,
Senadores do Maranhão, Senadores de Sergipe. Há
pouco tempo, o Senador Augusto Botelho me falou
que esteve visitando Angra II e Angra I. E eu convido
V. Exª a fazer uma visita em nome do seu Estado. E
como V. Exª vai sempre ao Rio de Janeiro, então ﬁca
mais fácil chegar lá, até porque é perto, é bonito, é
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um belo passeio. Uma visita em nome do seu Estado
a Angra dos Reis, para ver como funciona exatamente aquela energia limpa, energia limpíssima, em que
o lixo nuclear é tratado e encapsulado. Sabe o que é
isso? Encapsular é colocar dentro de uma caixinha o
chamado lixo atômico, que já não serve mais.
É tratado e encapsulado, indo para depósitos
com a máxima segurança, não havendo contato com
os humanos de forma nenhuma, constituindo-se em
um ativo da empresa para, mais tarde, ser aproveitado
em alguma forma de energia.
O Presidente Othon Luiz Pinheiro terminou o
seu pronunciamento na abertura da Semana Eletrobrás Eletronuclear do Meio Ambiente, “enfatizando a
importância dos diretores e funcionários na gestão
empresarial e na proteção ambiental”.
Angra 3, a usina, que já está sendo iniciada, tem
uma potência de 1.405 megawatts. Sr. Presidente, V.
Exª sabe como funciona a energia ﬂuvial gerada. Esta,
de 1.405 megawatts, dá para iluminar toda a cidade do
Rio de Janeiro. Projeto Siemens, da Alemanha, ainda
um projeto antigo. Esta usina vai ocupar uma área de
80 mil metros quadrados e vão ser despendidos na
construção da usina cerca de 200 mil metros cúbicos
de concreto e 30 mil toneladas de aço. Vai gerar, Sr.
Presidente, 9 mil empregos diretos e 15 mil indiretos
durante a construção e cerca de 500 empregos diretos
na fase de operação.
O Ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, fez uma visita técnica à Central Nuclear, sendo recebido por toda a Diretoria e pelo Presidente da
Eletrobrás, porque aí é a holding, que engloba todas
as usinas de todo o Brasil.
O Dr. José Antonio Muniz Lopes, não sei se V. Exª
o conhece, é o Presidente da Eletrobrás. A obtenção
da licença de construção possibilita o início das obras
de maneira efetiva, como sendo possível ser iniciada
a concretagem da laje do reator, o que caracteriza, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, o
marco zero da construção de uma usina nuclear.
“Registro que essa é uma das mais importantes
etapas para a retomada do Programa Nuclear Brasileiro”, disse o Presidente. “O Governo Lula, com visão
de Estado, proporciona dessa forma um horizonte de
trabalho voltado para o crescimento econômico e social
do País, focado tanto nos aspectos do desenvolvimento
da infraestrutura quanto no tecnológico.
Vou encerrar, Presidente, sabendo que já passei
para V. Exª duas notícias importantíssimas. Primeiro, a
retomada do Programa da Energia Nuclear no Brasil.
Há 24 anos estava parado e com a maquinaria toda
lá esperando o reinício. Essa foi a primeira novidade
que eu trouxe para V. Exª.
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A segunda é que Angra dos Reis é a terra do escritor Raul Pompeia, o grande romancista brasileiro. Vou
pedir a V. Exª, em homenagem também ao Dr. Pérsio
Jordani, que é o Diretor de Planejamento, Gestão e
Meio Ambiente e que muito agiu e se esforçou para que
essa licença fosse concedida pelo Governo, que determine a publicação desse expediente referente à alegria pela obtenção da licença da construção de Angra
III, uma proclamação do Presidente da Eletronuclear.
Em segundo lugar, a ata da cerimônia de abertura da
Semana Eletrobrás Eletronuclear do Meio Ambiente,
ocorrida há pouco tempo no Rio de Janeiro.
Em terceiro lugar, Presidente, apenas a título de
ilustração, de curiosidade, como é feito didaticamente em cinco ou seis itens o enriquecimento do urânio.
E, ﬁnalmente, essa notícia de que o Brasil ganhou
o seu primeiro museu de energia nuclear, para ensinar as pessoas a não terem receio da energia nuclear.
Essa energia não mata os peixes, não extingue a ﬂora
marinha nem a fauna.
Pensar que o pré-sal só existe aqui no Rio, ou
em São Paulo, ou no Espírito Santo é uma ilusão, Sr.
Presidente. Esse pré-sal, podem os brasileiros ﬁcar
tranquilos, existe em toda a costa brasileira. Mas que
não se iludam os prefeitos: os recursos tão cedo irão
para as suas cidades.
Vai demorar, Presidente, porque captar riqueza
de petróleo a sete mil metros de profundidade, meu
caro Presidente, é dose para elefante.
E eu termino com o “elefante”, porque sei que,
embora estejam assassinando tantos animais marinhos, a ﬂora marinha, a fauna e a ﬂora marinha neste
momento no Golfo do México, pela ação do homem – a
verdade é esta – o que nos dá uma tristeza enorme, já
não se mata como antigamente o elefante, Presidente.
Não se mata mais o elefante. É um animal sagrado,
conservado, preservado.
Eu agradeço a V. Exª, sinceramente, a paciência que dispensou a mim neste momento, e, sobretudo, a perseverança em não deixar que caia de suas
mãos o funcionamento solene deste Senado Federal.
V. Exª está se credenciando como o grande Senador
da República.
Muito obrigado, Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR PAULO DUQUE 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) –
Este foi o Senador Paulo Duque, do PMDB do Rio de
Janeiro, que simboliza a maior experiência política hoje
no nosso País. E ele dissertou, mostrando a importância e a perspectiva da energia nuclear no nosso País.
A energia atômica moderna do Urânio, fazendo uma
comparação com os países desenvolvidos do mundo,
que usam essa forma de energia.
Senador Paulo Duque, estou orgulhoso aqui,
como Senador do Piauí, por esse meio de comunicação
– o jornal Meio Norte, que tem como Diretor-Presidente o empresário vitorioso Paulo Guimarães: “Drogas:
Campanha tem grande repercussão política”.
O jornal e a imprensa, como Rui Barbosa, nosso
patrono, diz, é a vista da Nação e, como eu digo, vale
a verdade que diz. Esse jornal passou a ser um exemplo para todo o Brasil, quando ele lançou um caderno
especial e iniciou uma campanha contra o crack.
Zezinho, esse jornal inspira a que todos os homens de comunicação do Brasil entrem nessa campanha. Ele, em seu caderno especial, diz: Todos contra
o crack.
Campanha do Sistema Integrado de Comunicação
Meio Norte e a Fazenda da Paz passou a ter adesão,
em peso, dos políticos e de todas as instâncias do Poder Legislativo do Piauí e do Brasil.
Políticos aderem à campanha do Meio Norte
contra o crack.
Campanha vai culminar com uma caminhada no
dia 25 de junho, às 7h, na Avenida Frei Seraﬁm, até a
Câmara de Vereadores.
E aqui tem a nossa participação: “Mão Santa:
Senador destaca importância do apoio às famílias”.
“Senado aprova voto de aplauso ao Meio Norte e a
Fazenda da Paz”.
Então, foi justamente esse jornal que iniciou e
motivou a que outros órgãos de comunicação salvem
o País fazendo campanhas educativas e de combate
ao uso do crack, que destrói a maior riqueza da nossa
cidade, do nosso País, que é a nossa mocidade.
Temos também aqui, aderindo, um dos líderes vocacionados para melhoria do Piauí, o Deputado Wilson
Brandão, que disse que a informação é a maior arma
contra o crack. E “Câmara aprova moção de louvor ao
Meio Norte e à Fazenda da Paz”.
Então, queremos transmitir os nossos aplausos
ao Meio Norte, ao seu Diretor-Presidente, Paulo Guimarães, e a todos que estão fazendo essa campanha.
Sem dúvida nenhuma, falamos isso com entusiasmo,
porque, quando governei o Piauí, Senador Paulo Duque,
não existia o crack, mas tinha aquela cola de sapateiro,
que os jovens pobres inalavam aquela droga. E eu, com
Adalgisa, livramos a juventude daquela praga.
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E hoje a praga que acomete e prejudica a nossa
mocidade é o crack. Pesquisas demonstram que a droga
de maior consumo no Piauí são o álcool, a maconha
e o crack, sendo esta a mais perversa de todas. Daí o
nosso entusiasmo com essa campanha.
Então, nós determinamos à Mesa Diretora, aos
Srs. Secretários Executivos, ao Dr. João Paulo e José
Roberto, que atendam à solicitação do Paulo Duque,
Senador, pedindo a publicação dos documentos entregues à Mesa Diretora. João Pedro, não é? Às vezes, eu
confundo, porque João Paulo nos abençoou, quando
eu governava o Piauí.
Por último, para encerrar, eu recebi um artigo de
Régis Fernandes de Oliveira, Deputado Federal pelo
Partido Social Cristão. Régis Fernandes de Oliveira,
livre-docente em Direito e Professor Titular da Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo. Ele é um líder
extraordinário e faz com que o PSC, em São Paulo, seja
um dos Partidos hoje mais crescentes e pungentes. Ele
faz um artigo publicado na Revista Jurídica Consulex
nº 320, de 15 de maio de. Um extraordinário. O Direito
Apaixonado: uma reﬂexão sobre o Direito.
O homem é o que, cada qual diferente
do outro. A humanidade é, pois, absolutamente diferente.
E pinçamos uma frase: O Direito Romântico
é importante, deve ser estudado para se compreender a estrutura do Estado e seu desenvolvimento, inclusive, no Judiciário que é o mais importante dos órgãos institucionais de repressão.
No entanto, não se pode olvidar que o Direito não
é apenas a estrutura, mas a essência, isto é, a
gênese da dominação dos instintos.
Pinçei o seguinte pensamento: Daí Hobbes
ter dito que “o homem é o lobo do homem”.
Modernamente, o Estado signiﬁca o domínio do vencedor que impõe suas regras.
Clausewitz aﬁrmou [é aquele autor da
Arte da Guerra. Tem dois livros da arte da guerra: um de Clausewitz e, outro, de Maquiavel]
que a guerra não passa da política continuada
por outros meios.
O vencedor impõe sua verdade (Nietzsche) e suas regras, bem como as suas sanções
em caso de inﬂação. Nem por outro motivo que
a política outra coisa não signiﬁca senão a captação da vontade mediante signos (liberdade,
honestidade, direitos humanos, igualdade, etc),
ainda que isso nunca se realize.
Sem dúvida nenhuma, foi de uma grande validade para o aperfeiçoamento da democracia o artigo
O Direito Apaixonado, escrito pelo grande Líder do
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Partido social Cristão em São Paulo, Régis Fernandes de Oliveira.
Ele é Deputado Federal, do PSC, de São Paulo,
livre docente em Direito e Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
O nosso Paulo Duque com a sua cultura ímpar,
foi buscar a frase na sua origem latina: “Homo homini
lupus”. E eu iria mais, já que estamos no latim, eu terminaria com a frase muito oportuna para a sociedade
que se transformou numa barbárie, não a civilização
que sonhamos, quando Cícero lá, no Parlamento de
Roma, bradou: “Pares cum paribus faccillime congregantur” – violência atrai violência. E Norberto Bobbio,
o grande Senador vitalício, da mesma Itália do Renascimento de Cícero, que teve uma cadeira e faleceu recentemente, sem dúvida nenhuma, o maior teórico da
democracia, cujo autor é citado frequentemente pelo
estadista Fernando Henrique Cardoso e pelo nosso
acadêmico imortal Marco Maciel, que o cita frequentemente, disse: disse: “O mínimo que temos que exigir
de um governo é a segurança, a vida, a liberdade e a
propriedade”.
Esta é a nossa mensagem ao Presidente Luiz
Inácio.
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Em nome do povo do Brasil, exigimos aquele
pensamento de Norberto Bobbio.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, ofício do Ministro de Estado da Defesa
que passo a ler.
É lido o seguinte:
OFÍCIO DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA
– Nº 6.320/2010, de 2 de junho, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 1.632,
de 2009, do Senador Marconi Pirillo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
As informações foram encaminhadas, em cópia, ao
requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu o Ofício nº 72, de 2010, do Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
409, de 2003.
É o seguinte o ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com referência ao ofício lido, a Presidência comunica ao Plenário que à matéria poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão, no turno

JUNHO 2010

Junho de 2010

suplementar, perante a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido às Comissões competentes.
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Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:’
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO ART. 250,
DO REGIMENTO INTERNO.

Relatório
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foram lidos anteriormente, os Pareceres nºs 752 e
753, de 2010, das Comissões de Assuntos Econômicos e Diretora, concluindo contrariamente ao Projeto
de Resolução nº 63, de 2008, de autoria do Senador
Raimundo Colombo, que cria o Conselho de Assuntos
Econômicos do Senado Federal.
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 (Mão Santa. PSC – PI)
– A Presidência esclarece ao Plenário que o Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2009, de autoria do
Senador Raimundo Colombo, que autoriza a União
a repactuar dívidas municipais nos termos em que
estabelece e dá outras providências, foi despachado
às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa.
Tendo em vista que o Parecer nº 756, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, conclui
unanimemente pela rejeição, por inconstitucionalidade, em observância ao disposto no art. 101, § 1º, do
Regimento Interno, a Presidência determina que seja
a referida proposição arquivada deﬁnitivamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foi lido anteriormente o Parecer nº 757, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
conclui unanimemente pela rejeição, por inconstitucionalidade, do Projeto de Lei do Senado nº 146, de
2009-Complementar, de autoria do Senador Sérgio
Zambiasi, que institui, para os servidores públicos federais titulares de cargos efetivos da administração
direta, autárquica e fundacional inclusive os membros
dos órgãos que menciona, o regime próprio de previdência social previsto pelo art. 40 da Constituição
Federal, e autoriza a criação de autarquia gestora do
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, e dá
outras providências.
A Presidência, nos termos do art. 101, § 1º, do
Regimento Interno, determina que a matéria seja deﬁnitivamente arquivada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
Srs. Senadores Gerson Camata, Papaléo Paes e Acir
Gurgacz enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na forma do disposto no art. 203, combinado
com o art. 210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, poucas notícias representaram para mim
uma recompensa tão gratiﬁcante quanto a de que a
procura por cursos proﬁssionalizantes no Brasil cresceu
86 por cento em menos de 10 anos, e que chegaremos
a este ano com mais de 1 milhão de estudantes nas
redes federal, estaduais, municipais e particular.
O Congresso Nacional realizou no ano passado uma sessão solene para assinalar a passagem do
centenário da instituição do ensino técnico no Brasil,
e também com o propósito de homenagear os nossos
técnicos. Em seguidos pronunciamentos nesta tribuna,
ressaltei a importância da expansão do ensino técnico
no País. Apresentei o Projeto de Lei do Senado 44/08,
estabelecendo 2009 como o Ano da Educação Proﬁssional e Tecnológica, e 23 de setembro como o Dia
Nacional dos Proﬁssionais de Nível Técnico.
O projeto, destinado a gerar estímulos que atraiam
investimentos para expansão desse modelo de graduação proﬁssional, foi sancionado pelo vice-presidente da
República, José Alencar, transformado na lei 11.940,
de 2009.
Portanto, é com satisfação que hoje posso constatar os resultados da política de incentivos aos investimentos em colégios técnicos. O censo escolar
do Inep, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, aponta a existência de
mais de 861 mil estudantes matriculados em cursos
de educação proﬁssional em 2009. Só na área federal,
as matrículas tiveram um crescimento de 53 por cento
em relação a 2001, atingindo 86 mil e 600 estudantes.
A expansão foi ainda maior nos cursos mantidos pelos
Estados, com 69 por cento, traduzidos em 271 mil e
100 inscrições.
Até que enﬁm percebemos que, para combater o desemprego entre os jovens, a solução é
ampliar o ensino proﬁssionalizante. Trata-se de um
problema grave, que atinge praticamente 5 milhões
de brasileiros com idades entre 16 e 29 anos. Eles
constituem 60 por cento do total de desempregados
no País, segundo o Ipea, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
A formação numa escola técnica é praticamente
uma garantia de emprego, como comprova uma pesquisa realizada com quase 3 mil recém-formados em
institutos federais de educação, ciência e tecnologia.
Nada menos que 72 por cento dos entrevistados tinham
conseguido colocação em alguma empresa.
Por que o mercado aposta nesses proﬁssionais?
Os motivos são óbvios. Em primeiro lugar, é reconhecida a qualidade de ensino das unidades de educação
proﬁssional. Jovens criativos, com capacitação técnica,
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dotados da formação polivalente que adquirem nessas
escolas, capazes de exercer múltiplas tarefas e de trabalhar em equipe, constituem a mão-de-obra adequada à nova realidade do setor empresarial.
Até os especialistas do MEC não escondem sua
surpresa com a demanda crescente do mercado de
trabalho pelos técnicos formados em algum dos 185
cursos existentes. Como diz o secretário de Educação
Proﬁssional e Tecnológica do Ministério da Educação,
Eliezer Pacheco, o ensino proﬁssional despertou deﬁnitivamente o interesse das comunidades, porque provou
ser capaz de resolver a questão do desemprego.
E o próprio presidente Lula chegou a brincar, durante o recente Fórum Social Mundial, realizado em
Porto Alegre, dizendo que antes costumava ver faixas
contra o FMI, e agora vê prefeitos e movimentos sociais
pedindo a criação de mais escolas técnicas.
Em outro pronunciamento, o presidente qualiﬁcouse como “um exemplo vivo da importância do ensino
técnico”, lembrando que, graças ao curso que fez no
Senai, foi o primeiro de 8 irmãos a ter um emprego
com carteira assinada, e o primeiro a poder comprar
bens como carro e televisão. “Por experiência própria”,
aﬁrmou, “conheço o inestimável valor do ensino técnico”. No seu gabinete, o presidente tem um mapa do
Brasil, indicando a localização das novas unidades de
escolas técnicas.
Trata-se realmente de um valor inestimável. Vinculados estreitamente à cultura do trabalho, os cursos
proﬁssionalizantes capacitam os alunos para o uso das
tecnologias atuais e também proporcionam a base de
conhecimentos que os tornará aptos para assimilar a
rápida evolução dos processos produtivos. Em resumo, eles ganham a indispensável autonomia intelectual
que os torna competitivos, dotados de motivação para
a atualização permanente, hoje requisito indispensável
para exercer qualquer ofício.
O mapa que o presidente mantém em seu gabinete dá uma idéia da importância que ele atribui à expansão da rede técnica. Este ano, o MEC empregará
4 bilhões e 600 milhões de reais no ensino proﬁssionalizante, mais de 3 vezes o que foi gasto 7 anos atrás,
em 2003. Só em construção e equipamentos, serão
investidos 1 bilhão e 100 milhões de reais.
No Espírito Santo, os números são alentadores.
Triplicou, entre 2004 e 2009, o número de alunos matriculados em cursos técnicos, de 9 mil e 200 para 27
mil e 300. No ano retrasado, chegou a 18 mil e 300,
o maior número em 20 anos, o total de concorrentes
às vagas no Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Estado. Novos Centros Federais de
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Educação Tecnológica, os Cefets, estão sendo criados
em território capixaba.
Um dos aspectos mais signiﬁcativos da instituição de novos cursos proﬁssionalizantes é a sintonia
com as comunidades locais. Os cursos são deﬁnidos
depois de um levantamento das necessidades da região, das indústrias instaladas e da identiﬁcação dos
perﬁs proﬁssionais que elas procuram. Além disso, em
muitos casos as próprias empresas encarregam-se de
complementar a formação, designando funcionários
para dar aulas e palestras.
Em 2009, no dia 23 de setembro, comemoramos
o centenário do ensino técnico no Brasil. Naquele dia,
em 1909, o então presidente Nilo Peçanha criou 19
escolas de aprendizes artíﬁces em capitais de vários
Estados, com o objetivo de ensinar ofícios a menores
carentes.
Um século depois, o País e o mundo mudaram
muito, e o ensino proﬁssionalizante não guarda semelhanças com aquele início modesto. Nos dias de
hoje, nunca é demasiado o investimento em educação voltada para o mercado de trabalho, pois só ela é
capaz de salvar a juventude das ocupações de baixa
remuneração, do desemprego e da marginalidade e,
ao mesmo tempo, assegurar que o País disponha de
mão-de-obra de qualidade equiparável à dos países
desenvolvidos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, tem sido uma preocupação dos Membros
desta Casa discutir a falta de mão-de-obra qualiﬁcada
que afeta vários setores de nossa economia.
Os participantes do ciclo de audiências públicas denominado “Recursos Humanos para Inovação
e Competitividade”, promovido pela Comissão de Infraestrutura, tem alertado para a carência de quadros
técnicos, que pode inviabilizar o desenvolvimento pleno
do nosso setor industrial, em especial em setores novos
como a exploração do petróleo do pré-sal.
O que me traz hoje a esta tribuna é a necessidade
de também colocar em foco, com igual intensidade, os
setores do comércio de bens, serviços e turismo, grandes geradores de emprego e renda em nosso País.
Se o ensino técnico ainda tem como referência
obrigatória as instituições federais de educação tecnológica, nada se compara, nesses setores que citei,
ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
A chave da atuação para qualquer entidade ligada à educação proﬁssional não está apenas no aten-
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dimento às demandas já existentes no mercado de
trabalho. Ainda mais importante é conseguir enxergar
as oportunidades que se avizinham e antecipar uma
linha de atuação que permita ao sistema educacional
estar preparado quando aquela oportunidade se materializar.
Pois bem: todos comemoramos as decisões da
Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA)
e do Comitê Olímpico Internacional (COI) de escolher
o Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 e da
Olimpíada de 2016, esta última no Rio de Janeiro.
Mas em que estágio estão os preparativos para
que tenhamos, nessas ocasiões, proﬁssionais qualiﬁcados para fazer frente ao crescimento do comércio
e dos serviços, especialmente aqueles voltados ao
turismo, alimentação e hospitalidade?
A construção, reforma, ampliação e modernização
das instalações esportivas já demandam quantidades
consideráveis de técnicos em construção civil, eletricidade e telecomunicações, entre outros. A mesma atenção
deve ser dada para dar suporte aos milhares de turistas
que esperamos atrair com a Copa e a Olimpíada, pois
o visitante tratado de maneira adequada certamente
voltará em várias outras oportunidades.
Dá-nos grande satisfação ter conhecimento de
que o SENAC já pôs em curso sua estratégia para as
demandas que serão geradas pela Copa de 2014. A
partir de iniciativa piloto do SENAC-MG, que lançou,
no ano passado, o programa “SENAC na Copa, Minas
no Mundo”, a Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC) anunciou a extensão desse programa, agora denominado “Programa
Nacional de Educação Proﬁssional: SENAC na Copa
2014”.
Antes de mais nada, a preparação para a Copa
do Mundo e para as Olimpíadas são grandes desaﬁos
de gestão. Do ponto de vista de uma instituição como
o SENAC, trata-se não apenas de identiﬁcação de
demandas de mercado, mas da busca de parcerias
estratégicas, otimização de recursos, alinhamento de
ações, chegando mesmo à questão da requaliﬁcação
proﬁssional dos docentes e gestores dos programas
de educação presencial e a distância que serão criados para os eventos.
As doze cidades escolhidas para sediar os jogos
serão diretamente beneﬁciadas. Não duvido, entretanto, que o programa impactará as ações do SENAC em
todo o País, aumentando o seu papel de peça chave na
formação de quadros especializados para o comércio,
os serviços e o turismo.
No meu querido Estado do Amapá, o SENAC
faz-se presente nas duas principais cidades, Macapá
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e Santana, mantendo, no momento, vinte turmas simultâneas, com um total de 722 alunos aprendizes. Sem
dúvida nenhuma, isso contribui muito para gerar oportunidades de trabalho para a juventude amapaense.
Gostaria de destacar que o Departamento Regional do Amapá iniciou, agora em 2010, turma para
portadores de necessidades educativas especiais, provando que é possível a colocação desses brasileiros
de forma produtiva no mercado de trabalho, mesmo
em estados menores como o meu. Conﬁrma-se, assim,
uma das grandes diretrizes do próprio SENAC, que é
o de propiciar educação inclusiva.
Somam-se a tudo isso as oportunidades de qualiﬁcação geradas pela existência dos programas de
educação a distância do Senac, com enorme potencial
de crescimento, acompanhando o avanço da tecnologia e dos meios de comunicação em nosso País. Se o
Governo Federal cumprir sua promessa de universalização da internet de banda larga, multiplicará muito a
capacidade de atendimento do sistema de educação
proﬁssional liderado pelo SENAC.
Senhor Presidente, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,
Devemos aproveitar essa oportunidade não apenas para registrar o papel que o SENAC tem na educação proﬁssional do brasileiro, mas também para
reﬂetirmos sobre essa modalidade de educação em
si mesma.
A educação proﬁssional tem um longo histórico
de ser o ﬁlhote enjeitado, o primo pobre do sistema
educacional brasileiro. É tratada quase que como um
paliativo para a ausência de educação formal, para a
qual se canaliza a quase totalidade dos recursos da
União, dos Estados e dos Municípios.
Já passou da hora de abandonarmos essa posição preconceituosa contra a educação proﬁssional.
Dentro do espaço das relações de trabalho existe lugar para proﬁssionais de todos os níveis, igualmente
importantes dentro da economia.
É necessário que pensemos na readequação dos
recursos da educação, para que não se esgote todo o
esforço pensando apenas no nível superior como único
lócus proﬁssional digno.
O proﬁssional médico não atua sem o apoio dos
técnicos em enfermagem, em radiologia, o pessoal
de laboratório, atendentes e todos os demais componentes do setor de saúde. O engenheiro não atua sem
os técnicos de eletricidade, de telecomunicações, de
construção civil, de estradas, entre outras enormes
carências de proﬁssionais que temos no Brasil.
E nos setores em constante expansão do comércio, dos serviços, do turismo, chegando às áreas meio
da administração pública ou privada, identiﬁcaremos
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uma imensa gama de funções necessárias e proﬁssionalmente dignas. Devemos propiciar ao brasileiro
mais essa oportunidade de emprego. Esses setores,
como quase todos os outros da moderna economia,
também exigem proﬁssionais preparados. E é desse
celeiro que brotam, ademais, o maior parte das pequenas empresas, maiores geradoras de emprego e
renda em nosso País.
Luto por mais verbas para a educação proﬁssional
em todos os níveis, maior valorização do proﬁssional
não universitário e mais planejamento de médio e longo
prazo nas ações educacionais em nosso País.
E, constatando que o setor público ainda não consegue dar a necessária atenção e agilidade às ações
voltadas à formação de mais técnicos para o País, louvemos o SENAC por sua marcante atuação.
Muito obrigado!
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ao um longo de um grande debate que
se estendeu desde ontem à tarde até a madrugada
de hoje, quinta-feira, conseguimos aprovar por 38 votos a favor e 31 contra o projeto PLS 1/10, que cria o
Fundo Social proveniente da exploração do petróleo
na camada pré-sal.
Durante as discussões, conseguimos aprovar a
implantação do sistema de partilha para exploração
do petróleo. Aprovamos também a distribuição dos
royalties entre todos os Estados e municípios, por 41
a favor e 28 contra, e a emenda que destina 50% do
Fundo Social para a educação. A matéria retorna para
a Câmara dos Deputados.
Além disso, foi aprovado o Projeto de Lei da
Câmara nº 8, de 2010, de iniciativa do Presidente da
República, que autoriza a União a ceder à Petrobras o
exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos ﬂuidos.
A matéria que teve 44 votos favoráveis, 6 contra e 5
abstenções vai à sanção presidencial.
O que foi muito importante, ao longo de toda
essa discussão sobre os recursos originados com o
pré-sal, é que ﬁcou bem claro que esta é uma fonte de
riquezas ﬁnita. Ou seja, ela vai se esgotar, vai acabar,
queiramos ou não.
Por isso, não há outra forma de fazer valer esses
recursos a não ser direcionando-os maciçamente para
a infraestrutura social e humana do país. E, senhor
presidente, essa infraestrutura nada mais é do que
o nosso material humano, a qualiﬁcação dos nossos
proﬁssionais, a qualidade do ensino proporcionado aos
nossos estudantes. O estabelecimento de uma parcela
de 50% do Fundo Social do pré-sal para a educação
é uma vitória. Isso porque o Brasil precisa de uma re-
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estruturação de seu sistema educacional, precisa de
um planejamento voltado para o desenvolvimento, e o
setor demanda desses recursos cada vez mais.
A criação de um Fundo Social de combate à pobreza, por si, em função da necessidade urgente que
esse país tem de corrigir as suas desigualdades sociais, é uma grande vitória. É esse o momento histórico
para o país resolver essa dívida social para com essa
parcela de brasileiros menos favorecidos.
Nós temos hoje um Brasil crescendo economicamente a passos de gigante e que precisa se estruturar para ser capaz de lidar com o desenvolvimento
de forma auto sustentável. Ou seja, senhor presidente,
criar as condições para crescer com desenvolvimento
de tecnologia, com o fruto do trabalho de nossas cabeças pensantes, independente de nossas reservas
naturais esgotáveis.
Se não ﬁzermos isso nesse momento, estaremos
nos prendendo a um modelo extrativista imediatista,
que não olha o futuro como algo para o qual devemos
nos preparar.
Como falei no início, o petróleo do pré-sal vai acabar um dia. Devemos olhar para os recursos advindos
desta fonte como algo a ser investido com muita seriedade, não a ser simplesmente gasto. O Brasil não
pode agir como uma pessoa irresponsável que ganha
na Megasena e torra milhões de reais em alguns anos
ou mesmo em alguns meses. O país inteiro pede respeito a esses recursos, que sejam aplicados na base
do Brasil. Na base de nosso futuro. E é isso que precisamos, agora, estarmos prontos para diligentemente
ﬁscalizarmos as aplicações desse fundo.
Entendemos que o respeito para com essas aplicações ocorrerá, tanto é que o projeto prevê a criação
de um comitê de gestão ﬁnanceira deste fundo social, a
ser composto por autoridades de reconhecida capacitação técnica na área de gestão econômico-ﬁnanceira.
Muito obrigado pela atenção, senhor presidente,
senhoras e senhores senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Consultamos os nossos Secretários Executivos, Dr.
José Roberto e Dr. João Pedro.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a
sessão do Senado da República de 10 de junho de
2010, que iniciou-se às 14 horas e encerra-se agora,
às 19 horas e 40 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão deliberativa do Senado da
República do Brasil.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 40
minutos.)
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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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514
Fax: 3303-1176

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

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)

(2)

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

(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).

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

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

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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

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

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

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

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

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

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

(34)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(28)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Roberto Cavalcanti (PRB)
Marcelo Crivella (PRB)

(35)
(40)

(36)

5. VAGO

(29,72)

6. VAGO

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

7. João Ribeiro (PR)

(31)

(30)

(11,41,94,105)

4. Ideli Salvatti (PT)

(37,93,104)

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

3. Paulo Paim (PT)

(38)

(33)

(32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(66,68)
(56,59)

Pedro Simon (PMDB)

4. VAGO

(8,15,53,69)

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

(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)

(17,43)

(49)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)

(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)

Jayme Campos (DEM)

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

6. José Agripino (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(18,50)

(48)
(5,45)
(23)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(26)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

(27)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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(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).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
105. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(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)

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

(8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena (PSDB)

1.

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

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

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(3,18,29,71,82)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

2. César Borges (PR)

(27)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(26)

(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)

(33,78,104)

(1,2,13)

(31,32)

(36)
(36,63,64)

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

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

(6,56)

Leomar Quintanilha (PMDB)
Mão Santa (PSC)

(57,68,73)

(48,80,101)

1. Valter Pereira (PMDB)

(51,94,102)

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)
5. Gerson Camata (PMDB)

(50,76,79)

(49,74,80)

(55,93,103)

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)

(46)

(43,70,72,89,90)

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

(23,37,83)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)

(20,66,100)

6. Marisa Serrano (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(22,98,99)

7. Lúcia Vânia (PSDB)

PTB
(7,11,59)

(10,45)

(4,40)

Flávio Arns (PSDB)

Mozarildo Cavalcanti

(44)

(24,67,85,92,97)
(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 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).
94. 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).
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).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
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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: VAGO (16)

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(10,11)

VAGO

2. Marisa Serrano (PSDB)

(3)

(2,17)

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

1. Paulo Paim (PT)

(6,12,15)

(1)

(5)

PMDB
Paulo Duque

1. VAGO

(8)

(7,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

(4)

(9)

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 Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. 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).
4. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. 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.
6. 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).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. 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.
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).
16. Vago, em 25.05.2010, em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
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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 (13,18)

(13)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(11)

2. VAGO

(6,17,19)

(2,3)

(2,8,16)

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

1. Marcelo Crivella (PRB)

(4)

(1)

(2,7)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. Paulo Duque

(9,14,15)

(5)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(12)

1. João Durval (PDT)

(10)

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 Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. 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.
10. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. 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.
12. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB 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. 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).
18. 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).
19. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
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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. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

(5,6)

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).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (102)

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

(32,72,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,35)

2. Augusto Botelho (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

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

(1,15,17,31)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(32)

(17,38)

(34)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(33)

(32)
(30,44,87,88,89,100)

(16,17,36,70)

5. César Borges (PR)

(37,44)

6. Marina Silva (PV)

(19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(54,64)

Almeida Lima (PMDB)

(62,65)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(60,64)

(57,67,86,93)

Gilvam Borges (PMDB)

(56,64,96,99,106,107)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(58,64)

4. Hélio Costa (PMDB)

(55,63,78)

(5,68,76,103,104)

Valter Pereira (PMDB)

(2,64)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(9,18,59,69,101,105)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(40,61,66)
(3,64)

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

1. Efraim Morais (DEM)

(51)

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

(45)

(52,82,85,97,98)

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

(42)

(29,74,91)

(24)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(24)

(47)

(46)

(4,43)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,41)
(28)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(25)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,71)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(48)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(24,73)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

(14,20)

(50)

(26,75,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(49,108,109)

PDT
Osmar Dias

(12,13,22)

1. Patrícia Saboya

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

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
13. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, 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 Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
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 Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. 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.
31. 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.
32. 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).
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
34. Em 16.02.2009, 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.
35. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
36. Em 16.02.2009, 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, 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.
38. 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.
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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. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. 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).
43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
49. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
50. 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.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
52. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(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 Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
71. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
72. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
74. 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).
75. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 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).
102. 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).
103. 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).
104. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
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105. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
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).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

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

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

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

1. VAGO

(2)

(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.

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
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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:
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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).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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)

(16)

3. VAGO

(13,14,21)

(7)

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

(3,19)

1. VAGO

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(22)

Francisco Dornelles (PP)

(11)

3. VAGO

(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).

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)
Eliseu Resende (DEM)

(33)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,17)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(14)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

(15)

(1,27)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(28)

Marisa Serrano (PSDB)

(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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. 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) (6)
RELATOR: Senador Jefferson Praia (PDT-AM) (5,12,16)
Instalação: 27/10/2009

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

(1,2)

Jefferson Praia (PDT)

(11,15)

1. Fátima Cleide (PT)
2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(3,7,8,9)

Valter Pereira (PMDB)

2. VAGO

(10)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Jorge Yanai (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

(13,14)

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 designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (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 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).
11. 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).
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).
14. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão (Of. nº 88/2010/CMA).
15. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, por cessão (Of. nº
95/2010/CMA).
16. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado Relator da Subcomissão (Of. nº 95/2010/CMA), em substituição ao Senador Gilberto Goellner.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-CMA.
**. Em 04.11.2009, o Ofício nº 85/2009-CMA comunica a instalação da Subcomissão, em 27.10.2009, com eleição de cargos.

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

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 )
Jorge Yanai (DEM)

(1)

Flexa Ribeiro (PSDB)

1. Kátia Abreu (DEM)
2. Mário Couto (PSDB)

Notas:
1. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos
(Of. nº 88/2010/CMA).
*. 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)
(3,23,48,49,57,65,67) (cedida ao PDT)

Patrícia Saboya (PDT)
José Nery (PSOL)

(19,74)

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

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

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)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(2,4)

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)
Paulo Paim (PT)

2. Marina Silva (PV)

(46,73)

(39,69,85,88,89)

(38,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(44,68)

4. Magno Malta (PR)

(47,94,99)

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)

(2,95,96)

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.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador 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 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).
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).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(9,10)

2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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

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

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

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

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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

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

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

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

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)

(29,50,81,84)

(46)

Valdir Raupp (PMDB)

(48,60)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(43,82,83)

6. Almeida Lima (PMDB)

(47,64,89)

(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
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78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador 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 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).
82. 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).
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).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).

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
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
26. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
27. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, 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).
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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
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: 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 (63)

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)

(19,41,45)

(22,52,54)
(19,42)

(19,44)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa (PMDB)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34,64,66)

Leomar Quintanilha (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(38,65,72)

(35)

2. Romero Jucá (PMDB)

(39)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(7,10,37)

4. Paulo Duque (PMDB)

(40,46)

(8,9,36,43,48,59,60,67,68)

(2,53,56,58,61,73)

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)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,29)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)
6. Papaléo Paes (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

(16,62)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(31)

(14,29)

(17,49,62)
(11,14,47)

(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, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. 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).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. 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).
65. 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).
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).
72. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
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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: 24/04/2010
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
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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: 29/04/2010
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.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.
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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)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
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.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.
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CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)

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

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE
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Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
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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1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ)
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP)
1
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PV

JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP)
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Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na
Sessão do SF de 05.06.08.
2
Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.
3
Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão
do SF de 19.12.2007.
4

Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em substituição ao
Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008.
5
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data, tendo
em vista a renúncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008.
6
O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sessão do
Senado Federal dessa mesma data.
7

Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nº 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sessão do Senado Federal de
12.11.2008.
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.
8

9

Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo Resende.
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.

10

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.
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.
12

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
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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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