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(Inicia-se a sessão às 10 horas e 35 mi-
nutos)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão especial destina-se a come-
morar os 60 anos de criação do Estado de Israel, de 
acordo com o Requerimento nº 397, de 2008, de au-
toria do Senador Adelmir Santana e outros Srs. Se-
nadores.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Convido para compor a Mesa a Exmª Srª Tzipora 
Rimon, Embaixadora de Israel. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o Exmº Sr. Senador 
Adelmir Santana, primeiro subscritos do requerimento 
de realização desta sessão especial. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o Exmº Sr. Sena-
dor Marcelo Crivella, Presidente do Grupo Parlamentar 
Brasil-Israel. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o Presidente da 
Confederação Israelita do Brasil, Sr. Jack Leon Ter-
pins. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o Deputado Dr. 
Talmir, Presidente da Frente Parlamentar Cristã Brasil-
Israel. (Palmas.)

Ouviremos agora, de pé, o Hino Nacional de Is-
rael, interpretado pela cantora Varda Usiglio.

(Procede-se à execução do Hino Nacio-
nal de Israel.)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Ouviremos também, todos de pé, o Hino Nacional 
brasileiro.

(Procede-se à execução do Hino Nacio-
nal brasileiro.)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Agradecendo a presença de todos os visitantes, 
concedo a palavra ao Senador Adelmir Santana, na 
qualidade de primeiro subscritor do requerimento que 
dá origem a esta sessão, primeiro orador inscrito.

Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos 
visitam na manhã de hoje.

Com a palavra o Senador Adelmir Santana. (Pal-
mas.)

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº 
Sr. Senador Alvaro Dias, que preside esta sessão; Exmª 
Srª Embaixadora de Israel, Tzipora Rimon; Exmº Pre-
sidente da Confederação Israelita do Brasil, Jack Leon 
Terpins; Exmº Sr. Deputado Federal Dr. Talmir, Presi-
dente da Frente Parlamentar Cristã Brasil-Israel; Exmº 
Sr. Senador Marcelo Crivella; Srªs e Srs. Senadores; 
Srªs e Srs. Deputados Federais; autoridades convida-
das; Srª Dora Cunha Bueno, Presidente da Câmara 
Brasil e Israel de Comércio e Indústria; Sr. Armando da 
Fonseca, Secretário Executivo do Grupo Parlamentar 
Brasil-Israel; meus senhores e minhas senhoras, lide-
ranças da comunidade judaico-brasileira aqui presentes, 
é um prazer e uma honra ser um dos subscritores do 
requerimento de realização desta sessão comemora-
tiva dos 60 anos do Estado de Israel.

Um kibutz na entrada do deserto de Negev guarda 
lembranças marcantes do surgimento de uma grande 
nação. A parede é decorada com bandeiras e fotogra-
fias. Dentro de uma estante, com tampo de vidro, do-
cumentos e um martelo de madeira. Objetos simples 
que fazem parte de uma grande história. Uma história 
que, neste mês, completa 60 anos, mas que poucos 
acreditavam que daria certo: o nascimento do Estado 
de Israel.

Mais que uma comemoração, quero celebrar 
com os senhores, nesta sessão especial, o milagre 
da vida. Um milagre que salvou milhões de judeus 
sobreviventes dos campos de concentração, após o 
mais hediondo massacre de seis milhões de pessoas 
que pereceram vítimas da tirania, da intolerância e da 
maldade nazista.

Um milagre que assegurou um lar para aqueles 
judeus que, de repente, se viram sem teto e sem li-
berdade naqueles países onde viviam e trabalhavam 
e que, por uma fúria doentia, lhe negaram o direito de 
viver como homens e mulheres livres.

Assim, Israel é um Estado que nasceu para aco-
lher homens, mulheres, velhos e crianças inocentes; 
cheios de fé e de esperança. E foi a fé que os manteve 
e os mantém unidos por todo esse tempo. O povo de 
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Israel é, sem dúvida, um exemplo de fé e de união. Fé 
no próprio destino da paz e da felicidade.

Israel nasceu há sessenta anos para ter um lu-
gar ao sol e ser uma terra livre da intolerância e do 
preconceito.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores 
convidados, não pensem que foi fácil ao povo de Israel 
estabelecer-se em sua tão ansiada pátria eterna. Eles 
tiveram que lutar por sua existência desde os primei-
ros minutos. Tiveram que encontrar, com muita deter-
minação, a força e a esperança para reconstruir seus 
lares, sustentados pela fé religiosa e a fé humana. E 
contaram com o apoio de pessoas de outras naciona-
lidades e diferentes religiões que lutaram bravamente 
pela liberdade dos judeus.

Refiro-me aos quatro diplomatas latino-ameri-
canos que estiveram à frente da importante negocia-
ção de 1947 nas Organizações das Nações Unidas, 
a ONU, criada pouco antes para substituir a Liga das 
Nações.

A conferência talvez tenha sido uma das mais 
significativas nas relações diplomáticas do século XX, 
que resultou na aprovação da Resolução nº 181, esta-
belecendo a divisão da Palestina entre árabes e judeus, 
ao fim da tutela britânica na região. Era criado, assim, 
o Estado de Israel, soberano e independente.

Entre os quatro diplomatas envolvidos nessa ne-
gociação estava um brasileiro chamado Osvaldo Ara-
nha, que, ao lado de Enrique Fabregat, do Uruguai, 
Jorge García Granados, da Guatemala, e Arturo García 
Salazar, do Peru, permitiram que um passo histórico 
tivesse sido dado.

A sessão da ONU daquele ano de 1947, presidi-
da pelo brasileiro Osvaldo Aranha, foi particularmente 
memorável, segundo os registros da época. A atuação 
de Osvaldo Aranha foi algo incomum. Ele agiu como 
um predestinado, conduzindo todo o processo de cria-
ção do Estado de Israel, como um estadista gigante no 
cenário mundial de então, que resultou no placar de 
33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções.

Recentemente, o Estado de Israel homenageou 
a figura do brasileiro Osvaldo Aranha, na presença de 
seus descendentes.

Gaúcho de Alegrete, advogado, Ministro do Gover-
no Getúlio Vargas, Embaixador do Brasil nos Estados 
Unidos e Chanceler, Osvaldo Aranha chegou ao mais 
alto posto ocupado por um brasileiro na ONU, indicado 
como foi ao Prêmio Nobel da Paz em 1948.

E foi a família do nosso ilustre brasileiro Osvaldo 
Aranha que doou o martelo que hoje ornamenta aquela 
pequena saleta a que me referi no início do meu discur-
so, no Kibutz Bror Raim, junto com fotografias e outros 
objetos que lembram a Conferência da ONU. 

O gesto de Oswaldo Aranha tem um significado 
bíblico. Representa a luta de um povo abnegado, cuja 
história está escrita no mais importante livro da reli-
giosidade ocidental.

Com a criação do Estado de Israel, que Oswal-
do Aranha ajudou a fundar, o povo judeu que se es-
palhava pelo mundo ganhou um lar nacional e inde-
pendente, longe das milenares perseguições. Um lar 
onde as crianças jogam bola, vestem as camisas de 
seus ídolos, entre eles a do brasileiro Ronaldinho, um 
embaixador do esporte canarinho.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao comple-
tar 60 anos, o Estado de Israel é um estado moderno, 
um estado democrático, complexo, dinâmico, criativo 
e de enorme potencial de vida e de ação.

O povo de Israel desenvolve e oferece ao mundo 
soluções e produtos de alta tecnologia para diversas 
áreas, como Medicina, informática, indústria farmacêu-
tica, agricultura, energia elétrica, entre outros.

Com o uso da tecnologia avançada, o Estado de 
Israel produz flores e verduras em pleno deserto.

Mais de sete milhões de pessoas vivem hoje em 
Israel, a única democracia do Oriente Médio.

O crescimento do Estado de Israel nesses 60 
anos é espantoso. Em 2007, o Produto Interno Bruto 
chegou a US$132 bilhões, e a renda per capita é de 
US$28,8 mil. O índice de alfabetização é de 91,1%, e 
a população que vive abaixo da linha da pobreza é de 
pouco mais de 20%.

Esses resultados são o reflexo da força de um 
povo, que, ao invés de fomentar o ódio e o rancor de-
pois do terrível holocausto da Segunda Guerra Mun-
dial, partiram em busca de sua terra.

Cheios de coragem, fundaram um Estado que 
está completando hoje 60 anos, e nós comemoramos. 
O Estado de Israel é um grande exemplo para o mundo 
de como se faz um país forte partindo do zero.

Desejo ao povo de Israel que se repitam home-
nagens como esta e que a história de nossos países, 
Brasil e Israel, sirvam de exemplo para uma convivên-
cia harmoniosa no presente e no futuro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Convido o Senador Adelmir Santana para assumir 
a Presidência desta sessão e convido para fazer uso 
da palavra o Senador Francisco Dornelles, Líder do 
Partido Progressista nesta Casa.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmº Sr. Senador Adelmir Santana, Presidente do Se-
nado Federal nesta sessão; Srª Embaixadora Tzipora 
Rimon; Senador Marcelo Crivella, meu querido Senador 
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e amigo do Rio de Janeiro; Sr. Jack Terpins, Presidente 
da Confederação Israelita do Brasil; meu caro Deputado 
Federal, Dr. Talmir, querido amigo, Presidente da Frente 
Parlamentar Brasil Israel; meu caro Deputado Federal 
Marcelo Itagiba, senhoras e senhores, o povo judeu já 
passou pelas mais difíceis provações desde os tempos 
mais remotos. Conseguiu se estabelecer na Terra Prome-
tida e, no início da Era Cristã, teve seu território invadido 
e arrasado. Ficou disperso pelo mundo durante muitos 
séculos e hoje tem seu pequeno, mas organizado, ter-
ritório no mesmo lugar que o Livro Sagrado menciona 
como reservado para o povo escolhido de Deus.

A partir do século XIX, houve uma grande migra-
ção de retorno dos judeus para o território que consi-
deravam ser, historicamente, de seu direito. Então, a 
região se encontrava sob domínio da Inglaterra, mas, 
já em 1917, um ministro inglês declarou que a Ingla-
terra aceitava que se criasse um país de judeus na 
terra de Israel.

Em 1947, outros países apóiam que os judeus 
organizem seu próprio país e, finalmente, em 14 de 
maio de 1948, acontece a declaração de independên-
cia de Israel, sob a liderança de David Bem Gurion que 
se tornou Primeiro-Ministro. 

Entretanto, a formação do novo Estado não foi 
tranqüila!

No mesmo dia em que foi criado, o novo país teve 
de enfrentar uma guerra com alguns países que não 
aceitavam a nova situação, mas acabou vencendo a 
disputa, que passou a ser conhecida como a “Guerra 
da Independência”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como se 
não bastasse todo o sofrimento imposto ao povo judeu 
durante milênios – povo sem território, perseguido du-
rante a Idade Média e a Idade Moderna, discriminado e 
injuriado –, ainda sofreu os horrores que lhe foram im-
postos durante a Segunda Guerra Mundial pela mente 
doentia do maior tirano que o mundo conheceu, Adolf 
Hitler, e de seus asseclas.

Um fato que nos dá uma idéia dos descalabros 
praticados contra judeus é o seguinte: Herman Goering, 
o Ministro do Interior de Hitler, ordenou à Gestapo que 
fizesse detenções em massa. Foram selecionados e 
presos cerca de 30 mil judeus, aos quais foram ofere-
cidos duas alternativas: sair do país ou transferir seus 
bens para o governo nazista. A partir daí, a história 
torna-se bastante conhecida. Trata-se do isolamen-
to em guetos e encaminhamento para os campos de 
concentração e de extermínio.

É doloroso, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e 
senhores, lembrar, ainda uma vez, a triste sina reser-
vada a grande parte da população judaica durante a 
Segunda Guerra Mundial. Estima-se que, só em Aus-

chwitz, cerca de um milhão e cem mil judeus morreram 
de fome, ou por doenças, ou nas câmaras de gás.

Não é sem motivo que a Chanceler alemã, An-
gela Merkel, em 18 de março deste ano, declarou, em 
discurso no Parlamento de Israel: 

O assassinato em massa de 6 milhões de judeus, 
feito em nome da Alemanha, trouxe sofrimento indes-
critível ao povo judeu, à Europa e a todo o mundo. O 
holocausto enche os alemães de vergonha.

Para se ter uma idéia da enormidade desse crime, 
basta dizer que toda a população de Israel, na atuali-
dade, mal ultrapassa os 7 milhões de habitantes.

Sr. Presidente, a comunidade judaica tem motivos 
para comemorar o sexagésimo aniversário de criação 
do Estado de Israel.

É o reconhecimento do direito desse povo tão 
sofrido e discriminado na história da humanidade de 
exercer a autodeterminação que deveria caracterizar 
todos os povos do mundo.

O povo brasileiro teve uma fundamental impor-
tância na criação do Estado de Israel, na figura histó-
rica de Oswaldo Aranha, que presidiu, em 29 de no-
vembro de 1947, a sessão da ONU em que foi criado 
o Estado de Israel.

No Rio de Janeiro, Estado que tenho a honra de 
representar nesta Casa e que tem também a honra 
de ter em sua Bancada no Senado o Senador Mar-
celo Crivella,  a comunidade judaica é uma das mais 
antigas e a segunda maior do País. Apesar de o IBGE 
divulgar a existência de 25 mil, a Federação Israelita 
do Estado do Rio de Janeiro estima que ali devem vi-
ver entre 30 e 35 mil judeus.

Cerca de três mil alunos freqüentam as escolas 
nas quais são transmitidos os conhecimentos da his-
tória, da tradição dos valores e da cultura judaica. Os 
movimentos juvenis são efervescentes, e os clubes e 
associações culturais promovem eventos que mantêm 
a comunidade sempre ativa.

A Federação Israelita foi fundada em 1947 e é de 
grande valia para a integração de toda a comunidade 
judaica do Estado.

Srªs e Srs. Senadores, como não seria possível 
a presença de todo o povo judeu no território que hoje 
dá forma ao Estado de Israel, as demonstrações de jú-
bilo pela passagem do sexagésimo aniversário de sua 
criação deverão ocorrer em todos os lugares do mundo 
onde se tenha instalado uma comunidade judaica.

O reconhecimento do valor desse povo levou-
me a fazer este registro por ocasião da passagem 
do 14 de maio, data em que se instalou o Estado de 
Israel, que merece nossa homenagem e nosso pro-
fundo respeito.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
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O Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Adelmir Santana.

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – Agradeço ao Senador Francisco Dornelles, que 
falou pela Liderança do PP. 

Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buar-
que, Senador do Distrito Federal que falará pela Lide-
rança do PDT.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente da Mesa, Srª Embaixadora, Srs. Se-
nadores, Sr. Presidente da Sociedade Israelense Bra-
sileira, minhas senhoras e meus senhores, se há algo 
que é unânime no mundo é o reconhecimento da con-
tribuição do povo judeu, dos judeus individualmente, 
às ciências, às artes, à filosofia no mundo. É unânime. 
Todos sabemos que nenhum povo isolado deu uma 
contribuição tão grande ao pensamento, até mesmo 
porque países que deram contribuições as deram por 
intermédio dos judeus que lá viveram.

Creio que há dúvidas, mas considero que uma 
dessas grandes contribuições, do ponto de vista do 
pensamento, da formulação de uma idéia, foi o Estado 
de Israel. É um país que surgiu de uma idéia, talvez o 
único que assim tenha surgido modernamente. Depois 
de milhares de anos de existência, depois de algumas 
milhares de  diásporas, conseguiram transformar a 
idéia de um país em um país real. Essa construção 
é um exemplo da capacidade intelectual, da força de 
luta, da mobilização política de um povo. 

Hoje, sessenta anos depois, creio que alguns 
que viram aquele surgimento ainda crianças, sessenta 
anos atrás, se pensarem bem, deverão se surpreender 
com o fato de tantas dificuldades terem sido vencidas 
e existirem de maneira tão plena.

A única coisa que falta, de fato, não depende só de 
Israel – e já conversei com a Embaixadora sobre isso. 
Depende do mundo inteiro, depende dos países árabes, 
depende da população palestina local. Refiro-me à cons-
trução da paz. É o que falta, a única coisa. Tudo mais 
foi conseguido, não apenas o hino que a gente escuta, 
não apenas a Constituição em funcionamento: tudo foi 
feito, salvo a paz, que não depende só de Israel.

O que desejo na comemoração destes sessenta 
anos é que não esperemos sessenta anos para que os 
povos daquela região consigam fazer com que todos 
eles, Israel e os outros, vivam em paz. 

Quero dizer à Embaixadora – já disse para ela 
uma vez em nossas conversas – que faço parte de 
uma bancada de amigos brasileiros dos países ára-
bes. Aliás, aqui existem muitas bancadas de amizade 

entre países e deve haver uma bancada Brasil-Israel, 
mas não me convidaram ainda para fazer parte dela! 
E quero dizer que a decisão de falar aqui, em parte, 
Srª Embaixadora, deveu-se à sugestão do presidente 
da bancada de Amizade Brasil-Países Árabes. Ele me 
ligou ontem e sugeriu que eu falasse. Obviamente, eu 
queria falar em caráter pessoal, mas pedi para falar 
em nome do meu partido para dizer desse reconheci-
mento de um povo que consegue fazer de uma idéia 
um país, diferentemente dos outros que fazem de um 
país um povo; do reconhecimento dessa capacidade 
da arquitetura de construir um país e da engenharia 
de fazê-lo real, engenharia que passa pelas forças 
políticas, militares e todas as outras. 

É com satisfação que participamos da come-
moração dos sessenta anos da criação do Estado de 
Israel, processo no qual o Brasil teve uma pequena 
participação...

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – Senador Cristovam, vou interromper V. Exª para 
passar a Presidência ao nosso Presidente da Casa, 
Senador Garibaldi Alves. (Palmas.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Como eu dizia, o Brasil deu um pontinho de contribuição 
à criação de Israel do ponto de vista da legalização, 
como ponto final ou inicial da longa luta. 

Mas quero concluir desejando não apenas feli-
zes sessenta anos, mas desejando muita paz, muita 
felicidade, porque a Israel não é preciso desejar pro-
gresso, Israel sabe construir. Desejo que haja muita 
paz para que Israel comemore os próximos anos em 
uma região sem conflitos. 

Isso não depende só de Israel, devo dizer. Depen-
de de Israel, mas também do mundo inteiro. Por isso, 
eu não vou dizer parabéns, vou dizer shalom. 

Durante o discurso do Sr. Cristovam Bu-
arque, o Sr. Adelmir Santana, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Gari-
baldi Alves Filho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Marcelo Cri-
vella pela Liderança do PRB.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Cumprimento o Exmº Sr. Presidente do Senado, Se-
nador Garibaldi Alves Filho; a Exmª Srª Embaixadora 
de Israel, Tzipora Rimon; o meu querido amigo Senador 
Adelmir Santana; o querido amigo Jack Leon Terpins, 
Presidente da Confederação Israelita do Brasil; o Exmº. 
Sr. Deputado Federal Dr. Talmir, de Presidente Prudente, 
São Paulo; cumprimento todos os senhores convidados, 
Senadores, Parlamentares, o Deputado Marcelo Itagi-
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ba – talvez tenha tido a necessidade de se retirar –, os 
telespectadores da TV Senado, os senhores ouvintes 
da Rádio Senado. Gostaria também de cumprimentar 
o apóstolo e missionário Pastor Doriel, que está aqui 
conosco, um grande servidor da causa de Israel, um ho-
mem da Bíblia, das mais altas tradições daquele povo, 
assim como o Senador Augusto Botelho, companheiro 
querido, e o Senador Cristovam Buarque.

Sr. Presidente, as nacionalidades dependem muito 
de sua configuração física, dos acidentes imprevisíveis 
e misteriosos de sua formação, dos nomes telúricos 
que lhe vincam a índole e a vocação, mas não há notí-
cias na história de que qualquer delas haja se tornado 
nação culta, poderosa, influente e determinada sem a 
presença de seus condutores, visionários, proféticos, 
sem os seus guias hábeis, viris, sem os seus líderes 
sábios e generosos que, nas virtudes e defeitos de 
seus povos, são capazes de argamassá-los valentes, 
bravos, com olhar fito no futuro, para rasgar nos hori-
zontes a perspectiva iluminada do seu destino.

Deles está referta a história de Israel, desde 
aquelas páginas encantadoras de beleza e de heroís-
mo escritas pela patrono, pelo pai Abraão, que sai de 
Ur, na Caldéia, e, nas suas peregrinações, deixando o 
Crescente Fértil em direção ao Oriente Médio, sai com 
sua esposa Sarah e seu sobrinho Ló em busca de um 
sonho, o sonho de ser pai de uma grande nação.

Nas vicissitudes, no calor e no frio do deserto, 
o frio da noite, Abraão, só quando sua esposa tinha 
noventa anos de idade, ele vê seu sonho realizado e 
passa a ser, realmente, o pai da nação, quando, num 
episódio marcante, na tenda em que habitava no deser-
to, ele é convidado, pelo Deus a quem servia, a olhar 
para o céu; céu sem nuvens, céu de deserto. Ele, então, 
é desafiado a contar as estrelas do firmamento ou os 
grãos de areia que estão sob seus pés. E a promessa 
vem: “Assim será tua descendência”.

Ele era pai de um filho só, que, aos 12 anos de 
idade, numa caminhada de 100 quilômetros, de Ber-
cheva a Jerusalém – caminhada áspera, dura, difícil, 
terminando numa montanha enorme, para apresentar 
Isaac, no Monte Moriá –ele, ali, naquele instante, mos-
tra toda a sua bravura, toda a sua fé, toda a sua crença, 
quando, destemidamente, oferece em holocausto o filho 
que era encanto dos seus olhos, o sonho de sua alma, 
por quem peregrinou por aqueles desertos em busca 
da concretização da promessa, acreditando que o Deus 
dos seus antepassados iria ressuscitá-lo das cinzas e 
dar a ele novamente a vida. Ali, Abraão passa a ser pai 
não apenas dos judeus; passa a ser pai dos cristãos e 
até dos muçulmanos, pelo gesto de fé que caracteriza 
esse povo, que consegue vencer tudo e todos os per-

calços, motivado por essa fé extraordinária que lhe foi 
plantada no coração pelo seu herói maior.

Mas, Sr. Presidente, eu faria aqui uma grande 
injustiça se não falasse de Moisés, o legislador, o ho-
mem que...

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senador Marcelo Crivella, V. Exª há de me 
perdoar, mas terei que me ausentar neste momen-
to, porque está, no nosso gabinete, o Ministro Gilmar 
Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu 
vim aqui para participar pelo menos de alguns mi-
nutos desta sessão e ainda espero voltar. Se Deus 
quiser, espero voltar, porque tenho algumas palavras 
de saudação a dirigir também ao povo israelense por 
ocasião desta data.

Então, peço desculpas, mas, se Deus quiser, esta-
rei de volta. Por enquanto, o Parlamento continua muito 
bem representado por V. Exª, na tribuna da Casa.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Passo a Presidência ao Senador Adelmir 
Santana.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Esperamos que V. Exª possa retornar.

Dizia eu, Sr. Presidente, que Moisés, o grande 
legislador, deixa marcados, na história da humanida-
de, os princípios fundamentais de cidadania. O que, 
hoje, Sr. Presidente, mais tememos no Brasil, senão 
a concentração de poder e renda? Qual é o desafio 
que, desde a proclamação da nossa República, en-
frentamos? Nem falo nos 350 anos de escravidão, 
nas páginas da história das quais Nabuco, Patrocínio 
e Princesa Isabel nos redimiram, da vergonha extrema 
brasileira. Falo a partir da República. O maior combate 
que se faz político e cívico neste País é contra a con-
centração de poder e renda.

Bastaria ouvir Moisés, que pregava o dízimo: “Dez 
por cento devem ser dados aos pobres”. Moisés dizia, 
Sr. Presidente, que, ao chegar a um campo, as espigas 
que caíssem, que não ficassem na bolsa, deveriam ser 
deixadas para os pássaros e para os necessitados. De 
7 em 7 anos, todas as dívidas deveriam ser perdoadas, 
e, no ano do jubileu – de 7 vezes 7, 49 anos –, já não 
deveria haver mais servidão.

Está aí, Sr. Presidente, a mensagem de Moisés, 
pelos anos, pelos milênios, a tentar construir uma so-
ciedade sem concentração de poder e renda, que é 
hoje a raiz de todas as amarguras que vilipendiam o 
cotidiano dos brasileiros. Nunca se viu no mundo 15 
mil famílias deterem 80% dos títulos da dívida pública 
brasileira, enquanto há, do outro lado, mais de 80 mi-
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lhões de brasileiros vivendo, muitos deles, com US$1,00 
por dia, Sr. Presidente.

Está aí a lição de Moisés, mas não foi só Moi-
sés. O grande estadista, o fundador de Jerusalém, o 
salmista; o mais lido e mais cantado artista da história 
do mundo, o Rei David e seu filho Salomão, com seus 
provérbios. E o que dizer dos profetas Daniel, Ezequiel, 
Isaías, Jeremias? E, aqui, Sr. Presidente, cito um: Ha-
bacuc, que, nas suas reflexões, na angústia da sua 
alma, vendo Jerusalém, a terra que amava, cercada, 
na ocasião, pelos caudeus, por Nabucodonosor – um 
exército fortíssimo, contra o qual não teria nenhuma 
chance –, ele faz uma pergunta, Sr. Presidente, que 
representa bem a alma de todas as pessoas, de todos 
os povos, independentemente da data em que viveram 
e independentemente do nome que carregam. O livro 
de Habacuc começa com uma frase: Por quê? Por 
quê? Quem de nós, diante de uma criança que nasce 
defeituosa, já não perguntou a mesma coisa: por que, 
meu Deus? Diante de uma bala perdida, que mata um 
inocente numa comunidade carente, lá, no meu Rio de 
Janeiro: por que, meu Deus? Por que um raio cai do 
céu e taca fogo na casa de uma pessoa pobre?

Por que essas coisas acontecem? E Habacuc 
fez a mesma pergunta: por que, meu Deus, Jerusa-
lém será destruída? E ele cunha, Sr. Presidente, uma 
sentença, uma frase bela e estupenda que iria atra-
vessar os séculos e que, 600 anos depois, inspiraria 
o apóstolo Paulo a escrever a Carta aos Hebreus e, 
nos anos de 1.500 anos, na época da descoberta do 
Brasil; iria inspirar dois homens – um, na Suíça, João 
Calvino, e outro, na Alemanha, Martinho Lutero – a 
fazerem a reforma da Igreja.

Quero saudar o Presidente da Record de Brasília, 
Natal Furucho, que espero, se Deus me ajudar a vencer 
as eleições do Rio de Janeiro, seja o próximo Senador 
a representar meu Estado. É meu suplente.

Habacuc cunhou uma frase bela, estupenda, mas 
não se podia dizer isso dos momentos de angústia, 
das armadilhas da vida, das vicissitudes do destino, 
quando ele diz: “O justo viverá pela sua fé”. Mas não 
se podia dizer, Sr. Presidente, em momentos como 
esse: ou a fé nos dá a vida, ou não há dinheiro; não 
há cultura, não há nada no mundo. Passamos a ser 
um sal sem sabor, uma dessas nuvens sem água, le-
vadas pelo vento.

Sr. Presidente, o Brasil tem laços históricos com 
Israel. O Brasil acompanha com atenção a história 
de Israel e a conhece muito bem. O povo brasileiro é 
um dos que mais visitam a Terra Santa nas peregri-
nações.

Sr. Presidente, quando, por ocasião da morte 
de Cristo e do cerco dos romanos, em que os judeus 

são espalhados pela diáspora – e ainda nem havia 
Brasil, ainda não se havia fundado este País –, há, 
ali, histórias de bravura, de heroísmo; momentos que 
marcam a consciência de todos os homens nas pági-
nas da história.

Quando, no século XIX, Sr. Presidente, começa 
a haver o anti-semitismo na Europa, sobretudo na Eu-
ropa Central e Europa Oriental – e isso faz criar, por 
efeito colateral, um novo nacionalismo, o sionismo –, 
o povo judeu começa a voltar da sua diáspora para 
ocupar a Terra Santa. E, sobretudo, quando se torna, 
depois da Primeira Guerra Mundial, um principado in-
glês – e aí o retorno se torna mais maciço e provoca 
também outro tipo de nacionalismo, o nacionalismo 
palestino –, o Brasil começa a ter uma participação 
efusiva, extraordinária, muito bonita, principalmente e 
sobretudo quando o maior demagogo da história, na 
sua insana conquista ou tentativa de conquistar o po-
der em escala mundial, faz-nos conhecer os passos 
daquela cruzada do holocausto.

Sr. Presidente, permita-me repetir, como Parla-
mentar e como homem da liberdade, que só entendo 
a política como caminho da liberdade e da construção 
da paz. Não há outro objetivo maior para a política, 
senão esse.

Aproveitando-se dos revezes econômicos, Hitler 
envenena o povo alemão com as quimeras da revan-
che, da vingança, e, a partir daí, é o assassinato dos 
líderes populares, é a censura da imprensa, é a covarde 
obediência do grande capital e a inexplicável e triste 
adesão das forças armadas. E, aí, segue-se a cami-
nhada de sangue daquele reich que deveria durar mil 
anos e que acabou com o suicídio de um insano num 
bunker alemão, não sem antes marcar de vergonha a 
história da Humanidade com suas piras do holocausto 
nos campos de concentração.

Sr. Presidente, naquela ocasião, invadindo a Tche-
coslováquia, hoje República Tcheca, devido à morte do 
segundo maior oficial nazista da SS, Hitler ordena que 
na cidade de Lídice sejam mortos todos os homens, 
as mulheres sejam transportadas para a Alemanha, o 
curso do rio seja trocado, a cidade aterrada e as crian-
ças levadas para reformatórios.

Nessa ocasião, o mundo começa a despertar para 
o horror daquela guerra sem propósitos e decide, nos 
países democráticos, criar cidades, batizar crianças 
e vilas com o mesmo nome, Lídice, para contrariar 
aquela sanha assassina e mostrar que o mundo não 
permitiria um gesto de tamanha brutalidade.

No Brasil, a Lídice surge, para orgulho nosso, no 
Estado do Rio de Janeiro. É, hoje, um distrito de Rio 
Claro e surgiu como uma revolta do povo brasileiro 
contra aquela cruzada de horror e sangue.

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL6     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14009 

Rui Barbosa já nos havia advertido quanto aos 
terrores da violência e as deformações da força quando 
fez penetrar na consciência brasileira, e ali se cristalizar, 
o respeito ao voto soberano do povo, o acatamento às 
decisões dos tribunais íntegros e livres, a obediência 
cega à Constituição, mas sobretudo, e principalmente, 
o horror a todas as formas de tirania que se extravasam 
sempre na intolerância, na perseguição, na opressão 
e no sangue.

Sr. Presidente, essa expressão do povo brasilei-
ro de criar a Lídice nacional já mostrava que, aqui, o 
povo judeu encontraria um aliado de todas as horas e 
de todos os momentos.

Eu, Sr. Presidente, não quero me delongar, mas 
não poderia deixar de dizer essas palavras que me 
ditam o coração, por todos os laços que tenho com Is-
rael, por ter estado lá mais de 30 vezes, por conhecer 
os kibutzs, por ter trazido para cá técnicos extraordi-
nários, agrônomos e hidrólogos, que moraram comigo 
no sertão da Bahia e fizeram um projeto – a Fazenda 
Nova Canaã, bem na área mais seca daquele ser-
tão – de imenso sucesso. No ano passado, colhemos 
mais de um milhão de frutas-de-conde, com doze mil 
pés plantados, o que mostra, Sr. Presidente, que todo 
aquele equipamento que eu trouxe, que todas a orien-
tações a que obedeci ainda continuam funcionando. 
É um exemplo de reforma agrária que o Governo de-
veria seguir, já que temos 5.800 assentamentos. No 
entanto, infelizmente, com exceção de alguns deles, 
localizados no Sul do País, o restante, para a nossa 
tristeza, são favelas rurais.

Sou testemunha da técnica, da genialidade, de 
vencer as agruras do tempo e do terreno com criativida-
de, com ciência, com genialidade, mesmo, eu diria.

Sr. Presidente, deixe-me voltar ao texto que escre-
vi, para não me tornar fastidioso e acabar incomodando 
os meus ouvintes – esse não é o meu objetivo.

Lídice, Sr. Presidente, tornou-se um símbolo da 
crueldade nazista, mas também um símbolo da re-
sistência, da solidariedade e da busca pela paz entre 
os homens de boa vontade, que em diversos países, 
como eu disse, criaram cidades e batizaram vilas com 
esse nome, para fazer prevalecer a esperança, para 
que, após o dilúvio apocalíptico de sangue, fogo e ferro 
daquele cataclismo de conflitos ideológicos, surgisse 
nos horizontes o amanhecer de uma manhã sem nu-
vens, iluminada e clara.

No Brasil, esse gesto de indignação e afirmação 
cívica, de revolta e também de solidariedade se mate-
rializou na linda Lídice brasileira, distrito de Rio Claro, 
no meu Estado do Rio de Janeiro. Era o povo brasilei-
ro, inconformado, levantando-se contra a prepotência 
do monstro ariano.

Hoje, nossos ideais de paz e liberdade continuam 
os mesmos. Da mesma forma, com o mesmo sentido, 
celebrar os 60 anos de aniversário da criação do Estado 
de Israel é celebrar a paz. E a paz deve ser construída 
para que o homem seja digno da imagem e semelhan-
ça de Deus. Necessitamos da paz, mas nunca da paz 
comprada com a submissão, da paz imposta pela força. 
A paz sem a liberdade é a paz do gueto de Varsóvia, 
quando, segundo a mensagem dos soldados de Hitler, 
já não havia mais um judeu na Polônia ocupada. Eis, aí, 
a mais abjeta das felonias, o mais odioso dos crimes, 
cometido em nome da ordem e da raça.

Sr. Presidente, estou entre aqueles que não con-
ferem ao vocábulo “raça” nenhum valor, seja cultural 
ou científico. Essa palavra surge na Espanha, que, 
por razões geográficas, é a “esquina” do mundo. Por 
ali passaram hebreus, passaram árabes (os mouros), 
passaram escravos, passaram tantos povos que os 
espanhóis, apenas no sentido didático, criaram essa 
palavra. Mais tarde, ela vai para o dicionário alemão 
pregar uma eugenia entre aqueles que defendem a 
origem, Senador Mão Santa, a hedionda origem zoo-
lógica do homem. O homem sempre será a imagem e 
semelhança de seu Criador.

Sr. Presidente, paz quer dizer ordem, mas a ordem 
que vem da razão e do amor, e não aquela defendida 
pelos adeptos, como eu disse, de uma teoria zoológica 
do homem, que se baseia na política dos instintos.

O povo de Israel foi escolhido para essa eugenia 
louca do füehrer, para o extermínio inicial. Os judeus 
estavam na primeira fila daquela insanidade, juntamente 
com os ciganos. Depois, viria o sacrifício dos eslavos, 
dos negros, dos latinos, dos asiáticos. A sobrevivência 
do povo judeu aos horrores da guerra é a mais solene, 
majestosa e gloriosa declaração de liberdade e dos 
princípios da dignidade humana, que devem prevalecer 
na consciência dos homens e dos povos.

O maldito liberticídio alertou o mundo para o 
ímpeto desvairado de uma fúria insana, na busca da 
conquista do poder em escala mundial. O horror da-
queles dias e o sangue inocente que verteu daquele 
holocausto de Birkenau, Sachenhausen, Terezín, Tre-
blinka e Auschwitz abalaram para sempre a história 
da Humanidade.

Volto, neste instante, minha memória para aquela 
foto, difundida no mundo inteiro, tomada, Sr. Presidente, 
naquela ignominiosa, oprobriosa Praça do Embarque, 
de onde partiam as famílias judias para a morte no 
Leste.Falo da foto da daquela menino de cinco anos, 
com as mãos levantadas, sob a mira de um fuzil nas 
mãos de um soldado do reich que pretendia durar mil 
anos. Que fim levou aquele menino? A imagem da-
quele menino puro, inocente e indefeso, será sempre 
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um grão de remorso e amargura na consciência do 
mundo, a nos lembrar de outros tantos meninos de 
qualquer parte do mundo que devem ser defendidos 
de insanidades como essa.

Quero também, Sr. Presidente, deixar aqui, como 
últimas palavras, uma frase que deve alertar todos os 
amantes da democracia e da liberdade: não se pode 
descuidar do passado. Ele sempre retorna quando nos 
falta vigilância.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Marcelo Cri-
vella, o Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Adelmir Santana.

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – Agradeço as palavras do Senador Marcelo Cri-
vella, que falou pela Liderança do PRB.

Mesmo não sendo regimental, não poderíamos 
prescindir de ouvir a Exmª Srª Embaixadora de Israel, 
Tzipora Rimon, a quem concedo a palavra.

A SRA. TZIPORA RIMON – Exmº Senador Adel-
mir Santana, Presidente desta sessão e autor da pro-
posição para a realização deste evento, e demais Se-
nadores signatários; Exmº Senador Marcelo Crivella, 
Deputado Talmir; caro Dr. Jack Terpins, Presidente da 
Conib, demais líderes e membros da comunidade ju-
daica; caros Pastores e colegas Embaixadores; Srªs e 
Srs. Senadores e Deputados aqui presentes, para mim 
é uma grande honra participar hoje, com os membros 
da Embaixada de Israel, desta sessão especial, por 
ocasião do sexagésimo aniversário da fundação do 
Estado de Israel. 

Essa comemoração está ligada à histórica “Re-
solução da Partilha”, de novembro de 1947, na As-
sembléia Geral da ONU, então presidida pelo estadista 
brasileiro Oswaldo Aranha. 

Desde sua independência, em 1948, praticamente 
surgindo das cinzas do Holocausto, e realizando um 
sonho de dois mil anos, Israel vem cumprindo sua meta 
de ser uma democracia genuína, baseada em valores 
universais. Israel promove a diversidade, liberdade de 
expressão e liberdade de culto.

Apesar das guerras e constantes ameaças de 
terrorismo, Israel conseguiu absorver milhões de imi-
grantes e desenvolver uma economia florescente, uma 
próspera vida cultural, mantendo boas relações políticas 
e comerciais estreitas com vasto número de países.

Colocamo-nos na vanguarda de áreas como ci-
ência e tecnologia, agricultura, biotecnologia e nano-
tecnologia, medicina e tecnologia da informação, para 

mencionar apenas alguns campos que contribuíram 
também para o impressionante crescimento econô-
mico do país nos últimos anos.

Um capítulo importante da história moderna do 
Estado de Israel é o desejo e a busca da paz com os 
seus vizinhos. 

A Declaração de Independência de Israel, em 
1948, marca:

Estendemos nossas mãos a todos os 
países vizinhos e seus povos, em um ofere-
cimento de paz e boa vizinhança, e que esta-
beleçam laços de cooperação e ajuda mútua 
com o povo judeu.

Israel se associa a elementos moderados da re-
gião. No passado, assinou acordos de paz com o Egi-
to e a Jordânia, e hoje está no meio de um processo 
de negociação com a liderança palestina moderada, 
cujo objetivo é a resolução do conflito pelo diálogo, 
para alcançar um Estado que viva em paz ao lado do 
Estado de Israel. Ao mesmo tempo, Israel continuará a 
assegurar proteção aos seus cidadãos, fazendo todos 
os esforços para pôr fim aos lançamentos de mísseis 
contra sua população civil.

Durante estas seis décadas, Israel e o Brasil man-
têm uma grande amizade entre os dois povos, assim 
como entre seus parlamentos. Os países desenvolve-
ram estreitas relações, com visitas oficiais, consultas 
políticas e assinatura de uma série de acordos de 
cooperação em várias áreas. Em dezembro passado, 
o Mercosul e Israel assinaram o Acordo de Livre Co-
mércio, que é o primeiro acordo de livre comércio do 
Mercosul com países fora da América Latina.

A implementação desse acordo e mais programas 
planejados representam um potencial para ampliar, 
cada vez mais, os laços entre o Brasil e Israel.

Sr. Presidente, em nome do governo do Estado 
de Israel, do Parlamento de Israel – Knesset – e da 
Embaixada de Israel no Brasil, gostaria de expressar 
os mais sinceros agradecimentos ao Senado Federal 
por esta sessão especial, de iniciativa do Senador 
Adelmir Santana, que preside esta sessão, e pelas 
calorosas palavras em homenagem ao Estado e ao 
povo de Israel. 

Muito obrigada! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 

DF) – Era desejo do nosso Presidente retornar a esta 
sessão, porém, antes de encerrá-la, vou conceder a 
palavra ao Senador Mão Santa, que a solicita, em 
nome do PMDB do Piauí.
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Concedo a palavra ao Senador Mão Santa do 
PMDB do Piauí, meu conterrâneo.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Adelmir Santana; Srªs e Srs. Parla-
mentares; brasileiras e brasileiros presentes e que nos 
assistem pelo sistema de comunicação do Senado 
Federal, são tantas as lideranças e autoridades que 
peço a permissão para saudar a todas elas, que são 
muitas – até porque eu poderia esquecer-me de alguns 
nomes, mesmo involuntariamente, o que seria imperdo-
ável –, na pessoa do Sr. Jack Leon Terpins, Presidente 
da Confederação Israelita do Brasil (Conib).

Presidente Adelmir Santana, neste início de se-
mana, V. Exª tornou-se piauiense por ato do Legisla-
tivo. S. Exª estava assim como os judeus, disputado, 
sem saber onde era a sua terra, se no Maranhão ou no 
Piauí – acredito que o Senador nasceu no rio Parnaíba. 
Então, o piauiense, que busca gente boa – ele já havia 
conseguido um título do Município de Uruçuí –, ontem, 
segunda-feira, por intermédio da Assembléia Legisla-
tiva, concedeu a S. Exª o título de cidadão piauiense. 
Isso mostra a importância da cidadania. 

O povo judeu é diferente de todos. O povo judeu 
que, sem dúvida alguma, fora escolhido por Deus, deu 
uma mensagem muito bonita de liberdade. 

Ontem, comemoramos, aqui, os 120 anos da li-
bertação dos escravos. Mas Deus deixou claro, quan-
do ungiu um líder, Moisés, dando-lhe uma missão, e 
disse-lhe: “Liberta o meu povo”. Então, a liberdade é 
uma imposição de Deus. O ungido Dele,  que não era 
assim como o Senador Marcelo Crivella, porque S. Exª 
fala bonito, e ele nem falava, ele tinha um irmão para 
falar por ele. O Marcelo Crivella faz tudo e falou bonito. 
Aliás, fico até em situação difícil, porque, certa feita, 
um grande orador, o Senador romano Cícero, disse: 
“Nunca fale depois de um grande orador”, mas, ago-
ra, vou ter de falar depois desses grandes oradores. 
Mas, Crivella, Moisés, confiando no Deus que o ungiu, 
cumpriu a sua missão, Senador Adelmir Santana, não 
quis saber se havia faraó, se havia exército de faraó 
ou se havia Mar Vermelho, ou o quanto demoraria, ou 
mesmo se existia a seca e tudo o mais. Então, foi o 
primeiro ensinamento que Deus passou para que esse 
povo nos ensinar. Por que nós estamos aqui? Come-
çou ali. E Deus deu ao ungido Dele as tábuas da lei, 
mostrando que o mundo tem de ter leis. E o povo pre-
feriu as riquezas simbolizadas pelo bezerro de ouro. 
Mas ele quis desistir. 

Conta a Sagrada Escritura que ele ouviu uma 
voz que disse: “Busque os mais velhos, os mais ex-
perimentados, e eles o ajudarão a carregar o fardo do 
povo”. Eis aí a inspiração do Senado: os mais velhos, 
os mais experimentados. Daí, a exigência de idade 
mínima para senador, o que não há para os outros 
cargos eletivos.

E foi melhorando pela Grécia; foi melhorando 
lá na Itália, com Cícero; foi melhorando na França, 
em que deixou de ser representativo, dividiu o poder, 
acabou o absolutismo – l’État c’est moi –, com Mon-
tesquieu; e melhorou aqui também, com Rui Barbosa. 
E ele está ali porque disse, ô Crivella: “Só tem um ca-
minho e uma salvação, é a lei e a justiça”. Quer dizer, 
Rui Barbosa seguiu os hebreus, Moisés, e foi. E os 
judeus foram atrás da Terra Prometida, Canaã. Você 
conhece, Crivella?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Conheço.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Pois é, e 
nunca me convidou.

Mas eu gosto mais dele do que do Suplicy.
Outro dia, o Suplicy me convidou para ir para o 

Iraque, para o Haiti... O Crivella eu ainda aguardo, pelo 
menos no Rio de Janeiro, onde ele vai ser prefeito.

Mas aqui estamos. Leis, o Senado nasceu daí. 
Sofreram. Foram atrás dessa Terra Prometida. Tinha 
de ter muito leite, mel e água. Adelmir Santana, acho 
que Moisés errou o caminho. Ele devia ter ido para o 
Piauí, onde tem água, leite e mel, muito. É o Piauí a 
Terra Prometida, Canaã. Daí ele estar ali orgulhoso de 
ser hoje um piauiense.

Mas e nós, no Brasil? Os judeus já vieram aqui. 
Eu vinha no carro, estava no dentista, e ouvi os pro-
nunciamentos do nosso Crivella e do nosso Dornelles. 
Que cultura! Ouvi todos. Mas e o Brasil? Sabemos da 
saga dos judeus. Todos nós devemos muito aos judeus. 
E estou aqui para agradecer.

Fui um brilhante cirurgião. Larguei, assim como 
Pelé deixou de jogar futebol. Fui um brilhante cirurgião 
neste Brasil. Mas agradeço a um judeu, Fischmann, 
que foi meu professor no Rio de Janeiro, no meu pós-
graduado. Tinha um cirurgião e um anestesista, dois. 
Ele se casou com a filha do Lutz Ferrando, daquela 
ótica famosa. Mas essa é outra história. 

Esse rapaz me ensinou tanto, tanto...
Olha, eu sou piauiense, e lá somos metidos a 

machos, a machistas, não choramos, mas quando ter-
minei meu pós-graduado, que me senti habilitado, com 
muitos ensinamentos desse judeu... Ele não trabalhava 
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segunda-feira. Não tem esse negócio? Davam dinheiro 
para a pátria, tinham o próprio ritual Eu assisti a isso. 
Mas eu vou dizer uma, e acho que essa gratidão to-
dos nós temos. Fui para o Piauí porque quis mesmo, 
porque é bom, apaixonado pela Adalgisinha e tal. Não 
foi por necessidade não. Deus foi tão bom para mim, 
ô Adelmir Santana, que era uma fila de emprego para 
eu escolher. Eu conheci esse negócio de desemprego 
depois que entrei nessa confusão da política. Mas, na 
hora de despedir – ele parecia com você, viu, Crivella, 
louro assim, esse tipo de judeu –, olha, eu não tive co-
ragem, porque ia chorar.

Eu tirei um retrato com ele operando, e há muito 
tempo ainda tenho em meu consultório. Evitei, fugi. 
Porque chegar lá do Piauí, ele pegar na mão, que não 
são santas, são de um cirurgião comum... Agora, eu 
sou filho de mãe santa, isso eu sou. Então, eu digo 
francamente, eu me despedi de todo mundo, mas não 
me despedi do Fischmann, porque eu ia, vamos dizer, 
chorar pela gratidão, emoção. E, assim, meio piauien-
se, procurei desencontrar.

Cada um tem uma história de respeito a esse povo 
que foi ungido por Deus. E aqui no Brasil, aí está, esse 
Arnaldo Niskier, Padre Antonio Vieira e os judeus.

Eu quero dar esta contribuição. Não foram só os 
alemães não. Os alemães foram mais perversos no 
holocausto, mas da Espanha e de Portugal eles foram 
chutados. E começou aqui. Um menino português, que 
veio com seis anos, foi o Padre Antônio Vieira. Padre 
Antônio Vieira disse que palavra sem exemplo é como 
tiro sem bala. Que um bem nunca vem só, é acompa-
nhado de outro bem. 

Adelmir Santana, ele saía a pé de Fortaleza e 
ia para São Luís. Levava 60 dias, por um rio seco. O 
Ceará é cheio de rios secos. Então, aquela história de 
que a colonização do Piauí foi do interior para o lito-
ral é balela. Em seu trajeto, perto da cidade de Cocal, 
em Flecheira, há uma igrejinha, construída em 1619 
ou 1617. Era onde, nesse trajeto, ele descansava. En-
tão, não tem nada a ver. É ignorância dizer que foi... 
Está certo que o sul do Piauí tinha fazendas dos ricos 
de Pernambuco e da Bahia, mas teve uma coloniza-
ção própria, diferente do litoral, onde eu nasci, onde 
nasceu o maior jurista deste País, que se iguala a Rui 
Barbosa, Evandro Lins e Silva, onde nasceu o melhor 
Ministro do Planejamento deste País, João Paulo dos 
Reis Velloso, que fez o primeiro e o segundo PND. Fo-
ram 20 anos à luz do período revolucionário. 

E para aqueles que são como São Tomé eu digo 
o seguinte: vinte anos sendo a luz, o farol, nenhuma 

indignidade, nenhuma imoralidade e nenhuma corrup-
ção. Essa é a grandeza da gente do Piauí.

Mas Padre Antônio Vieira, que viveu por lá, fez 
muito. Padre Antônio Vieira e o judeu. Só vou ler a pas-
sagem aqui, no nosso Brasil, porque ele defendeu, foi 
um apóstolo internacional, teve muitas missões. É talvez 
o maior orador sacro. Ele imaginava, na sua tolerância, 
juntar os mulçumanos, os judeus e os cristãos em uma 
igreja só. Que beleza, hein, Crivella? Ele, na tolerância, 
nas suas andanças pelo Brasil, pelo Nordeste, Salva-
dor, onde passou a maior parte, Ceará, Piauí, passa-
gem para São Luís. Ele diz o seguinte, atentai bem, 
a grandeza plantada aqui para que o povo do mundo 
minimizasse os sofrimentos dos judeus:

Nem o longínquo Brasil escapou à fúria 
da Inquisição [o Santo Ofício era para lascar 
mesmo os judeus, onde tinha, na Espanha, 
em Portugal e aqui], que nos últimos anos do 
século XVI e na primeira metade do seguinte 
empreendeu as chamadas “Visitações do Santo 
Ofício” na Bahia e em Pernambuco. O padre 
Antônio Vieira – que desde cedo demonstrou 
simpatia com os judeus, aos quais chamava 
respeitosamente de “nação hebraica” – mo-
rava em Salvador quando ocorreu a segunda 
Visitação, encabeçada por D. Marcos Teixeira, 
e testemunhou as mais absurdas acusações 
feitas a pacatos colonos que se julgavam a 
salvo, pela distância, das garras do famige-
rado Tribunal.

Eles deixaram Portugal, suas riquezas, para vir. 
Mas, mesmo aqui, o mandado. E Padre Antônio Vieira 
começou a defendê-los. Este é o Brasil: o Brasil das 
liberdades, o Brasil da tolerância.

Não faltaram nesta ocasião denúncias da práti-
ca de judaísmo das quais foram vítimas aqueles que 
desfrutavam de melhor situação financeira. Entre estes 
indícios usados para a acusação, citados no Monitório 
do Inquisidor Geral, Dom Diogo da Silva, figuram o não 
comer certos tipos [olhem as acusações que faziam à 
nação hebraica] de carne ou de peixe (coelho, lebre, 
porco e peixe de pele, sem escamas), o modo de matar 
o gado e as aves, o provar o fio dos cutelos na unha 
do dedo polegar, a altura das mesas onde se serviam 
as refeições, a limpeza dos candeeiros, dar banho nos 
mortos, usar roupa lavada ou roupa nova aos sábados, 
e uma infinidade de outros detalhes aos quais os ver-
dadeiros cristãos deviam estar atentos e denunciar ao 
Santo Ofício [Quer dizer, por essas banalidades, esse 
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povo foi humilhado e injustiçado] .Foi justamente esse 
Monitório de 1576 que serviu de guia para o deputado 
do Santo Ofício, Heitor Furtado de Mendonça, na sua 
viagem a Cabo Verde, São Tomé e Brasil, durante a 
primeira Visitação, de 1593 a 1595. 

Ao Padre Vieira não devem ter escapado 
alguns episódios sugestivos desta interven-
ção brutal do Santo Ofício numa terra onde 
sabidamente haviam se abrigado milhares 
de cristãos-novos para escapar do terror que 
imperava em Portugal. [Eles já tinham vindo 
para cá, porque o terror da inquisição lá era 
feroz]. Assim, não era de todo estranha ao je-
suíta a saga do povo judeu quando ele deixou 
o Brasil para regressar a Portugal, em 1641. 
A própria Companhia de Jesus era fortemen-
te influenciada pela “gente de nação”, o que 
levou Vieira a uma grande identificação com 
o Antigo Testamento. Daí à defesa candente 
da nação hebraica seria um passo – ou uma 
quantidade de passos que levariam o jesuíta 
transformado em conselheiro do rei e em seu 
emissário diplomático a batalhar pela causa 
maior da sua vida, em Portugal e nas cortes 
da Europa.

Então, ele se tornou conselheiro do rei e ameni-
zou o suplício que o povo hebraico vivia. Na Península 
Ibérica, em Portugal, ele influenciou.

Vieira e os Homens da Nação.

À medida que tomava pé no Reino e sen-
tia crescer sua influência junto ao monarca, o 
padre Antônio Vieira atacava com mais vee-
mência o problema dos cristãos-novos. Em 3 
de julho de 1643 foi divulgada a Proposta feita 
a el-rei D. João IV (1604-1656), em que se lhe 
representava o miserável estado do Reino e 
a necessidade que tinha de admitir os judeus 
mercadores que andavam por diversas par-
tes da Europa. [Ele fez uma proposta ao rei 
Dom João IV]. 

O documento, segundo esclarece o bi-
ógrafo de Vieira, João Lúcio de Azevedo, “é 
transcrito de mão estranha e não traz o seu 
nome, mas a autoria do notável jesuíta é ine-
gável”.

Pode-se entender o alcance da sugestão 
pelo comentário de Mendes dos Remédios em 
seu clássico Os Judeus em Portugal: “Defesa 

pronta, desassombrada, eloqüente, vigorosa, 
linguagem forte, lógica incisiva e fulminante. 
Esse escrito estalou como um trovão... O que 
não devia causar menos espanto, apreensão 
e temores era o saber-se que o paladino dos 
cristãos-novos e autor daquela Proposta era 
um jesuíta, homem então na pujança da vida 
e do talento, bem aceito na corte, adorado 
nos meios aristocráticos e devotos da capital, 
intimorato, eloqüente, generoso, e cujo saber 
e habilidade não conheciam limites – o padre 
Antônio Vieira.”

Essa é a identidade da nossa tradição, que foi 
simbolizada pelo Padre Antônio Vieira, português que 
viveu mais aqui e que conviveu com a tolerância e o 
espírito de liberdade do povo do Brasil.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 

DF) – Agradeço ao Senador Mão Santa, do PMDB do 
Piauí, que falou pela Liderança do Partido.

Obrigado pelas palavras elogiosas acerca do 
título a mim concedido naquele Estado na última se-
gunda-feira.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Só faltam os 
votos dos piauienses.

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – Claro. Espero também.

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – O Sr. Senador Flexa Ribeiro enviou discurso à 
Mesa, alusivo ao presente evento, para ser publicado na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, há 60 anos, o povo israelita realizava um 
sonho acalentado por muito tempo, por inúmeras ge-
rações que mantiveram a esperança de retornar à 
terra dos antepassados e de ali viver em uma nação 
livre e soberana.

A cultura única e admirável desse povo do Oriente 
Médio, que começa a se delinear ao longo do segundo 
milênio antes de Cristo, marcaria, indelével e profunda-
mente, a história do mundo. Mas a trajetória histórica 
do povo judeu nada teria de fácil. Após a grande revolta 
contra a dominação romana, que termina com a des-
truição do templo de Jerusalém no ano 70 da nossa 
era, os judeus iniciam a sua mais longa diáspora.

Vítimas de preconceitos e sucessivas persegui-
ções em países europeus, os israelitas conseguiram 
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preservar, ao longo dos séculos, sua cultura e sua re-
ligião – a primeira grande religião monoteísta. No sé-
culo XIX e no início do século XX, a comunidade de 
ascendência judaica se destacava, na Europa, por sua 
educação esmerada, contribuindo com alguns nomes 
da maior significação para a cultura ocidental. Eis que 
irrompe, na Alemanha, a odiosa ideologia do nazismo, 
que, ao eleger os judeus como alvo preferencial de 
sua ira funesta, escreverá, antes e durante a Segunda 
Grande Guerra, uma das páginas mais acabrunhantes 
e inaceitáveis da história humana.

Sr. Presidente, o nascimento do Estado do Israel 
ocorre em um momento em que a atenção do mundo 
fora chamada, de modo pungente e constrangedor, não 
só para os milhões de judeus assassinados pelo regime 
nazista, mas também para a situação do povo judeu 
disperso pelo mundo. Muitos deles já haviam emigrado, 
entretanto, para a terra que foi berço de seus antepas-
sados, alimentando, desde o século XIX, o ideal sionista 
da recriação de um Estado para o povo judeu.

Essa mais que legítima aspiração defrontava-se 
com a realidade da Palestina, possessão britânica des-
de a Primeira Guerra Mundial, habitada por populações 
árabes e judias para as quais o entendimento pacífico 
fazia-se cada vez mais difícil. A posição da Organização 
das Nações Unidas, em Assembléia-Geral presidida 
pelo brasileiro Oswaldo Aranha, foi a de criar, no terri-
tório palestino, dois Estados, um árabe e outro judeu, 
que deveriam conviver harmoniosamente.

Quando David Ben-Gurion declara o nascimento 
do Estado de Israel, naquele 14 de maio de 1948, as 
perspectivas de paz não se fazem prevalecer. A guerra 
com os países árabes que se inicia no dia seguinte será 
o primeiro de uma série de conflitos armados que se 
sucedem na região, mas que não puderam, contudo, 
apagar a esperança do entendimento e do convívio 
pacífico entre esses povos.

Em meio a essas dificuldades, a moderna Nação 
de Israel é construída com o esforço e a dedicação de 
seu povo. Reunidos em kibutzim, os camponeses ven-
cem a aridez da região para produzir, com a ajuda de 
técnicas apropriadas, muitas delas originais, uma sig-
nificativa produção agrícola. A indústria se desenvolve 
de modo ainda mais impressionante, destacando-se 
pelo desenvolvimento de uma tecnologia de ponta. O 
turismo, movimentado em boa parte pelos fiéis que 
querem visitar lugares sagrados para três das grandes 
religiões, mantém-se como outro importante setor da 
economia israelense.

Desenvolvendo de modo pujante sua economia, 
investindo decididamente em uma educação de quali-
dade, o Estado de Israel distanciou-se muito daqueles 
primeiros tempos, em que ainda dependia de doações 
da comunidade judaica dos países ocidentais.

Não obstante alguns avanços muito significativos, 
permanece não resolvida a longa busca pela paz. Não há 
dúvida, Srªs e Srs. Senadores, que uma paz duradoura 
na região pressupõe a consolidação de um Estado do 
povo palestino, tal como determinado pela Assembléia 
Geral da ONU em sessão histórica. Esse Estado pales-
tino, assim como os demais países árabes, deve aceitar, 
decerto, o direito à existência do Estado de Israel.

A resolução desses persistentes conflitos de ori-
gem étnico-cultural é uma condição para a existência 
tranqüila de Israel e de seus habitantes, que viveram 
essas seis décadas com alegria e orgulho de seu País, 
mas também sob permanente tensão; é uma condição, 
igualmente, para assegurar a dignidade e os direitos 
humanos da população palestina, particularmente a 
que habita a Cisjordânia e a Faixa de Gaza.

Não podemos, com certeza, Srªs e Srs. Senado-
res, deixar de acreditar na possibilidade de resolução 
pacífica dos conflitos humanos, muito especialmente 
para esse confronto que se estende, há tantas déca-
das, no Oriente Médio e que afeta, de algum modo, a 
paz e a segurança em todo o mundo.

Faço questão de reiterar nosso apoio e nossa 
solidariedade ao ainda jovem Estado de Israel, que 
traduz, do modo mais eloqüente, a determinação e a 
bravura do povo judeu diante das muitas e sucessivas 
adversidades históricas.

Quero concluir minha modesta contribuição a 
esta solenidade, pela qual o Senado brasileiro home-
nageia o sexagésimo aniversário do Estado de Israel, 
expressando meus votos para que esse País, assim 
como os países vizinhos e toda a população da região, 
possa obter uma paz legítima e duradoura.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 

DF) – Cumprida a finalidade da sessão, agradeço às 
personalidades que nos honraram com suas presen-
ças, com seu comparecimento a esta sessão.

Declaro encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 54 
minutos.)

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 mi-
nutos)

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL12     



Ata da 77ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 14 de maio de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Garibaldi Alves Filho, Alvaro Dias, Papaléo Paes,  
Antonio Carlos Valadares, Paulo Duque, Neuto de Conto, Jayme Campos,  

Marco Maciel, Augusto Botelho e Mão Santa.

É O SEGUINTE O REGISTRO DE COM-

PARECIMENTO:

Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14015     13ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14016 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL14     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14017     15ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14018 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL16     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14019     17ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14020 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL18     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14021     19ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14022 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL20     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14023     21ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14024 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL22     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14025     23ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14026 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL24     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14027     25ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14028 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL26     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14029     27ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14030 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL28     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14031     29ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14032 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL30     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14033     31ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14034 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL32     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14035     33ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14036 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL34     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14037     35ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14038 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL36     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14039     37ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14040 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL38     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14041     39ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14042 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL40     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14043     41ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14044 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL42     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14045     43ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14046 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL44     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14047     45ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14048 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL46     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14049     47ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14050 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL48     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14051     49ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14052 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL50     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14053     51ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14054 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL52     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14055     53ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14056 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL54     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14057     55ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14058 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL56     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14059     57ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14060 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL58     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14061     59ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14062 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL60     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14063     61ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14064 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL62     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14065     63ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14066 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL64     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14067     65ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14068 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL66     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14069     67ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14070 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL68     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14071     69ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14072 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL70     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14073     71ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14074 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL72     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14075     73ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14076 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL74     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14077     75ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14078 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL76     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14079     77ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14080 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL78     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14081     79ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14082 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL80     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14083     81ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14084 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL82     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14085     83ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14086 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL84     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14087     85ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14088 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL86     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14089     87ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14090 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL88     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14091     89ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14092 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL90     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14093     91ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14094 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL92     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14095     93ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14096 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL94     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14097     95ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14098 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL96     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14099     97ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14100 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL98     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14101     99ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14102 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL100     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14103     101ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14104 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL102     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14105     103ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14106 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL104     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14107     105ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14108 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL106     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14109     107ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14110 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL108     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14111     109ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14112 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL110     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14113     111ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14114 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL112     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14115     113ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14116 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL114     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14117     115ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14118 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL116     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14119     117ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14120 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL118     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14121     119ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14122 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2008

Ao Presidente da Comissão de Infra-Estrutura,
Requeiro a suspensão da apreciação da indica-

ção do Senhor Bernardo José Figueiredo Gonçalves de 
Oliveira, para a Diretoria da ANTT, para que diligências 

sejam realizadas com o propósito de colher-se escla-

recimentos junto ao TCU sobre fatos a ele imputados 

que, em princípio, não recomendam a sua indicação. 

14 de maio de 2008. – Senador Geraldo Mes-

quita.

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL120     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14123 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 50, de 2008, 
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática, comunicando a aprovação 
em caráter terminativo dos Projetos de Decreto Le-
gislativo nºs  366, 377, 391, 399, 402, 413, 414, 422, 

432, 439, 449, 463, 476, 478, 483, 487, de 2007, e 4 
e 21, de 2008.

Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Inter-
no, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado 
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, 
por um décimo da composição da Casa, para que as 
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.

É o seguinte o ofício recebido:

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

    121ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14124 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. 

PSDB – AP) – Os ofícios que acabam de ser 

lidos vão à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– O requerimento que acaba de ser lido vai à publica-

ção e será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL122     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14125     123ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14126 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL124     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14127 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – A Presidência encaminhará os votos  de pesar 

solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– O requerimento que acaba de ser lido vai à publica-

ção e será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

    125ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14128 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL126     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14129     127ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14130 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL128     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14131     129ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14132 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL130     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14133     131ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14134 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL132     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14135     133ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14136 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL134     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14137     135ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14138 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL136     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14139     137ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14140 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL138     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14141     139ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14142 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL140     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14143     141ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14144 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL142     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14145     143ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14146 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL144     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14147 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Os projetos que acabam de ser lidos vão às Comis-
sões competentes. 

Sobre a mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:

    145ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14148 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL146     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14149 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura 
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para 
recebimento de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 23, de 2008, que acaba de ser lido, nos termos do 
art. 235, II, “a”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – O Senhor Presidente da República adotou, em 
12 de maio de 2008, e publicou no dia 13 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 428, de 2008, que 
“Altera a legislação tributária federal e dá outras pro-
vidências”.

Nos termos dos §§ 2º e 7º do art 2º da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Senadores

Titulares Suplentes

Bloco da Minoria (DEM/PSDB)

José Agripino (DEM) 1.Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM) 2.Raimundo Colombo (DEM)
Arthur Virgílio (PSDB) 3.Álvaro Dias (PSDB)
Marconi Perillo (PSDB) 4.Marisa Serrano (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PR/PSB/PCdoB/PP/PRB)

Ideli Salvatti (PT) 1.Inácio Arruda (PCdoB)
João Ribeiro (PR) 2.Marcelo Crivella (PRB)
Renato Casagrande (PSB) 3.Francisco Dornelles (PP)

PMDB (Maioria)

Valdir Raupp 1.Almeida Lima
Wellington Salgado de Oliveira 2.Leomar Quintanilha
Valter Pereira 3.Neuto De Conto

PTB

Epitácio Cafeteira 1.Sérgio Zambiasi 

PDT

Jefferson Péres 1.Osmar Dias

* PSOL

José Nery 1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-
CN.

Deputados

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)

Henrique Eduardo Alves-PMDB 1.Carlos Willian-PTC
Maurício Rands-PT 2.Vinícius Carvalho-PTdoB

Mário Negromonte-PP 3.Edinho Bez-PMDB
Luciano Castro-PR 4.Beto Faro-PT
Jovair Arantes-PTB 5.Benedito de Lira-PP
Hugo Leal-PSC 6.José Carlos Araújo-PR

Bloco (PSDB/DEM/PPS)

José Aníbal-PSDB 1.Ronaldo Caiado-DEM
Antonio Carlos Magalhães Neto-DEM

2.Moreira Mendes-PPS
Arnaldo Jardim-PPS 3.Bruno Rodrigues-PSDB
Bruno Araújo-PSDB 4.José Carlos Aleluia-DEM

Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)

Renildo Calheiros-PCdoB 1.Anna Arraes-PSB
Márcio França-PSB 2.Vieira da Cunha-PDT

*PV

Sarney Filho 1.Edson Duarte

Também de acordo com a Resolução nº 1, de 
2002-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
a tramitação da matéria:

–Publicação no DO: 13-5-2008
–Designação da Comissão: 14-5-2008(SF)
–Instalação da Comissão: 15-5-2008
–Emendas: até 19-5-2008 (6 dias após a publicação)
–Prazo  na Comissão:  13-5-2008 a  26-5-2008(14º 
dia)
–Remessa do processo à CD: 26-5-2008
–Prazo na CD: de 27-5-2008 a  9-6-2008 (15º ao 28º 
dia) 
–Recebimento previsto no SF: 9-6-2008
–Prazo no SF: de 10-6-2008 a  23-6-2008 (42º dia)
–Se modificado, devolução à CD: 23-6-2008
–Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 24-6-2008 a 26-6-2008 (43º ao 45º dia)
–Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
27-6-2008 (46º dia)
–Prazo final no Congresso:  11-7-2008

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-
CN.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – O Senhor Presidente da República adotou, em 
12 de maio de 2008, e publicou no dia 13 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 429, de 2008, que 
“Autoriza a União a participar em Fundo de Garantia 
para a Construção Naval – FGCN, para a formação de 
seu patrimônio, e dá outras providências”.

Nos termos dos §§ 2º e 7º do art 2º da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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Senadores

Titulares Suplentes

Bloco da Minoria (DEM/PSDB)

José Agripino (DEM) 1.Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM) 2.Raimundo Colombo (DEM)
Arthur Virgílio (PSDB) 3.Álvaro Dias (PSDB)
Marconi Perillo (PSDB) 4.Marisa Serrano (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PR/PSB/PCdoB/PP/PRB)

Ideli Salvatti (PT) 1.Inácio Arruda (PCdoB)
João Ribeiro (PR) 2.Marcelo Crivella (PRB)
Renato Casagrande (PSB)3.Francisco Dornelles (PP)

PMDB (Maioria)

Valdir Raupp 1.Almeida Lima
Wellington Salgado de Oliveira 2.Leomar Quintanilha
Valter Pereira 3.Neuto De Conto

PTB

Epitácio Cafeteira 1.Sérgio Zambiasi 

PDT

Jefferson Péres 1.Osmar Dias

* PSOL

José Nery
1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-
CN.

Deputados

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)

Henrique Eduardo Alves-PMDB 1.Carlos Willian-PTC
Maurício Rands-PT 2.Vinícius Carvalho-PTdoB
Mário Negromonte-PP 3.Edinho Bez-PMDB
Luciano Castro-PR 4.Beto Faro-PT
Jovair Arantes-PTB 5.Benedito de Lira-PP
Hugo Leal-PSC 6.José Carlos Araújo-PR

Bloco (PSDB/DEM/PPS)

José Aníbal-PSDB 1.Ronaldo Caiado-DEM

Antonio Carlos Magalhães Neto-DEM

2. Arnaldo Jardim-PPS
Ilderlei Cordeiro-PPS 3.Bruno Rodrigues-PSDB
Bruno Araújo-PSDB 4.José Carlos Aleluia-DEM

Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)

Renildo Calheiros-PCdoB 1.Ana Arraes-PSB
Márcio França-PSB 2.Vieira da Cunha-PDT

*PSOL

Luciana Genro 1.Ivan Valente

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-
CN.

Também de acordo com a Resolução nº 1, de 
2002-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
a tramitação da matéria:

–Publicação no DO: 13-5-2008
–Designação da Comissão: 14-5-2008(SF)
–Instalação da Comissão: 15-5-2008 
–Emendas: até 19-5-2008 (6 dias após a publicação)
–Prazo  na Comissão:  13-5-2008 a  26-5-2008(14º 
dia)
–Remessa do processo à CD: 26-5-2008
–Prazo na CD: de 27-5-2008 a  9-6-2008 (15º ao 28º 
dia) 
–Recebimento previsto no SF: 9-6-2008
–Prazo no SF: de 10-6-2008 a  23-6-2008 (42º dia)
–Se modificado, devolução à CD: 23-6-2008
–Prazo para apreciação das modificações do SF, pela 
CD: de 24-6-2008 a 26-6-2008 (43º ao 45º dia)
–Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 
27-6-2008 (46º dia)
–Prazo final no Congresso:  11-7-2008

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Repú-
blica que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – A mensagem que acaba de ser lida será jun-
tada ao processado da Mensagem nº 35, de 2008, e 
vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Sobre a mesa, avisos de ministros de Estado 
que passo a ler.

São lidos os seguintes:

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 604/2008, de 30 de abril último, do Ministro da 
Justiça, encaminhando informações em resposta 
ao Requerimento nº 82, de 2008, de autoria do 
Senador Arthur Virgílio;

– Nº 605/2008, de 30 de abril último, do Ministro da 
Justiça, encaminhando informações em resposta 
ao Requerimento nº 95, de 2008, de autoria do 
Senador Demóstenes Torres;

– Nº 955/2008, de 7 do corrente, do Ministro da Saú-
de, encaminhando informações em resposta ao 
Requerimento nº 55, de 2008, de autoria do Se-
nador Arthur Virgílio; e

– Nº 956/2008, de 7 do corrente, do Ministro da Saú-
de, encaminhando informações em resposta ao 
Requerimento nº 15, de 2008, de autoria do Se-
nador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– As informações foram encaminhadas, em cópias, 
aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofícios de Ministros de Estado 

que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OFÍCIOS DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 11/2008, de 22 de abril último, do Ministro das 
Relações Exteriores, encaminhando informações 
em resposta ao Requerimento nº 1.393, de 2007, 
de autoria do Senador Euclydes Mello; e 

– Nº 13.865/2008, de 7 do corrente, do Ministro do 
Controle e da Transparência, encaminhando in-
formações em resposta ao Requerimento nº 87, 
de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– As informações foram encaminhadas, em cópias, 
aos Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Com a palavra o Senador Gerson Camata, pela 
ordem.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, soli-
cito a V. Exª, se possível, a minha inscrição para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª é o primeiro inscrito.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, 
pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu gostaria de pedir a minha inscrição para 
uma comunicação inadiável. Agora, se possível, não 
havendo oradores inscritos presentes, eu poderia per-
mutar a minha inscrição com outros oradores.

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– V. Exª será atendido.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Osmar Dias, pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também 
peço a minha inscrição para uma comunicação inadi-
ável, e o artigo fica por conta de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Obrigado pela forma democrática como V. Exª trata 
o Presidente. Obrigado.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Com a palavra o Senador Expedito Júnior, pela 
ordem.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda 
há possibilidade de eu me inscrever para uma comu-
nicação inadiável?

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Estamos com três inscritos.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares, como orador inscrito, sem prejuízo 
da lista de inscrições.
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Antes, porém, tem a palavra pela ordem o Sena-
dor César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V. Exª a gentileza de me inscrever pela liderança do 
meu Partido, o Partido da República, para uma co-
municação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Já foi recebida a sua solicitação. V. Exª será atendido 
na forma regimental.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 
Presidente, eu fiquei na suplência?

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª ficou como titular, visto que o Senador Antonio 
Carlos Valadares falará como orador inscrito.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, o noticiário recente tem nos trazi-
do o alerta sobre o problema da escalada inflacionária 
dos alimentos básicos. Aumentou o preço do feijão, 
do milho, do trigo, do arroz, além de outros produtos 
da cesta básica. E aqui estamos tratando de um pro-
cesso ou uma tendência que vem acontecendo em 
escala mundial.

Em vários cantos da terra, em especial na Amé-
rica Latina, o preço da cesta básica disparou e, evi-
dentemente, a população mais empobrecida é sua 
vítima principal.

Segundo alerta da ONU, que quero tomar como 
eixo deste pronunciamento, o que está em risco é o 
esforço, nos últimos sete anos, de vários governos no 
sentido de diminuir o estoque de pobreza no mundo. 
Segundo a Comissão Econômica para a América La-
tina – Cepal, agência da ONU, todo aquele esforço, 
todas as políticas de distribuição de renda podem vir 
a ficar comprometidas diante dessa crescente onda 
de inflação dos alimentos.

A própria ONU, Sr. Presidente, admite aberta-
mente que não dispõe de nenhuma receita para evitar 
que a pobreza aumente na América Latina. Isto é, o 
caso da América Latina pode tornar-se gravíssimo. E, 
se não houver mudança no atual modelo, já se fala, 
nos próximos dez anos, em uma crise chamada “crise 
do choque alimentar”. Esse choque seria uma crise 
alimentar em grande escala, na qual milhões de pes-
soas podem mergulhar na esfera da fome aguda. Em 
tudo isso existe uma grande contradição, e a própria 
ONU, através da já citada Cepal, em seu mais recente 
relatório, chamou a atenção para ela. A contradição é 
que a América Latina está entre os principais produ-
tores de alimentos do mundo. Nem a África, nem a 

Ásia estão nessa condição de principais celeiros de 
alimentos do Planeta.

O grande problema reside justamente aqui. A 
América Latina, apesar dessa produção colossal de 
alimentos, está se encaminhando, em marcha batida, 
para uma violenta crise no consumo popular de alimen-
tos se nenhuma medida estratégica for tomada.

A expressão atual desta crise nós já estamos 
vivendo: é a inflação, a disparada dos preços dos ali-
mentos básicos.

O que está em questão, portanto, segundo rela-
tório da ONU, é o crescente abismo entre o volume da 
produção de alimentos e o nível de consumo da popu-
lação mais pobre. Isto é, há mais alimentos e menos 
consumo. Isso fica por conta, sem dúvida, da distribui-
ção de renda injusta que existe em todo o mundo.

O próprio Estado de S. Paulo, em edição do dia 
6 de maio último, registrou o seguinte:

Segundo o levantamento do governo americano, 
a diferença entre o que a América Latina produz em 
alimentos e o que é consumido pela classe mais pobre 
cresce ininterruptamente, apesar do cultivo recorde no 
continente. (...) A diferença entre oferta e demanda 
seria três vezes maior na América Latina do que na 
Ásia ou na África.

O quadro da América Latina é tão grave que ele 
se reflete em alguns dados que chamam a atenção. 
Por exemplo, o Haiti. A ONU apelou a vários governos 
no sentido de que ajudassem a alimentar o Haiti, que 
vive crise aguda de fome e, no entanto, só conseguiu 
recolher 13% dos mais de 100 milhões de dólares 
que ela solicitou aos vários governos da região para 
alimentar 1,7 milhões de pessoas que passam fome 
naquele país. Em El Salvador, a população, hoje, só 
consegue comprar metade dos alimentos que conse-
guia comprar há pouco mais de um ano e meio. É uma 
crise em agravamento.

Na Nicarágua, o preço da tortilla sofreu um au-
mento de 54% em um ano. Na Guatemala, aumentou 
17%. E a alta é conseqüência da inflação de 100% que 
atingiu o preço do milho em toda a América Central. 
Nós sabemos que o milho é um ingrediente básico da 
tortilla, uma espécie da massa de pão, que é base da 
culinária daquela região. O feijão, alimento básico da 
região, também é um outro problema, já que seu preço 
encontra-se em alta.

O governo da Índia está propondo a suspensão 
do mercado futuro de alimentos em seu país e enfrenta 
a disparada nos preços das commodities. Os países 
árabes analisam criar um fundo de emergência para 
que as nações mais pobres da região enfrentem a in-
flação de alimentos. Na Somália, uma semana atrás, 
cinco manifestantes foram mortos em conflito com a 
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polícia, durante um protesto contra a inflação e a alta 
dos alimentos.

Diante deste quadro, Sr. Presidente, quadro de 
inflação, de carestia do milho, do feijão e do arroz, 
temos que apelar aos governos para que ajam antes 
que o problema se coloque de forma aguda. É um 
problema em escala continental e que cobra soluções 
continentais.

No caso do Brasil, é verdade que o Governo tem 
comemorado o fato de o nosso País ter sido conside-
rado pelos investidores internacionais como um lugar 
seguro para se investir, atingiu o grau de investimen-
to. No entanto, O Estadão, em um editorial do dia de 
6 de maio recente, acompanhando a mesma linha de 
raciocínio de alguns ministros, alerta ser necessário ter 
cautela com este dado. E lembrou que vários países 
alcançam esse índice, mas não conseguiram mantê-
lo. E, por si só, é um indicador problemático.

O alerta do editorial de O Estado de S.Paulo (inti-
tulado “Promessas de seriedade”) é no sentido de que 
se faz urgente resolver questões pendentes como a 
das contas públicas.

É necessária uma ofensiva para diminuir o en-
dividamento público, simplificar o regime tributário, 
por meio da reforma já em tramitação na Câmara dos 
Deputados, diminuir a taxa de juros e criar barreiras 
contra o capital especulativo, por exemplo. E apoiar o 
produtor do campo, voltá-lo para o mercado interno. 
São medidas simples e ao mesmo tempo estratégi-
cas que, se forem tomadas a tempo, poderão evitar 
o desastre.

O Brasil não está imune à crise. Prova disso são 
os aumentos: segundo levantamento do IBGE, desde 
junho passado até abril deste ano, os preços do feijão, 
arroz, carne, macarrão, leite, pão, biscoitos e óleo de 
soja sofreram um reajuste de cerca de 40%, reduzindo 
o poder de compra das camadas mais pobres da po-
pulação, em especial do universo das 11 mil famílias 
beneficiadas pelo programa Bolsa-Família.

Antes de finalizar, Sr. Presidente, quero ainda 
chamar a atenção para um problema que raramente 
é mencionado nessa questão da alta dos preços dos 
alimentos. Quando se fala que o feijão ficou mais caro 
– ou o pão –, o primeiro raciocínio de muita gente é 
o de que o produtor de feijão ou de trigo é quem está 
ganhando com esse aumento. Se observarmos mais 
de perto, a coisa não é bem assim.

Fertilizantes, insumos agrícolas e crédito bancá-
rio – fertilizantes, insumos agrícolas e crédito bancário, 
repito – são muito mais responsáveis por essa escalada 
inflacionária, a qual, no final de contas, vai engordar 
os lucros de multinacionais e de bancos, enquanto os 
produtores, sobretudo os pequeno e os da agricultura 

familiar, vivem à míngua. O produtor não pode ser cul-
pado por essa carestia que sequer o beneficia.

Por isso, Sr. Presidente, é preciso que tenhamos 
muito cuidado, nesta hora, para não fazermos come-
morações indevidas em virtude de o Brasil ter atingido 
a classificação de grau de investimento. É preciso que 
tenhamos o cuidado de fazer uma reforma tributária 
condizente com a realidade nacional, favorecendo a 
sociedade, reduzindo o custo Brasil.

Essa reforma tributária, que já foi tentada tan-
tas vezes, daqui a pouco chega ao Senado Federal. 
E haveremos de arregaçar as mangas no sentido de 
oferecer ao Brasil uma reforma tributária que não ve-
nha castigar tanto a empresa brasileira, a empresa 
nacional, e não venha prejudicar tanto o consumidor, 
principalmente o consumidor mais pobre.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.
Concedo a palavra, para uma comunicação inadi-

ável, ao nobre Senador Gerson Camata e, em seguida, 
pela Liderança do PR, ao Senador César Borges.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou ler aqui para 
que os Senadores que têm um pouco de coração e os 
brasileiros que têm um pouco de sentimento sintam a 
emoção que tive ao receber esta cartinha de uma se-
nhora lá do interior do Espírito Santo. Diz ela:

“Meu pai tem 71 anos e trabalhou a vida 
toda para deixar alguma coisa para os filhos, 
ele tem uma fazenda [...] com 50% de mata 
preservada, no Sul do Pará (Ourilândia do 
Norte), há 20 anos, [...] onde ele trabalha dia 
e noite para tirar o sustento dele e da minha 
mãe e ainda ajuda muito aos filhos. A Fazenda 
dele fica bem próxima de onde a Vale comprou 
a mineradora Onça Puma, resumindo é uma 
fazenda onde muitos estão interessados por 
ela devido à proximidade da cidade que está 
crescendo muito devido a Vale, nos últimos 4 
anos, os sem terra tem perturbado muito ele 
[meu pobre pai] e minha [humilde] mãe e nes-
se final de semana invadiram a fazenda deles, 
minha mãe, sem meu pai [... – estava só em 
casa – ontem à noite foi conversar com o líder 
deles e eles disseram que invadiram a fazenda 
para loteá-la e vendê-la. Minha mãe foi con-
versar com eles sem meu pai saber...] ontem 
à noite meu pai rezava e chorava ao mesmo 
tempo, indignado com a falta de justiça desse 
país, pois os sem terra só estão interessados 
em tirar a fazenda do meu pai para [loteá-la] 
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vender pois a região está se valorizando muito, 
[Aí ela pergunta] por que eles não invadiram ela 
[a fazenda] do meu pai a 20 anos atrás quan-
do não tinha nada pronto nela [nem estrada lá 
tinha, nem energia elétrica, nem cidade tinha 
próximo? Agora que está tudo pronto, eles 
invadiram a fazenda]. Preciso de ajuda para 
[meu pobre e velho pai] encontrar justiça. Para 
poder ajudar meus pais.”(sic)

Eu acho que não preciso terminar acrescentan-
do nada.

Eu queria fazer um apelo ao coração do Presi-
dente da República. Acho que não podem brasileiros 
serem submetidos a humilhações desse tipo. O Presi-
dente tem sido tão bonzinho com o Evo Morales – deu 
a refinaria da Petrobras para ele; está tão bonzinho com 
o Lugo, do Paraguai – vai dar bilhões de dólares nas 
contas de luz como o Lugo quer; tão bonzinho com a 
Argentina – o Brasil está mandando energia elétrica 
para lá. Por que não ser bonzinho – aliás, bonzinho, 
não, justo – com um pobre brasileiro de 71 anos que 
trabalhou a vida toda numa propriedade, onde mora, 
que agora é invadida pelos sem-terra? Acho que basta 
a carta. Nem é preciso o discurso. Vou mandá-la para 
o Presidente da República. Sei que ele é um homem 
muito ocupado, tem muito o que fazer, mas não se 
pode fazer isso com um pobre brasileiro.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Ca-
mata...

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Regi-
mentalmente, estou impedido...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Montesquieu 
fala que a necessidade e o fato é que fazem a lei. V. 
Exª é um homem... Tenho repetido, e vou repetir mais 
uma vez para o Luiz Inácio: Norberto Bobbio, Norberto 
Bobbio, Norberto Bobbio. Comecei a ler e a admirá-lo. 
Quem tem bastante luz não precisa diminuir ou apagar 
as luzes dos outros para brilhar. Mas atentai bem, Fer-
nando Henrique Cardoso é culto mesmo, é estadista; 
não adianta ter inveja. A inveja e a mágoa corrompem 
os corações. Ele só citava Norberto Bobbio, e aquilo 
me fez debruçar-me sobre Norberto Bobbio. Luiz Iná-
cio – olhem, estou facilitando muito as coisas para o 
Luiz Inácio –, só vou repetir o que Norberto Bobbio 
disse,  de toda a vida, que todo o mundo democrático 
hoje segue.

O parlamento italiano do renascimento tem aque-
les senadores vitalícios. São cinco, por mérito, que 
eles convocam. Norberto Bobbio morreu, mas deixou 
escrito que o mínimo que se tem que exigir de um go-
verno é segurança à vida, à liberdade e à propriedade. 
Luiz Inácio, aprenda. Camata, meus parabéns e meus 
cumprimentos. Estou orgulhoso do PMDB, porque V. 

Exª renasceu o clamor de justiça com que o PMDB 
encantou este País.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito 
obrigado a V. Exª. 

Sr. Presidente, eram minhas palavras. Muito obri-
gado pela tolerância de V. Exª. 

Durante o discurso o Sr. Gerson Camata, 
o Sr. Papaléo Paes, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente 
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Concedo a palavra...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 

Bloco/PSB – SE) – Pela ordem V. Exª.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – O Senador César já está anun-
ciado. Todo mundo, nós vamos ouvir o César. Mas, só 
para ter um carinho com a minha condição. Eu podia 
permutar com o Mário Couto, que não está aqui, e 
ele é Líder da Minoria. Ele pode falar a qualquer hora 
que chegue. Vamos ouvir aqui o César, que é líder da 
Bahia, do Nordeste e do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Garanto que V. Exª vai falar. Faze-
mos questão. A Mesa faz questão.

Com a palavra o Senador César Borges. 
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 

liderança do PR. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente, Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma das 
inovações mais relevantes da Constituição Federal de 
1988 foi a universalização do sistema de saúde e o da 
previdência também. Com isso, categorias de traba-
lhadores que estavam completamente excluídas da 
rede de proteção social do País passaram a usufruir 
de seus benefícios. Tal medida não foi sem custo para 
os cidadãos brasileiros que já contribuíam e para os 
que passaram a contribuir a partir de então. Todavia, a 
conquista se inseria no princípio da solidariedade social, 
que inspirou aquela Constituição que está em vigor no 
País até hoje, a Constituição de 1988. Era o Brasil se 
reencontrando consigo mesmo, Sr. Presidente.

Uma das categorias que até então era totalmen-
te marginalizada no sistema de proteção social era a 
dos trabalhadores rurais. Assim, mesmo com o pesado 
ônus derivado, já que não havia contribuição pregressa 
dessa classe de trabalhadores, a sociedade brasileira 
estendeu para essa categoria a proteção de uma apo-
sentadoria por idade, com prazos e com limitações de 
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carência bem definidos na legislação complementar 
que se seguiu à Constituição de 1988.

Passou o tempo, e o legislador percebeu a ne-
cessidade de ampliar os prazos de requerimento de 
aposentadoria por parte dos trabalhadores rurais. E 
assim foi feito, Sr. Presidente, como era previsto na 
Lei nº 8.213, de 1991, que expirava no final de 2006. 
Por isso, nesse mesmo ano de 2006, foi promulgada 
a Lei nº 11.368, que prorrogou a data fatal por mais 
dois anos, removendo-a, pois, para o dia 9 de novem-
bro de 2008.

Aproximando-se, portanto, o prazo de extinção 
do direito de requerimento, nos termos da lei de 2006, 
tive a iniciativa de apresentar o Projeto de Lei do Se-
nado nº 60, de 2007, instado que fui por trabalhadores 
rurais e por deputados estaduais da minha querida 
Bahia, entre eles, o Deputado Gilberto Brito, que me 
falou sobre esse assunto. Fizemos uma proposta de 
lei ao Senado, com o objetivo de dilatar, mais uma vez, 
esse prazo. Nossa proposta era a de acrescentar mais 
dez anos, Sr. Presidente, esticando o prazo até 2018. 
Com isso, os trabalhadores rurais ainda não totalmen-
te inseridos no Sistema Nacional de Previdência pela 
contribuição teriam mais tempo para fazê-lo, seguindo 
o espírito original da Constituição Cidadã de Ulysses 
Guimarães, tão reverenciada aqui pelo Senador Mão 
Santa. Sua data-limite seria, então, novembro de 2018. 
Essa era nossa proposta.

Lamentavelmente, o tempo foi passando sem que 
conseguíssemos aprovar esse projeto. Sabemos das 
dificuldades de tramitação que enfrentam os projetos 
de lei apresentados pelos Srs. Senadores, dificuldades 
que, muitas vezes, advêm do grande número de ma-
térias que devem ser colocadas em pauta. Há, enfim, 
dificuldades para que esses projetos de lei avancem 
com a rapidez desejada. Assim, apesar da inquestio-
nável importância dessa lei para proteção dos nossos 
trabalhadores rurais, Sr. Presidente, o projeto de lei 
não avançou em sua tramitação legislativa, não tive a 
satisfação de vê-lo aprovado.

Entretanto, Sr. Presidente, felizmente, movido por 
motivos assemelhados aos que me moveram quando 
fiz essa proposta, o Governo Federal editou, em 28 
de dezembro de 2007, a Medida Provisória que levou 
o nº 410, cujo art. 2º estabelece equivalente dilatação 
de prazo, apenas – lamento – mais exíguo do que 
aquele que eu havia proposto, já que propõe que ex-
pire o direito de requerimento em 2010. Portanto, era 
uma prorrogação de apenas dois anos, enquanto mi-
nha proposta propunha o fim desse direito em 2018, 
trazendo mais tranqüilidade aos trabalhadores rurais 
do nosso País.

Não deixa, de todo modo, de ser louvável a aten-
ção do Governo para com o problema. Com a chegada 
da medida provisória, propus a retirada do meu projeto 
de lei, para que não ficasse prejudicada a tramitação 
da medida provisória. Adequada negociação poderá, 
espero, Srªs e Srs. Senadores, desaguar em um prazo 
de prorrogação que atenda aos trabalhadores rurais 
sem descurar da viabilização dos recursos correspon-
dentes, harmonizando a iniciativa do Governo com a 
demanda expressa por minha proposta. Ou seja, acre-
dito que poderemos estender esse prazo para data 
além de 2010. Que seja concedido prazo menor do 
que aquele que propus, até 2018, mas que seja um 
prazo negociado que possa estender essa aposenta-
doria e esse requerimento dos trabalhadores rurais, 
para que eles tenham mais tranqüilidade ao reivindicar 
esse justo benefício!

Na verdade, Srªs e Srs. Senadores, o Governo, 
na Medida Provisória nº 410, enfoca, além dessa me-
dida, diversas outras de amparo aos brasileiros que 
trabalham no campo, principalmente os que vivem de 
contratos por serviços de curta duração regulados pe-
las safras agrícolas.

O estabelecimento do contrato de trabalhador 
rural por pequeno prazo que gera benefícios previ-
denciários, com a contrapartida evidente da respecti-
va contribuição, é iniciativa louvável, já que atende à 
especificidade do mercado de trabalho no campo, pro-
fundamente diverso de seu congênere urbano.

Sr. Presidente, uma das mais difíceis questões 
de nosso sistema de proteção social é a inclusão da 
população no sistema e seu correspondente financia-
mento pela sociedade. Todas as iniciativas em prol da 
inclusão mais abrangente e socialmente justa que nos 
chegaram devem ser apreciadas, aperfeiçoadas, vota-
das e aprovadas pelo Congresso Nacional.

Assim, o Projeto de Lei que apresentei, por sua 
relevância, mesmo que não aprovado no seu teor ori-
ginal, teve e tem o mérito de ter provocado a positiva 
reação do Governo de enviar a Medida Provisória nº 
410, que ora tramita na Câmara dos Deputados. A Me-
dida Provisória nº 410 já veio a esta Casa, foi lida e, 
provavelmente na próxima semana, será votada pelo 
Senado Federal. É sempre gratificante para qualquer 
Parlamentar ver que sua percepção da realidade so-
cial está afinada com as necessidades da população 
e produz efeitos favoráveis aos grupos sociais mais 
carentes, aos quais devemos toda atenção e respeito, 
grupos para os quais deve estar voltada nossa atua-
ção política.

Oxalá a aprovação definitiva dessa Medida Provi-
sória nº 410 pelo Congresso Nacional produza os be-
nefícios de que tanto necessitam nossos trabalhadores 
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rurais, seja por permitir a inserção do maior número 
possível desses brasileiros no sistema de proteção so-
cial, seja por lhes estender benefícios dos quais antes 
estavam alijados!

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, a tolerância.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 

Bloco/PSB – SE) – Concedo a palavra, pela Lideran-
ça...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – O próximo orador é o Senador Os-
mar Dias, mas antes concedo a palavra a V. Exª pela 
ordem, Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, ontem, por ser 13 de maio, acabei indo para 
a Câmara dos Deputados para acompanhar a votação 
da anistia para o João Cândido. Às 22 horas mais ou 
menos, a Câmara aprovou, por unanimidade, um pro-
jeto da ex-Ministra Marina nesse sentido, que o Se-
nado já havia aprovado, conseguindo a anistia para o 
Almirante Negro.

Já havíamos negociado com a Marinha, que 
também concordou. Falei hoje com a Câmara e soube 
que já remeteram a matéria para cá com uma pequena 
emenda. Gostaria de saber se essa matéria já chegou 
ao Senado, porque gostaria de entrar com requerimen-
to de urgência para ver se ela é votada ainda hoje, já 
que há acordo e entendimento.

Era essa a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 

Bloco/PSB – SE) – Dentro de pouco tempo, darei uma 
resposta a V. Exª. A Consultoria da Mesa está tomando 
as providências.

Senador Osmar Dias, V. Exª irá falar como orador 
inscrito em permuta com o Senador Gilberto. V. Exª 
dispõe de dez minutos.

Em seguida, concederei a palavra ao Senador 
Mão Santa.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho defendido, há 
vários anos, que o Paraná, um Estado que produz 
70% da energia consumida pelos Estados brasileiros, 
tenha o direito de ficar com pelo menos parte da receita 
conquistada por aqueles Estados que levam a energia 
do Paraná, distribuem-na e alimentam suas indústrias. 
Esses Estados, dessa forma, crescem economicamente 
e ficam com todo o Imposto sobre Circulação de Mer-

cadorias e Prestação de Serviços (ICMS) cobrado na 
distribuição da energia elétrica.

A Constituição de 1988 cometeu uma injustiça 
com os Estados produtores, porque somente energia 
e petróleo é que não podem contar com a regra de que 
parte da receita conquistada com o ICMS deve ficar 
com o Estado produtor. Toda a receita conquistada fica 
com o Estado distribuidor.

Alguém pode alegar que o Paraná e os Estados 
que têm hidrelétricas já recebem os royalties para 
compensar a inundação de determinadas áreas. No 
caso de Itaipu, por exemplo, chegou a 80 mil hectares. 
No Paraná, somando as áreas inundadas com outras 
hidrelétricas, já há cerca de 300 mil hectares debaixo 
d’água. Ajuda a impulsionar a indústria do País e a vida 
em todos os Estados brasileiros essa grande contribui-
ção na produção de energia gerada em Itaipu.

A oportunidade de haver, na reforma tributária, 
mudança na regra se dá agora, mas o Governo enviou 
um projeto de lei para a Câmara dos Deputados que 
mantém a regra de 1988, ou seja, todos os produtos 
poderão cobrar seu ICMS na distribuição, ficando 2% 
para o Estado produtor – dois por cento! No caso da 
energia produzida pelo Paraná, o cálculo – já tivemos 
oportunidade de falar sobre isso aqui – varia muito, 
mas ficamos com um dado que, hoje, o Secretário da 
Fazenda do Paraná, Eron Arzua, coloca nos jornais, de 
R$240 milhões por ano. Duzentos e quarenta milhões 
de reais por ano é muito dinheiro para um Estado como 
o Paraná. Poderíamos resolver muitos dos problemas 
que, hoje, a sociedade paranaense tem de enfrentar, 
em função de um orçamento que está bastante limitado, 
em razão de compromissos assumidos, de endivida-
mentos, de problemas de multas que o Paraná paga 
e que estamos tentando resolver aqui. Enfim, agora 
seria a oportunidade de alterar a regra e de permitir 
que os Estados produtores de energia e de petróleo 
pudessem conquistar esse direito e, como em todos 
os produtos, ficar com 2% do ICMS.

O que aconteceu ontem, na reunião do Conselho 
Nacional de Política Fazendária (Confaz), deixa-me bas-
tante decepcionado e bastante pessimista em relação 
a essa possibilidade. Dos 27 Estados brasileiros, 22 
votaram contra, e apenas cinco ficaram com a possi-
bilidade de alterar a regra, de colocar à disposição dos 
Estados produtores de energia e de petróleo 2% do to-
tal de ICMS arrecadado. Vinte e dois Estados votaram 
contra, é claro! E, entre os que votaram a favor dessa 
regra, estão o Estado de Sergipe, do Senador Antonio 
Carlos Valadares, que, neste momento, preside a ses-
são; o Estado do Piauí, do Senador Mão Santa, que 
fez justiça na reunião do Confaz, votando a favor da 
regra, com a qual teríamos o direto de receber 2% da 
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produção de energia; o Estado do Rio de Janeiro, por 
razões óbvias, por ser o grande produtor de petróleo – 
80% do petróleo brasileiro, por enquanto, vêm daquele 
Estado, mas é claro que o Estado de São Paulo, com 
as descobertas de poços de petróleo, será colocado 
nesse mapa de produtores de petróleo –; e o Estado 
do Paraná, evidentemente.

Então, ficamos simplesmente decepcionados 
com essa decisão do Confaz. Que reforma tributária 
é essa? Que diabo de reforma tributária é essa, Sr. 
Presidente, para não mudar, para ficar como está? 
Vamos parar com essa conversa mole de reforma tri-
butária! “Ah, mas vamos juntar o ICMS, vai haver uma 
legislação só para o ICMS.” Isso é muito pouco diante 
do que espera a sociedade brasileira, do que espera 
o setor produtivo.

Os Estados que produzem energia e petróleo 
dão sua contribuição para que outros Estados faturem 
impostos com o aumento da produção em áreas im-
portantes do setor produtivo. A indústria automobilís-
tica de São Paulo, por exemplo, depende da energia 
produzida no Paraná – o Paraná ainda compra carro 
produzido em São Paulo, mas o ICMS fica todo em 
São Paulo. Em São Paulo, os motores são movidos à 
energia produzida pelo Estado do Paraná. Não é justo 
que o Paraná não tenha participação nessa receita.

Se é essa a reforma tributária que vem para o 
Senado Federal, já há aqui um voto contra, porque não 
é possível que se fale em reforma tributária mantendo-
se regras que são injustas, regras que penalizam Es-
tados produtores, regras que mantêm a concentração 
das riquezas em Estados já ricos, como é o caso do 
próprio Estado de São Paulo – e o Rio de Janeiro só 
votou, vamos ser justos, por causa do petróleo, porque 
senão também votava contra.

É lógico que foi uma votação do Confaz, mas o 
Confaz vai mandar isso em forma de recomendação 
aos Deputados, para que a decisão tomada na Co-
missão de Justiça da Câmara não prospere. Ou seja, 
a Comissão de Justiça da Câmara tinha definido que 
teríamos o direito de ter 2% do ICMS cobrado da ener-
gia elétrica. Lá, no Confaz, eles acham que os Esta-
dos produtores não devem receber nada. Infelizmente, 
cada um legisla em causa própria, em benefício dos 
seus interesses!

O pacto federativo, tão falado, fica, na verdade, 
só no discurso, na conversa mole, porque não há pac-
to federativo. O Estado de São Paulo é muito benefi-
ciado, sim, com a energia do Paraná e não precisava 
ficar com esses recursos, que são importantes para 
o Paraná, mas que não têm muito significado para o 
Estado de São Paulo, pela grandeza do orçamento do 
Estado de São Paulo. Foi um ato egoísta do Estado de 

São Paulo e dos Estados que não entendem o direito 
que tem o Paraná.

Aguardo a votação dos Deputados na Câmara, 
para que possamos aqui tomar nossas posições e 
nossas providências, mas, pelo que li até agora sobre 
a reforma tributária, esta terá de ser muito alterada 
aqui, no Senado Federal, começando por essa ques-
tão que aqui apresentei da energia elétrica e também, 
claramente, pela questão da base de arrecadação, da 
carga tributária. Há especialistas que analisam e dizem: 
“Não haverá redução da carga tributária”. Se é para 
fazer uma reforma tributária que não reduz a carga 
tributária, para que fazê-la?

Ontem, falei aqui, da tribuna: o Governo parece 
que não acredita mais na reforma tributária que man-
dou para a Câmara dos Deputados, porque, ao mesmo 
tempo em que manda para lá uma reforma tributária, 
anuncia um programa de desoneração para a indús-
tria. Desonerar é obrigação em relação a todos os 
segmentos da economia.

Não vamos conseguir aproveitar este momento 
especial pelo qual passa o País, quando se abrem as 
portas para o agronegócio, para a agroindústria, para 
a indústria brasileira no mercado internacional, se con-
tinuar essa gula do Governo em arrecadar, cobrando 
uma carga tributária pesadíssima sobre o setor produ-
tivo, que chegou a 37%.

E também, aqui, ninguém tem moral, nenhum 
Governo tem moral para fazer discurso a esse res-
peito. Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu 
a Presidência da República, a carga tributária era de 
22%; quando ele deixou a Presidência da República, 
a carga tributária era de 32% – portanto, houve 1% de 
aumento ao ano. Aliás, a carga tributária era de 24% 
e foi para 32%. O que o Presidente Lula fez não foi 
diferente: de 32%, a carga tributária já está em 37%. 
Em cinco anos de mandato, a carga tributária aumen-
tou 1% ao ano.

Portanto, se todos contribuíram para que a carga 
tributária aumentasse em seus Governos, que todos 
se unam agora, para começar uma redução gradativa 
da carga tributária! Essa redução gradativa da carga 
tributária tem de começar agora, com a reforma tribu-
tária aprovada na Câmara dos Deputados até julho, 
para que, depois das eleições ou no segundo semes-
tre, o Senado tenha tempo suficiente para apreciar e 
aprovar essa reforma tributária.

Mas já começa muito mal essa conversa de que 
os Estados não vão querer mexer na regra do ICMS 
para energia elétrica e petróleo; começa muito mal 
essa história de que o Governo não quer abrir mão de 
arrecadação; e começa muito mal a história de que o 
Governo não quer mudar a distribuição dos recursos 
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arrecadados. Hoje, 60% ficam com o Governo Federal; 
25%, com os governos estaduais; e 15%, com os Mu-
nicípios. Se não for para mudar, é melhor não começar 
a discutir essa reforma tributária. É preciso distribuir 
melhor esses recursos.

Aqui, aprovamos a regulamentação da Emenda 
nº 29. Vi no jornal, hoje, que a Emenda nº 29, se pas-
sar na Câmara, será vetada pelo Governo. Então, se 
o Governo Federal, que fica com 60% dos recursos 
arrecadados, diz que não pode colocar 10% do que 
arrecada na Saúde, é porque o País não quer cuidar da 
saúde da população mais carente. O Sistema Único de 
Saúde (SUS) foi uma bela invenção, mas os médicos 
não podem continuar recebendo o que recebem por 
uma consulta do SUS. E as filas do SUS têm de dimi-
nuir, têm de acabar. Para isso, é preciso investimento. E 
investimento será garantido, exatamente, pela aprova-
ção da regulamentação da Emenda nº 29. Espero que 
a Câmara a aprove e que o Presidente não a vete.

Também espero que, na reforma tributária que a 
Câmara dos Deputados vai aprovar, haja a consciência 
de que precisamos distribuir melhor os recursos entre 
os Estados e entre os entes da Federação.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 

Bloco/PSB – SE) – Senador Osmar Dias, V. Exª tem 
toda razão. A reforma tributária deve ser prioridade 
neste País, porque, reduzindo a carga de impostos, 
ela vai contribuir, sem dúvida alguma, para o cresci-
mento maior do País, a geração de emprego e renda 
e para colocar o Brasil no patamar de grau de inves-
timento em não apenas um ponto, mas em todos os 
pontos exigidos para um país justo e desenvolvido. V. 
Exª está de parabéns.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Concedo a palavra ao Senador 
Mão Santa, por permuta com o Senador Mário Couto. 
Em seguida, concederei a palavra ao Senador Paulo 
Paim. Posteriormente, ao Senador Pedro Simon e, por 
permuta com o Senador Sibá Machado, ao Senador 
Eduardo Suplicy.

V. Exª, Senador Mão Santa, tem dez minutos para 
o seu pronunciamento.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Antonio Carlos Valadares, que preside esta sessão, 
Parlamentares na Casa, brasileiras e brasileiros pre-
sentes e que nos assistem pelo Sistema de Comuni-
cação do Senado, tenho dito e repetido que o Senador 
Antonio Carlos Valadares – Suplicy, me ceda o Presi-
dente por um instante – simboliza muito o amor à lei 

e ao Direito. V. Exª se aproxima muito de Rui Barbosa, 
que disse que só há um caminho e uma salvação: a 
lei e a Justiça. 

Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª, aliado 
do Presidente Luiz Inácio, tem de passar a ele esses 
sentimentos de amor à lei e à Justiça. 

Entendo e entendo bem que esse partido nunca 
obedeceu às leis.

Padre Antônio Vieira, português, que lá nasceu 
e veio novinho para cá, que pregou e depois voltou, 
disse que um bem sempre está acompanhado de outro 
bem. Por analogia, digo que o mal também.

Ouvimos o pronunciamento do Camata, do PMDB 
e aliado do Presidente Luiz Inácio. 

Ele leu um e-mail de um brasileiro e uma brasi-
leira. Já na velhice, suas propriedades foram invadidas 
pelos sem-terras. 

O Camata, que é um homem muito firme e até 
duro, Antonio Carlos Valadares, aqui veio às lágrimas 
por causa do e-mail que recebeu. 

Olha, o Luiz Inácio tem de entender o que é de-
mocracia. Winston Churchill disse que não conhece 
outro regime melhor, mas ela vem sendo construída. 
Eu acho, ô Paim, que foi uma das maiores conquistas 
da Humanidade, que começou na Grécia. O povo ia 
para a praça, havia gente demais, confusão: “Vamos 
botar os representantes” – e foi melhorando, foi me-
lhorando, para tirar aquele poder de absolutismo que 
dominava o mundo: os reis.

Alguém disse: L’État c’est moi – o Estado sou eu. 
O Luís XIV simbolizou tudo: eles faziam justiça, exe-
cutavam, mas não eram infalíveis, e o povo foi à rua 
e gritou: liberdade, igualdade e fraternidade! Caíram 
todos os reis. O rei era um deus na terra. 

E a inteligência do Direito de Rui Barbosa, naquela 
época, reinterpretou Montesquieu. O primeiro acerto 
foi dividir o poder. Acabou-se com o absolutismo. Nós 
somos retardatários. Só cem anos depois esse modelo 
chegou ao Brasil.

De quando em quando, no mundo todo há uma 
tendência de volta ao absolutismo. Aqui mesmo, tive-
mos o período do absolutismo civil, a época Vargas, e 
do absolutismo militar. Agora, parece que o Luiz Inácio 
está entendendo isso, inspirando-se em Fidel Castro, 
que, depois de cinqüenta anos, passou o governo 
para o irmão, na Venezuela de Chávez, de Correa, o 
mais ágil deles, ali no Equador, do Morales,do bispo, 
do da Nicarágua.

Aqui estamos para isso, porque não tem lei. É o 
poder. Não tem lei mais neste País. 

Ô Antonio Carlos Valadares, V. Exª, que é amante 
do Direito, saiba que não tem mais.
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Atentai bem. Miterrand, lá da França, onde nasceu 
a democracia, no fim da vida, moribundo, escreveu – 
e eu passo para o Luiz Inácio, porque tento ajudá-lo 
muito – a mensagem aos governantes: fortalecer os 
contrapoderes. No regime em que vivemos, ouvimos, 
recentemente, o Luiz Inácio, no interior do Ceará, sob 
o sol quente, dizer ao povo bom e trabalhador: “Olha, 
tem um juizinho aí que não meta mais o bico na políti-
ca. Se ele quiser, largue a Toga [aquela vestimenta] e 
vem se candidatar a Vereador, que, com certeza, ele vai 
perder. Esse “juizinho” era da Suprema Corte do País, 
do Supremo Tribunal Federal: Marco Aurélio, imagem 
do Rei Salomão: “Bem-aventurados os que têm fome 
e sede de justiça”. Se o Presidente diz, no interior do 
Ceará, que é um “juizinho”, porque um “juizinho” estava 
querendo apitar o jogo, um contrapoder – nós somos 
para controlar o Executivo, e eles também. A democracia 
tem de ter esse equilíbrio eqüipotente. Aqui, não fun-
ciona mais, está acabado. Só quem resiste é o Senado; 
com a tal de medida provisória, a lei são eles quem 
as fazem. E vêm, são maioria... A Câmara, passou por 
lá o Luiz Inácio, e conhece aquilo. Afirmou – tem até 
um samba, inspirado no que ele disse – : “Trezentos 
picaretas”. Passa lá, e aqui a gente resiste, só Deus 
sabe até quando. Esta é a verdade. O maior teórico 
da democracia no mundo é Norberto Bobbio. A Itália, 
do Renascimento, do Direito Romano, tem Senadores 
vitalícios, que eles os convidam pelo mérito; Norberto 
Bobbio era um deles, e que disse que o mínimo que 
se tem de exigir de um governo é segurança à vida, à 
liberdade e à propriedade. Aqui um Senador já chorou 
ao ler uma carta de um proprietário, que passou 50 
anos plantando, cultivando sua terra, e sustentando 
sua família, e os sem-terra a invadiram.

Por que eles não invadiram há 50 anos? Porque 
lá não tinha luz, não tinha água, não tinha produção, 
não tinha nada! Atentai bem, Antonio Carlos! Norber-
to Bobbio – ô Luiz Inácio! –, Fernando Henrique, um 
estadista, citava sempre Norberto Bobbio, o mínimo é 
“segurança à vida, à liberdade e à propriedade”. Se-
gurança à vida, não temos. Esta é uma sociedade de 
barbáries. Basta irem bem aí, a Buenos Aires ou ao 
Chile para verem o que é civilização. À propriedade, 
está aí; e, quanto à liberdade, nós não temos mais a 
liberdade de fazermos as leis, Antonio Carlos Valada-
res! Mas, vou dizer o pior: Luiz Inácio, se vangloria ao 
dizer que não deve mais ao Banco Mundial, aos bancos 
internacionais; mas deve aos velhinhos aposentados. 
Eu, se fosse o Presidente deste País, este País estaria 
melhor, porque eu ia dever, Senador Antonio Carlos, 
aos bancos Internacionais, ao Banco Mundial, mas ia 
pagar os velhinhos, os aposentados. Este Governo deve 
muito! Foi feito um contrato, está ali o Paim – o PT tem 

gente que presta; está ali o Paim! Cadê os outros? Ele 
tem coragem de estar aqui, enfrentando. Ele fez uma 
lei – quantos anos, Paim, nove? Eu fui o Relator dele. 
Peguei a lei dele e a defendi na Comissão de Consti-
tuição Justiça e Cidadania, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, que aqui foi aprovada, resgatando o direito 
dos velhinhos. Os velhinhos pagaram durante 35 anos, 
com um contrato, pagaram 10 salários mínimos, foram 
descontados para receber, e estão recebendo quatro 
salários mínimos. Vejam bem: cinco salários mínimos, 
35 anos, ô Antonio Carlos Valadares! Então, recebem 
dois. Por que estou aqui? 

Padre Antonio Vieira, Luiz Inácio!: “Um bem é 
sempre acompanhado de outro bem”. Mas o Governo 
de Vossa Excelência só tem o mal, que é acompanha-
do de outro mal.

Senador Paulo Paim, isso é uma vergonha para 
o Rio Grande do Sul: eu, Francisco de Assis de Mo-
raes Souza... – Antonio Carlos Valadares, olha o que 
o líder da minha geração diz: “Se és capaz de tremer 
de indignação por uma injustiça em qualquer lugar do 
mundo, és companheiro” – Che Guevara; médico como 
eu. Olha aí, Antonio Carlos, a indignação. Leve isto 
ao Luiz Inácio. Livre Sua Excelência dos aloprados, e 
que ele receba a sua orientação. Veja bem: eu, ainda 
novo, já casado com a minha Adalgisinha, já pagava 
esse negócio de seguro – eu estou aqui é para ensinar 
mesmo! Há aqueles em que a gente faz para a viúva, 
mas eu não optei por este não. Eu quero é ficar com 
a Adalgisinha. Escolhi a Aplub, lá do seu Rio Grande 
do Sul – médico. Atentai bem! Mas não é por isso não, 
Deus foi bom demais para mim. Tenho uma aposenta-
doria de médico federal, de ex-Governador e ainda sou 
Senador. Isto aqui é o céu! Teve um Senador que disse 
que é até melhor, porque não precisa morrer. Agora 
não sei se no céu vou ficar com a Adalgisa. Tenho as 
minhas dúvidas. Mas, Paim, aí eu fiz a Aplub e, por 
25 anos efetuei o pagamento, para, em vida, passear. 
Está aqui ... Olha a imoralidade Luiz Inácio! Você não 
dá o exemplo. Padre Antonio Vieira diz que “o exem-
plo arrasta”; “palavra sem exemplo é um tiro sem bala” 
Sabem quanto eu recebi este mês? Foram cinco salá-
rios mínimos pelos quais eu paguei, durante 25 anos, 
para depois usufruir com a minha Adalgisinha. Sabem 
quando está na Ordem de Pagamento? O valor a ser 
creditado no último dia útil do mês de abril de 2008 foi 
de R$161,10. Isso aqui são os planos privados que 
eles querem meter: essa porcaria do Aplub! Gaúchos, 
joguem uma pedra lá nessa sede hoje. Toquem fogo 
nessa porcaria! Isso é o que o Governo disse. Está 
aqui, está aqui. Eu é que estou recebendo. A Aplub, do 
Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, de Getúlio, 
de Pedro Simon, de Paim! Cento e sessenta e um re-
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ais! Eu fiz contrato; vinte e cinco anos. Não é por mim. 
Deu foi bom demais comigo!

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) –  Mas o Presi-
dente da República dá um mal exemplo. Ontem mesmo, 
Pedro Simon bradava aqui que, numa canetada, ele 
dava 96 mil hectares. Sabem como justificou? Que não 
era terra não, deu só floresta. Floresta pode; terra não. 
Deu só a floresta; a floresta pode. Eu sou professor de 
Biologia e de Ecologia. Dava para 20 mil sem terras. E 
a lei diz que acima de 2.500 hectares tem de passar 
pelo crivo Congresso. Eu fui Governador, Papaléo; não 
se obedece. Ontem mesmo, o Senador Pedro Simon, 
que representa a ética, a decência, bradava aqui e 
denunciava. Dar, para não se sabe quem? Nós, pelo 
menos, temos o direito de saber, pois representamos 
o povo! Dar para quem esses 100 mil hectares! Para 
estrangeiros fazerem o quê? Venderem?

Paim, vou dar o aparte a V. Exª. Antes, porém, 
quero dizer que muito me honrou ser Relator de V. Exª, 
que resgata essa nódoa, que é o fator de redução da 
aposentadoria dos velhos, conforme o Paim diz, que 
não existe no mundo, mas só aqui.

Paim, concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Mão Santa, estou aqui, com muita atenção, ouvindo o 
seu desabafo legítimo. V. Exª pagou sobre cinco salá-
rios mínimos uma previdência privada, a Aplub e, hoje, 
está ganhando R$156,00.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Cento e ses-
senta e um reais, para ser exato.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Quero di-
zer a V. Exª que, hoje pela manhã, recebi um telefo-
nema de um Deputado Estadual de Minas Gerais que 
quer muito que eu e V. Exª possamos estar em Minas 
para, na Assembléia Legislativa, discutir a Previdên-
cia no Brasil, e o nosso enfoque para acabar com o 
fator previdenciário, para que o trabalhador não tenha 
esse redutor de 40% e, ao mesmo tempo, garantir que 
o aposentado receba pelo menos o mesmo percen-
tual que é concedido ao salário mínimo, conforme os 
dois projetos que o Senado aprovou, por unanimida-
de, remetendo-os à Câmara. Hoje, pela manhã, par-
ticipei de um debate na Câmara dos Deputados, com 
Deputados de todos partidos, e todos que lá estavam 
assumiram o compromisso de caminhar pela aprova-
ção desses dois projetos. V. Exª tem toda razão: se 
continuarmos com a política dos últimos 20 anos, em 
relação à Previdência, todo o assalariado brasileiro 
do Regime Geral da Previdência vai passar a ganhar 
somente um salário mínimo. Qual é o recurso? O tra-
balhador terá que entrar para a previdência privada 

e, de repente, poderá cair em situação semelhante à 
que V. Exª aqui denuncia. Por isso, defendo uma previ-
dência universal, igual para todos, mas pública. Quem 
quiser se arriscar na previdência privada que vá, não 
tenho nada contra também, mas temos que garantir, 
pelo menos, uma previdência pública até o limite de 
dez salários mínimos, que é o que manda o próprio 
conceito da Carta Magna e a própria legislação. Com 
isso, estaríamos assegurando que o cidadão que pa-
gou sobre cinco salários se aposente sobre cinco, e o 
que pagou sobre seis, oito, três ou dois, se aposente 
com a integralidade e com a paridade. Que paridade? 
A paridade vinculada ao mesmo percentual dado ao 
salário mínimo, que é a inflação mais o PIB, já que o 
servidor público tem paridade com o seu salário. O re-
gime geral teria, pelo menos, paridade com o salário 
mínimo. Faço este esclarecimento em uma demons-
tração clara de que a batalha continua e será travada 
agora na Câmara. O Senado fez sua parte. E convido 
todos os Senadores para, segunda-feira, às 10 horas, 
no auditório Nereu Ramos, outro evento com a pre-
sença – espero eu – de centenas de trabalhadores e 
sindicalistas do campo e da cidade para dialogar com 
os Deputados pela aprovação do projeto. Se puderem, 
também estão convidados para, no dia 29, em Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, no auditório da Fetag, um 
debate pela aprovação do reajuste do salário mínimo, 
vinculado aos benefícios dos aposentados e pelo fim 
do fator previdenciário. Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradeço a 
participação, incorporo todas, e digo que continuare-
mos na luta. Luiz Inácio, siga o Paim. É do PT, é do 
seu Partido o Paulo Paim. Rui Barbosa está ali, Luiz 
Inácio, porque ele disse que a primazia é do trabalho 
e do trabalhador, pois ele veio antes, ele é que fez a 
riqueza; não se encante com os banqueiros. Ele está 
defendendo o trabalhador.

Papaléo, agora quem exige sou eu, porque V. 
Exª é uma das figuras mais éticas não apenas deste 
Parlamento, mas do País. Eu o conheço como médico. 
V. Exª fez da Medicina a mais humana das ciências e 
é um benfeitor da humanidade. Graças a isso, com a 
força do serviço, V. Exª chega a esta Casa sem com-
prar um voto. Isso é raro hoje.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Obrigado, Se-
nador Mão Santa. Parabéns a V. Exª por mais uma vez 
defender suas idéias nessa tribuna com convicção, com 
segurança e, principalmente, atrás de reparar injustiças 
que o Poder faz com muitos. V. Exª, repetidamente, aqui 
tem relacionado seus pronunciamentos com a questão 
dos aposentados. V. Exª tem a comprovação em mãos 
de que uma pessoa que contribuiu para se aposentar 
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com base em cinco salários mínimos recebe R$161,00. 
Gostaria de saber quem é essa pessoa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Essa pes-
soa sou eu.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Isso significa 
que V. Exª recebe duas bolsas famílias, não é?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Uma.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – É, R$70,00. 

Uma, se não me engano.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Mas têm uns 

aumentos aí por filho, R$30,00 por filho.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Quanto mais 

se reproduz, mais ganha aquela coisinha insignifican-
te, mas vai somando, para quem não tem nada, acaba 
sendo muito. Mas isso é um desrespeito muito grande. 
Quando o Governo não reconhece os direitos adqui-
ridos do cidadão, ele está rasgando a Constituição 
Federal. Lembramos muito bem que muitos optaram 
pelo limite de contribuição de dez salários mínimos, 
pessoas que contribuíram sobre dez salários mínimos, 
hoje, ganham dois salários mínimos. Ou seja, é uma 
covardia do Governo, que promete, não cumpre, e vê 
nos direitos adquiridos do cidadão algo em que pode 
passar por cima, sem qualquer tipo de constrangimento 
e muito menos de responsabilidade, como fizeram na 
reforma da Previdência, passando por cima dos direitos 
adquiridos do cidadão brasileiro. Portanto, parabenizo 
V. Exª e, mais uma vez, o Senador Paulo Paim – não 
me canso de fazer isto –, que, com sua coerência, seu 
conhecimento e a determinação de buscar os direitos 
dos aposentados, nos apresentou projetos que aqui 
vêm fazer esse reparo muito justo a favor dos aposen-
tados. Parabéns a V. Exª, Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Permita-me 
um minuto para lembrar ao Presidente Luiz Inácio 
que o PT tem aloprados, mas tem gente boa. Está aí 
o Paim, de quem  nos orgulhamos, liderando toda a 
Casa nesse processo de retirar a vergonha e a nódoa 
de nosso País. O Tião Viana também fez uma lei boa 
– a regulamentação da Emenda nº 29 –, que estamos 
apoiando. É do PT. Do PT bom. Lá no Piauí também tem. 
Estão escolhendo um candidato a Prefeito de Teresina 
que é de bom caráter, um homem de alta probidade. 
Aliás, no passado, disputei com ele uma eleição para 
governador do Estado. Ganhei porque nosso Partido 
coligou mais gente, mas ele tem muitos méritos, é o 
Deputado Federal Nazareno.

Então, Luiz Inácio, esqueça os aloprados e siga 
os bons do PT.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Senador Mão Santa, permita-me 
interromper por um instante, para responder uma ques-
tão de ordem formulada pelo nobre Senador Paulo 

Paim, que diz respeito ao projeto de lei de autoria da 
Senadora Marina Silva, aprovado na Câmara dos De-
putados. Pela informação que recebemos da Asses-
soria da Mesa, essa proposição ainda não chegou ao 
Senado Federal. Assim que chegar, a Mesa envidará 
todos os esforços para que venha a ter uma tramitação 
normal, o mais urgente possível. Essa é a informação 
que gostaria de dar a V. Exª.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Lamento, por-
que é uma pessoa boa, bíblica, evangélica, pura. Eu 
mesmo, toda a vez que precisei dela, ela apresentou 
uma firmeza extraordinária.

Mas, Papaléo, V. Exª vai permitir mais dez minu-
tos? Como é?

Atentai bem aqueles que são como São Tomé na 
desesperança, adentra um homem de vergonha, um 
homem de firmeza, que esteve aqui na ditadura, um 
MDB dos autênticos, era novinho, aumentou a firmeza, 
a coragem. Aí está o nosso grande Líder do Nordeste: 
Jarbas Vasconcelos. 

Mas o que eu queria dizer, para terminar, era o 
seguinte...

Sr. Presidente, V. Exª não vai me dar mais dez 
minutos não? E o Papaléo é cardiologista. Eu pensei 
que ele estava com o coração...

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Justamente para proteger o seu coração, por causa 
da sua emoção.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Mas, Papa-
léo, então, eu termino lançando minhas palavras aos 
céus e a Deus. Cristo, que andou aqui, não tinha uma 
tribuna, a TV Senado, a rádio. Ele ia às montanhas e 
dizia: “Bem aventurados os que têm fome e sede de 
justiça”. O que os velhinhos e os aposentados querem 
é isto: é justiça, Luiz Inácio.

Luiz Inácio, não fui eu quem disse – não vou rou-
bar do homem –, mas Montaigne: “A justiça é o pão 
de que mais a humanidade necessita”. Outro, Luiz Iná-
cio, Aristóteles, disse: “Que a coroa da justiça esteja 
mais alta do que os santos, brilhe mais do que o rei”. 
Ô, Jarbas, eu, na Presidência da República, este País 
estaria melhor: eu não ia pagar o Banco Mundial, os 
banqueiros, eu ia pagar os velhinhos, os aposentados. 
“O tempora, o mores”, como dizia Cícero. 

Durante o discurso o Sr. Mão Santa, o 
Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Papaléo Paes, Suplente 
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Mão Santa.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim, 
que, como orador inscrito, terá dez minutos para o seu 
pronunciamento, acrescentando que o uso da palavra 
pelo Senador Paulo Paim foi por cessão do Senador 
Cristovam Buarque.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, em primeiro lugar, rapidamente, cumprimento a 
Câmara dos Deputados. Eu que tenho reclamado muito 
que os projetos precisam ser votados de forma rápida, 
principalmente quando não são polêmicos. Ontem à 
noite – eu acompanhei –, a Câmara dos Deputados 
votou duas matérias importantíssimas. 

Uma delas foi a ratificação da Convenção Inter-
nacional da OIT, de que o Brasil vai ser signatário, em 
relação aos benefícios das pessoas com deficiência. 
Aprovada por ampla maioria, essa convenção vem 
agora a esta Casa. Tenho certeza de que o Senado 
vai aprová-la também rapidamente. E, em seguida, 
mediante a decisão que percebi na Câmara dos Depu-
tados, o debate será em cima do Estatuto da Pessoa 
Portadora de Deficiência, de nossa autoria, que traz 
benefício para mais de 24 milhões de brasileiros.

Quero também cumprimentar a Câmara, mais 
precisamente o Presidente Arlindo Chinaglia. Estivemos 
com ele cerca de um mês atrás, junto com o Ministro 
da Seppir, Secretaria Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial e de combate a todo tipo de 
preconceito; estivemos também com o Alto Comando 
da Marinha e, junto ao Presidente Arlindo, firmamos 
o entendimento de que era possível aprovar, antes do 
dia 13 de maio ou no próprio dia 13 de maio, a anistia 
definitiva ao Almirante negro João Cândido. Ontem à 
noite, aquela Casa, Sr. Presidente – tive a alegria de 
assistir –, aprovou, por unanimidade, a anistia ao líder 
da chamada Revolta da Chibata. 

Essa proposta, cujo projeto original é da Minis-
tra Marina Silva, está sendo remetida, no dia de hoje, 
à Mesa, e já estou com o requerimento de urgência 
para votarmos hoje ou amanhã, já que há consenso. 
Houve apenas uma pequena mudança numa emenda, 
que, diria, é praticamente de redação. Então, não vai 
haver nenhum questionamento, no plenário do Sena-
do, quanto a essa questão.

Mas, Sr. Presidente, hoje, da tribuna, não vou 
falar de negro, de índio, de idoso, de aposentado e de 
trabalhador assalariado. Quero falar de uma preocu-
pação que veio ao meu gabinete quanto à situação da 
avicultura em nosso País.

Estive reunido com os representantes da Asso-
ciação Gaúcha de Avicultura e também do Sindicato 
das Indústrias de Produtos Avícolas do Rio Grande 
do Sul, que me mostraram algumas dificuldades que 

o setor avícola está enfrentando atualmente, sendo 
uma delas principalmente a questão do abastecimen-
to do milho. 

Essas duas entidades me solicitaram uma inter-
mediação junto ao Governo Federal, ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Ministério 
do Planejamento e à Companhia Nacional de Abaste-
cimento – Conab, órgãos que controlam e regulamen-
tam as leis e procedimentos relacionados ao mercado 
de grãos no País. 

Sr. Presidente, Senador Papaléo, Srªs e Srs. Se-
nadores, antes de citar algumas reivindicações desse 
importante setor da economia brasileira, gostaria de 
fazer aqui algumas considerações que entendo opor-
tunas neste momento, em que se discute tanto a pro-
dução de alimentos no mundo.

Primeiro, os Estados Unidos, principal produtor 
de grãos, deixaram de atender, total e parcialmente, 
a importantes mercados, como, por exemplo, a União 
Européia, gerando impactos preocupantes nos países 
produtores de milho, especialmente o Brasil. O agrone-
gócio brasileiro está sentindo os efeitos dessa mudança, 
pois a exportação descontrolada de milho, sem regra-
mento e monitoramento, está revertendo-se em ações 
especulatórias no mercado brasileiro de grãos.

Atividades como a avicultura e a suinocultura já 
buscam alternativas para reverter o alto custo para aqui-
sição de milho em nosso País. Porém, a alta produção 
de aves e suínos não assimila em tempo a mudança 
de suprimento para a sua produção.

A avicultura brasileira produz, atualmente, 4,8 bi-
lhões de aves e, também, aproximadamente 68 milhões 
de caixas de ovos, cada uma com 30 dúzias.

Somente no meu Rio Grande do Sul, o setor gera 
cerca de 45 mil empregos diretos e 860 mil empregos 
indiretos. Trabalham, ainda, no sistema de integração 
e de produção de frango de corte aproximadamente 
9.500 famílias de produtores integrados.

A responsabilidade socioeconômica desse setor 
é uma fatia considerável da economia brasileira, que 
merece atenção especial neste momento crítico que 
atravessa a avicultura.

Sr. Presidente, os setores da avicultura e suino-
cultura não são contrários à exportação de milho, mas 
como foram os principais setores que alavancaram a 
evolução dessa cultura no Brasil não podem simples-
mente ser esquecidos e jogados num mercado do 
preço altamente especulativo.

Para se ter uma idéia, atualmente, no Rio Gran-
de do Sul, a saca de 60 quilos de milho está em torno 
de R$27,00, impactando drasticamente no custo da 
produção da avicultura, em que o milho equivale a 
praticamente 70% da ração do frango.
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Informações que recebi de especialistas do mer-
cado mundial de grãos apontam para uma diminuição 
na área do plantio de milho nos Estados Unidos, que 
poderá impactar ainda mais o preço praticado do grão 
no mercado internacional.

Sr. Presidente, a Associação Gaúcha de Avicul-
tura e o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas 
do Rio Grande do Sul têm uma série de reivindicações 
que entendem emergenciais para regular o mercado 
de milho.

Sr. Presidente, não nego, há uma grande polêmi-
ca entre os plantadores do milho e os consumidores 
– no caso, principalmente, ligados à indústria avícola 
e suína. Uns entendem que o mercado de exportação 
e de importação teria de ser flexibilizado. Sei que essa 
matéria não é consenso, pois há uma polêmica muito 
grande entre os dois setores. Estou referindo-me, Sr. 
Presidente, aos agricultores e àqueles que cuidam 
especificamente da produção avícola e também de 
suínos.

Entendo que o melhor caminho, neste momento, 
é o Governo, que conhece muito bem a reivindicação 
dos dois setores, buscar uma regulamentação, para 
que haja um equilíbrio no preço final do produto.

Sr. Presidente, o momento é preocupante e, cer-
tamente, nem o Governo, nem a iniciativa privada que-
rem assumir o ônus de ver as indústrias dos setores 
de aves e suínos em bancarrota, já que dependem do 
milho para garantir sua competição no mercado inter-
no e externo. O retrocesso econômico e competitivo 
dessas atividades vai refletir na redução de empregos, 
na drástica redução de atividades no meio rural e no 
aumento considerável do preço final que o consumi-
dor terá de pagar. 

Sem sombra de dúvida, se não regulamentar-
mos essa situação em relação ao milho, cujo preço 
está sendo alavancado pelo mercado internacional, 
haverá um choque muito grande entre os produtores 
de milho aqui no Brasil e aqueles que cuidam do mer-
cado de aves e de suínos também, Sr. Presidente. É 
uma situação delicada. 

Sei que as indústrias que cuidam da área de aves 
e suínos gostariam que fosse facilitada a importação, 
inclusive de transgênicos, mas isso as faz entrar em 
choque com o produtor de milho nacional, que não 
quer que haja essa facilidade. O que o produtor do 
milho nacional quer é que haja um equilíbrio na regu-
lamentação. 

Por isso, tive muito cuidado na minha fala. Con-
versava com o Senador Osmar Dias, um estudioso da 
área, que também entende que o momento é de muito 
diálogo entre os dois setores: o dos agricultores, que 

produzem o milho, e o das indústrias da avicultura e 
dos suínos. 

Por isso, Sr. Presidente, faço um apelo ao Go-
verno para que libere o seu estoque regulador de mi-
lho, porque, se ele o fizer, o nosso produtor dos seto-
res avícola e de suínos terá o milho a um preço mais 
acessível. Por outro lado, o nosso produtor de milho 
terá, no mercado interno, mais força para vender para 
o próprio Governo. Acho que simplesmente liberar a 
importação de forma, digamos, descontrolada, sem 
nenhuma regulamentação, não seria a saída. Por isso, 
espero que ambos os setores que me procuraram en-
tendam que eu estou do lado da indústria na área do 
corte do frango, como também da questão dos suínos, 
mas também estou preocupado com os nossos agri-
cultores que produzem o milho.

Para concluir, Sr. Presidente, depois de fazer este 
apelo ao Governo que, no meu entendimento, pode 
mediar esse conflito, eu queria que V. Exª consideras-
se como lido este meu outro pronunciamento, em que 
faço uma análise detalhada da questão dos 120 anos 
da Abolição não conclusa, mediante um documento 
que recebi com muito carinho de um setor organizado 
do meu Rio Grande do Sul. 

Era isso, Sr. Presidente. Não vou usar o mesmo 
tempo do amigo Senador Mão Santa, até porque nós 
teremos alguns debates juntos. 

Quero dizer também, Senador Mão Santa, que 
recebi agora o convite do Sindicato dos Bancários do 
Rio de Janeiro para lá discutirmos o fator previdenci-
ário. Em São Paulo, a União Geral dos Trabalhadores 
– UGT, do líder Ricardo Patah, também gostaria mui-
to que nós estivéssemos lá ainda no mês de junho. E 
o quarto convite veio de São Bernardo, onde os tra-
balhadores estão querendo que a gente aprofunde o 
debate sobre a previdência. Estão propondo que seja 
no dia 20 de novembro um grande encontro em São 
Bernardo, que reuniria todos os sindicatos da região 
para conversarmos, dialogarmos sobre o fim do fator 
previdenciário e o reajuste dos aposentados e pensio-
nistas. Como é em São Bernardo, claro que eu vou, 
no momento adequado, fazer contato com as entida-
des, e vamos ver se levamos, inclusive, para aquela 
atividade pessoas do próprio Governo, para fazermos 
aquilo que o senhor chama um bom debate, um de-
bate qualificado, equilibrado, que aponte saídas para 
o nosso aposentado e pensionista. 

Ninguém tem dúvida, Sr. Presidente, eu concluo 
com esta frase, que o fim do fator é uma questão de 
honra para todos nós, porque é um redutor de 40% 
no benefício, e conseguir ao aposentado o mesmo 
percentual concedido ao salário mínimo é uma forma 
de salvar a previdência pública. Isso porque, se todos 
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entenderem que vão, quando se aposentarem, ganhar 
somente um salário mínimo, ninguém vai querer pagar 
mais de um salário mínimo. Por isso é que deixo bem 
claro aqui que esse debate que nós estamos fazendo 
visa salvar a previdência pública. 

Era isso e obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, a sociedade brasileira vem refletindo ulti-
mamente a respeito das políticas de ações afirmativas 
para os afro-brasileiros: uns a favor e outros contra.

O segmento da população brasileira que não 
aceita essas políticas, não conhece com profundidade 
a história do Brasil.

Vários povos contribuíram para a formação do 
povo brasileiro,mas o acolhimento desses povos foi 
diferenciado.

A grande maioria dos povos de origem euro-
péia, ao chegar aqui, recebeu ou comprou terras com 
facilidade. Trouxe seus familiares e veio acompanha-
do de  seu líder religioso: padre,pastor ou rabino Cons-
truiu seus templos, reforçando sua identidade através 
de sua religião.O estado brasileiro acolheu as pessoas 
oriundas da Europa com dignidade.

A comunidade negra veio para trabalhar como 
escrava: enriquecendo uma elite que se formava e 
trazendo um grande desenvolvimento com seu traba-
lho na agricultura, no garimpo, na extração de pedras 
preciosas, na construção de casas e igrejas, nas char-
queadas, no trabalho doméstico, nas fazendas e nas 
casas no meio urbano, entre outras atividades.

Mesmo os negros que a partir do século XIX fo-
ram conseguindo comprar sua alforria não conseguiam 
espaço na sociedade, porque o estado brasileiro foi 
construindo ações para que a comunidade negra não 
saísse dos porões dessa sociedade.

Por exemplo, as primeiras Constituições brasilei-
ras negavam aos negros o acesso à escola. 

Em 1850 surge a Lei da Terra que proibiu a posse 
de terra,caso dos quilombos.

Todos tinham que comprar terras a partir dessa 
lei.Como o povo negro iria comprar terras se trabalhou 
sempre como escravo? 

A Lei do Sexagenário e a Lei do Ventre Livre fo-
ram leis que deixaram na marginalidade os idosos e 
as crianças negros.

As práticas religiosas dos negros sempre foram 
discriminadas pela sociedade cristã dominante. 

Sabemos que a religião é a construção da identi-
dade de um povo,mas  as religiões de matriz africana 
nunca foram respeitadas em solo brasileiro.

No período da escravidão, podemos dizer que o 
racismo era de dominação. Com o surgimento da Lei 
Áurea o racismo transformou-se em racismo de ex-
clusão. Não houve uma política de ações afirmativas 
para os negros libertos, pelo contrário, o negro ficou 
sem terra e sem trabalho.

As indústrias estavam chegando e quem tinha 
acesso ao emprego eram os europeus que estavam 
chegando. Desses, os que tinham acesso à terra prefe-
riram ir para o meio rural e os que ficaram nos centros 
urbanos foram trabalhar nas fábricas.

O estado brasileiro sempre legislou de forma 
afirmativa para os povos das culturas européias, dei-
xando o povo negro à margem dos bens de nossa 
sociedade.

Quando segmentos da sociedade, hoje, não acei-
tam as ações afirmativas que de uma maneira muito 
tênue vem surgindo em favor do povo negro, é porque 
essas pessoas desconhecem a história de opressão 
que essa população sempre sofreu através de leis e 
ações do estado e da sociedade brasileira.

120 anos da Lei Áurea no Brasil! E o povo negro, 
em sua grande maioria, ainda permanece nos porões 
na sociedade brasileira.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– A Presidência comunica às Srªs e Srs. Senadores que 
a Mesa, em reunião realizada no último dia 6 de maio, 
aprovou requerimento, autuado com o número 517, de 
2008, que concede ao ex-Presidente do Senado Federal 
Jarbas Gonçalves Passarinho o título de Professor Ho-
noris Causa da Universidade do Legislativo – Unilegis, 
pelo notável trabalho realizado no cenário da educa-
ção brasileira, como Governador do Estado do Pará, 
ex-Senador da República, ex-Presidente desta Casa, 
ex-Ministro de Estado da Educação e escritor. 

A esse respeito, comunica que, oportunamente, 
marcará a data de entrega do diploma.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Dando prosseguimento à lista de oradores, concedo 
a palavra ao nobre Senador Expedito Júnior, para uma 
comunicação inadiável. 

V. Exª dispõe de cinco minutos para a sua co-
municação.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. 
Senadores, Senador Mão Santa, a edição da Medida 
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Provisória nº 415, de 2008, cujo Relator é o Senador 
Francisco Dornelles, causou muita polêmica nos mo-
mentos iniciais da sua publicação. 

As críticas mais contundentes foram em duas 
direções: a primeira, em razão de incumbir a Polícia 
Rodoviária de fiscalizar bares e restaurantes; e a se-
gunda crítica foi dirigida à possibilidade da geração 
de uma massa de desempregados em bares e res-
taurantes situados às margens de rodovias federais 
em áreas urbanas. 

Sr. Presidente, se quiser contabilizar o meu tem-
po...

Tudo isso porque a proibição da comercialização 
de bebidas nas rodovias saiu de forma irrestrita, para 
qualquer estabelecimento localizado às margens das 
rodovias federais. Não se levou em conta a diversi-
dade de situações encontradas e para os riscos de 
situações adversas que a MP traria – como, de fato, 
acabou trazendo.

Nos trechos urbanos das rodovias federais é co-
mum ocorrer a concentração de estabelecimentos co-
merciais do ramo de alimentação e diversão noturna. 
Essas atividades são fortemente associadas à venda 
e ao consumo de bebidas alcoólicas, e são grandes 
geradoras de empregos de garçons e caixas, enfim.

Em muitas cidades, como a minha querida Porto 
Velho, esse fenômeno é tão intenso que propicia a for-
mação de verdadeiro pólos de diversão noturna, com 
a presença marcante da população local. 

Bem diferente disso é o caso de um restaurante 
isolado, situado em ponto remoto de uma rodovia, que 
se orienta basicamente para o atendimento a consu-
midores em trânsito.

Os Deputados Federais foram sensíveis aos ape-
los de todos aqueles que, de uma hora para outra, se 
viram ameaçados em seus empregos e em seus es-
tabelecimentos comerciais. 

Um amplo debate foi estabelecido na Câmara dos 
Deputados e muitas modificações foram introduzidas 
no texto da medida provisória. 

Quero focalizar o meu pronunciamento em apenas 
uma das mudanças realizadas pela Câmara: aquela 
que exclui a área urbana da proibição da venda vare-
jista de bebidas alcoólicas. 

Essa modificação merece o meu aplauso, pois traz 
tranqüilidade a todas as famílias que estavam aflitas 
com o desemprego de uma hora para outra. 

Aliás, no meu entendimento, todas as mudanças 
promovidas às pressas pela Câmara dos Deputados 
demonstram, de forma cabal, que essa matéria deveria 
ter vindo ao Congresso Nacional na forma de projeto 
de lei, e não, mais uma vez, como medida provisória. 

Ficou muito claro que a MP nº 415 chegou de 
forma atabalhoada, sem planejamento, sem uma pre-
ocupação com os seus efeitos colaterais nocivos. 

Por tudo isso, apresentei em abril o Projeto de 
Lei de nº 162, de 2008, para cancelar todas as multas 
que tenham sido aplicadas por força da Medida Pro-
visória nº 415 durante a sua vigência. 

Ora, meu caro Presidente, se o próprio projeto 
de lei de conversão, que estamos agora apreciando, 
já não prevê mais a proibição da comercialização de 
bebidas alcoólicas nas áreas urbanas das rodovias fe-
derais, não faz sentido manter as multas que tenham 
sido aplicadas. 

Infelizmente, a Câmara dos Deputados esqueceu-
se de fazer esse ajuste no projeto de lei de conversão, 
e foi por isso que apresentei o Projeto de Lei do Se-
nado nº 162, ainda no mês de abril, antes mesmo da 
chegada da medida provisória a esta Casa. 

Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um apelo ao 
Senador Francisco Dornelles, que é o Relator da Me-
dida Provisória nº 415, com quem tive a oportunidade 
hoje de já conversar pessoalmente sobre essa maté-
ria, que está tramitando nesta Casa, para que acolha, 
como emenda de Relator, o texto do PLS nº 162, de 
minha autoria, para que essa correção possa ser pro-
movida de imediato. Além de ser uma alteração lógica 
– que parece ter sido esquecida pelos Deputados –, 
é também de plena justiça, por todas as razões que 
já externei aqui.

Faço este apelo porque somente o Relator da 
medida provisória pode, nesta fase da tramitação, 
apresentar emendas ao texto da medida. Do contrá-
rio, eu mesmo já teria apresentado essa emenda de 
minha autoria.

Sr. Presidente, gostaria de aproveitar a presença 
de V. Exª na Presidência do Senado, V. Exª que tam-
bém é um representante de ex-Território, assim como 
eu, para tratar desta outra questão. Eu disse ontem 
que não sabia que tínhamos votado aquela matéria 
sobre o Distrito Federal no dia 1º de abril, senão não 
deveríamos ter feito o acordo com o Líder do Gover-
no. Fizemos, exatamente no dia 1º de abril, o acordo 
sobre os ex-Territórios com o Líder do Governo, Sena-
dor Romero Jucá. O acordo foi de que seria enviado o 
aumento dos militares e, junto, estaria incluído o dos 
servidores dos ex-Territórios.

Percebo, Sr. Presidente, que há uma má-vontade 
para que o aumento para os servidores dos ex-Territó-
rios venha junto com essa mensagem que está sendo 
enviada a esta Casa pelo Presidente da República, não 
sei se em forma de projeto de lei ou de medida provi-
sória. Disse ontem que, se for medida provisória, com 
certeza, ninguém vai reclamar nesta Casa. Todos fazem 
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um apelo para contermos a edição de medidas provisó-
rias, mas certamente essa seria uma medida provisória 
bem-vinda a esta Casa, até porque há um acordo de 
lideranças, há um acordo praticamente capitaneado 
pelo Presidente Sarney, que representa também um 
ex-Território. E houve um apelo aqui praticamente de 
todos os Senadores, tanto da base aliada como da 
oposição, para que pudéssemos votar o aumento dos 
servidores militares, incluindo aí também o aumento 
dos servidores e militares dos ex-Territórios. 

Não sei por que, Sr. Presidente, não sei se no seu 
Estado foi a mesma coisa, mas tudo que é para Ron-
dônia é complicado; tudo que é para um ex-Território, 
como o Estado que represento, é difícil conseguir. 

Conseguimos a aprovação, por unanimidade, 
nesta Casa da questão da dívida do Beron. Saímos 
felizes daqui, achando que tínhamos vencido uma ba-
talha, mas infelizmente o Governo não cumpriu a de-
terminação que foi tomada por esta Casa, pela maioria 
dos Senadores. Agora, estamos nas barras da Justiça, 
tentando rever essa decisão no Supremo, para que o 
Supremo faça com que o Governo cumpra a decisão 
tomada por esta Casa.

A mesma coisa é a transposição, transposição 
essa que os servidores do seu Estado, também um 
ex-Território, já tiveram o privilégio de ter; os de Ron-
dônia, ainda não. Foi aprovado aqui para esta Casa, 
mas encontra-se paralisado na Câmara dos Deputa-
dos. Já houve a votação pela comissão especial, mas o 
Presidente Arlindo Chinaglia não coloca em votação a 
transposição dos servidores do Estado de Rondônia.

Então, faço um apelo ao espírito público de V. Exª, 
acima de tudo por ser um representante de um ex-Ter-
ritório, para que nos ajude. Aproveite a oportunidade 
de estar na Mesa e faça um contato com o Presidente 
Arlindo Chinaglia para que coloque em votação a PEC 
dos servidores, que está pronta para ser votada; basta 
que haja vontade e determinação política.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – Senador Expedito Júnior, como o assunto que 
V. Exª trouxe é importante e tem a ver com os ex-Ter-
ritórios e com o ex-Distrito Federal, o Rio de Janeiro, 
quero informar que o acordo que fizemos com o Líder 
do Governo, no dia 1º de abril, não foi cumprido. Hou-
ve a edição de mais uma Medida Provisória, a de nº 
426, que dá mais um reajuste aos policiais militares e 
bombeiros do Distrito Federal, reajuste este que não 
é extensivo aos funcionários dos ex-Territórios nem do 
ex-Distrito Federal.

Tive a oportunidade de fazer uma visita hoje, 
ao lado de representantes dessas categorias de ser-
vidores do País, ao Senador Romero Jucá, Líder do 

Governo, que ponderou que o reajuste não poderia vir 
nessa Medida Provisória, mas que estava sendo estu-
dada outra medida provisória especificamente para os 
servidores dos ex-Territórios e do ex-Distrito Federal, 
Rio de Janeiro.

Então, fica aqui nossa esperança de que, desta 
vez, realmente o compromisso seja cumprido.

Solicito, em nome do Senado Federal, que a 
proposta de emenda à Constituição que faz a trans-
posição dos servidores do seu Estado seja – peço ao 
Presidente da Câmara – colocada em pauta, para que 
possamos fazer justiça a esses servidores.

Agradeço a V. Exª e concedo a palavra ao nobre 
Senador Eduardo Suplicy, que fará uso da palavra por 
permuta com o Senador Pedro Simon.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Papaléo Paes, Srªs e Srs. 
Senadores, tivemos uma notícia surpreendente ontem 
com a saída da Ministra Marina Silva do Ministério do 
Meio Ambiente do Governo do Presidente Lula. Co-
nheço a Marina há muitos anos. Desde os anos 80, 
convivemos, mas, sobretudo a partir de 1995, quando 
ela foi eleita Senadora pela primeira vez, desenvolve-
mos um diálogo aqui – e o Senador Pedro Simon, que 
já se encontrava aqui, sabe do respeito e da amizade 
que desenvolvemos um pelo outro, assim como com 
tantos companheiros aqui, no Senado.

Quando eu soube que a Senadora e Ministra Ma-
rina Silva havia enviado carta ao Presidente Lula soli-
citando para sair do cargo de Ministra, resolvi, ontem, 
à noite, visitá-la em sua residência e expressar minha 
admiração e meu respeito e, certamente, a certeza de 
que a Ministra Marina Silva, onde estiver, vai continu-
ar mostrando um extraordinário trabalho, mostrando 
o que é a retidão de propósitos, o que é levar adiante 
princípios da sua própria formação. É uma mulher de 
profunda formação cristã que, na sua infância, teve 
extraordinárias dificuldades, que acabou por realizar 
seus estudos, que, mais tarde do que a idade habi-
tual, aprendeu a ler e a escrever e que se formou em 
escola superior.

Sobretudo na sua convivência com os povos da 
floresta, irmanou-se com pessoas como Chico Mendes, 
de quem foi companheira e discípula. Chico Mendes 
ensinou aos brasileiros, aos acreanos, aos amazo-
nenses e ao mundo também como era possível gerar 
riquezas na floresta, preservando-a. Seguindo seus 
passos e ensinamentos, Marina Silva foi eleita Depu-
tada Estadual e Senadora e tem sido considerada uma 
pessoa extraordinária.

De todos os Ministros de Estado do Governo do 
Presidente Lula, justamente Marina Silva foi conside-
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rada como a pessoa de maior destaque no Brasil e 
no próprio Governo do Presidente Lula por inúmeras 
organizações internacionais, como a Organização 
das Nações Unidas (ONU), e por pessoas que muito 
estudaram a questão do aquecimento global, como 
o ex-Vice-Presidente Al Gore, que recebeu o Prêmio 
Nobel da Paz por seus estudos e que, quando veio ao 
Brasil, fez questão de visitar a Ministra Marina Silva e 
de com ela dialogar, pelo seu trabalho.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Su-
plicy...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Eu gostaria, Senador Mão Santa, de lhe conceder 
o aparte, mas a Ministra Marina Silva pediu-me que 
lesse da tribuna do Senado a carta tão alta, tão digna 
em que ela transmitiu ao Presidente Lula seu desejo 
de sair do Ministério. Eu lhe agradeço se V. Exª puder 
aguardar a leitura desta bela carta, uma carta de agra-
decimento ao Presidente, que nela confiou, que abriu 
espaços para ela realizar um extraordinário trabalho, 
mas também uma carta em que coloca razões de pro-
fundidade que explicam a decisão por ela tomada após 
cinco anos e meio de colaboração com o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Então, Sr. Presidente Papaléo Paes, começo a 
leitura desta epístola da Ministra Marina Silva:

Brasília, 13 de maio de 2008.

Caro Presidente Lula,

Venho, por meio desta, comunicar minha 
decisão, em caráter pessoal e irrevogável, de 
deixar a honrosa função de Ministra de Estado 
do Meio Ambiente, a mim confiada por V. Exª 
desde janeiro de 2003. Esta difícil decisão, Sr. 
Presidente, decorre das dificuldades que tenho 
enfrentado há algum tempo para dar prosse-
guimento à agenda ambiental federal.

Quero agradecer a oportunidade de ter 
feito parte de sua equipe. Nesse período de 
quase cinco anos e meio, esforcei-me para 
concretizar sua recomendação inicial de fazer 
da política ambiental uma política de governo, 
quebrando o tradicional isolamento da área.

Agradeço também o apoio decisivo, por 
meio de atitudes corajosas e emblemáticas, a 
exemplo de quando, em 2003, V. Exª chamou a 
si a responsabilidade sobre as ações de com-
bate ao desmatamento na Amazônia, ao criar 
grupo de trabalho composto por 13 Ministérios 
e coordenado pela Casa Civil. Esse espaço de 
transversalidade de governo, vital para a exis-
tência de uma verdadeira política ambiental, 
deu início à série de ações que apontou o rumo 

da mudança que o País exigia de nós, ou seja, 
fazer da conservação ambiental o eixo de uma 
agenda de desenvolvimento cuja implementa-
ção é hoje o maior desafio global.

Fizemos muito: a criação de quase 24 
milhões de hectares de novas áreas de con-
servação federais, a definição de áreas prio-
ritárias para conservação da biodiversidade 
em todos os nossos biomas, a aprovação do 
Plano Nacional de Recursos Hídricos, do novo 
Programa Nacional de Florestas, do Plano de 
Ação Nacional de Combate à Desertificação e 
temos em curso o Plano Nacional de Mudan-
ças Climáticas.

Reestruturamos o Ministério do Meio 
Ambiente, com a criação da Secretaria de 
Articulação Institucional e Cidadania Ambien-
tal, da Secretaria de Mudanças Climáticas e 
Qualidade Ambiental, do Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodiversidade e do 
Serviço Florestal Brasileiro; com melhoria sa-
larial e realização de concursos públicos que 
deram estabilidade e qualidade à equipe; com 
a completa reestruturação das equipes de li-
cenciamento e o aperfeiçoamento técnico e 
gerencial do processo. Abrimos debate amplo 
sobre as políticas socioambientais, por meio da 
revitalização e criação de espaços de controle 
social e das conferências nacionais de Meio 
Ambiente, efetivando a participação social na 
elaboração e implementação dos programas 
que executamos.

Aqui, abro parênteses para ressaltar que fui teste-
munha de inúmeras conferências sobre o meio ambien-
te. Ainda na semana passada, presenciei conferência 
na qual a Ministra Marina Silva, diante de oito Ministros 
do Governo do Presidente Lula e de milhares de pesso-
as que lotavam o Centro de Convenções Ulysses Gui-
marães, no Distrito Federal, em Brasília, fez um bonito 
pronunciamento, não mencionou qualquer hipótese de 
sair do Ministério, mas mostrou a extraordinária quali-
dade da preocupação dela. Ressalto também que foi 
a Ministra Marina Silva que estimulou jovens de todo 
o País nas escolas a realizarem estudos, trabalhos e 
dilssertações sobre meio ambiente.

Prossegue Marina Silva, em sua carta do Pre-
sidente:

Em negociações junto ao Congresso 
Nacional ou em decretos, estabelecemos ou 
encaminhamos marcos regulatórios importan-
tes, a exemplo da Lei de Gestão de Florestas 
Públicas, da criação da área sob limitação 
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administrativa provisória, da regulamentação 
do art. 23 da Constituição, da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, da Política Nacional de 
Povos e Comunidades Tradicionais. Contribu-
ímos decisivamente para a aprovação da Lei 
da Mata Atlântica.

Em dezembro último, com a edição do 
Decreto que cria instrumentos poderosos para 
o combate ao desmatamento ilegal e com a 
Resolução do Conselho Monetário Nacional, 
que vincula o crédito agropecuário à compro-
vação da regularidade ambiental e fundiária, 
alcançamos um patamar histórico na luta para 
garantir à Amazônia exploração equilibrada e 
sustentável. É esse nosso maior desafio. O 
que se fizer da Amazônia será, ouso dizer, o 
padrão de convivência futura da humanidade 
com os recursos naturais, a diversidade cultural 
e o desejo de crescimento. Sua importância 
extrapola os cuidados merecidos pela região 
em si e revela potencial de gerar alternativas 
de resposta inovadora ao desafio de integrar 
as dimensões social, econômica e ambiental 
do desenvolvimento.

Hoje, as medidas adotadas tornam cla-
ro e irreversível o caminho de fazer da políti-
ca socioambiental e da economia uma única 
agenda, capaz de posicionar o Brasil de ma-
neira consistente para operar as mudanças 
profundas que, cada vez mais, apontam o 
desenvolvimento sustentável como a opção 
inexorável de todas as nações.

Durante essa trajetória [ressalta a Sena-
dora e Ministra Marina Silva], V. Exª é testemu-
nha das crescentes resistências encontradas 
por nossa equipe junto a setores importantes 
do governo e da sociedade. Ao mesmo tempo, 
de outros setores tivemos parceria e solidarie-
dade. Em muitos momentos, só conseguimos 
avançar devido ao seu acolhimento direto e 
pessoal. No entanto, as difíceis tarefas que o 
governo ainda tem pela frente sinalizam que 
é necessária a reconstrução da sustentação 
política para a agenda ambiental.

Tenho o sentimento de estar fechando 
um ciclo cujos resultados foram significativos, 
apesar das dificuldades. Entendo que a me-
lhor maneira de continuar contribuindo com a 
sociedade brasileira e o governo é buscando, 
no Congresso Nacional [portanto, aqui, entre 
nós, no Senado], o apoio político fundamental 
para a consolidação de tudo o que consegui-

mos construir e para a continuidade da imple-
mentação da política ambiental.

Nosso trabalho à frente do MMA incor-
porou conquistas de gestões anteriores e pro-
curou dar continuidade àquelas políticas que 
apontavam para a opção do desenvolvimento 
sustentável. Certamente, os próximos dirigen-
tes farão o mesmo com a contribuição deixa-
da por esta gestão. Deixo seu governo com a 
consciência tranqüila e certa de, nesses anos 
de profícuo relacionamento, termos feito algo 
de relevante para o Brasil.

Que Deus continue abençoando e guar-
dando nossos caminhos.

Marina Silva

Que carta bonita!
Senadores Mão Santa, Pedro Simon, Paulo Paim 

e Jefferson Péres, se o Presidente puder ter a tolerân-
cia para que todos, rapidamente, possam...

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Primeiro, 
conceda o aparte ao seu colega do PT. É muito im-
portante. É o único do PT que está presente além de 
V. Exª e merece a oportunidade.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Senador Mão Santa, V. Exª foi o primeiro a me pedir o 
aparte. O Senador Paulo Paim gostaria de apartear-
me, e sinto-me muito honrado.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – É claro. O Paim 
não lidera só o PT, não; muitas vezes, lidera-nos tam-
bém, como agora, neste instante.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Senador Paulo Paim, ainda ontem, à noite, a Ministra 
comentou comigo: “Parece simbólico, mas, nos 120 
anos da abolição da escravidão, estou deixando o Mi-
nistério do Meio Ambiente”.

Ouço o aparte de V. Exª, com muita honra.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Suplicy, vou pegar o gancho de V. Exª. Ontem, à noite, 
às 22h, eu estava na Câmara dos Deputados, junta-
mente com outros Parlamentares, para aprovarmos – 
e aprovamos – a anistia definitiva a João Cândido, o 
Almirante Negro. Essa anistia é obra da Ministra Marina 
Silva. Exatamente no dia em que ela deixa o Governo, 
o Congresso parece que faz uma homenagem – é a 
conspiração do universo – à Ministra. Foi uma luta de 
anos em que ela vinha buscando essa anistia para o 
grande João Cândido, o Almirante Negro. Quero só dizer 
a V. Exª que, hoje, pela manhã, na Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, fiz a leitura de um 
texto em placa de prata que a Comissão encaminhou 
à Ministra Marina, numa audiência pública em que 
ela estava presente. Depois de fazermos a leitura do 
texto, que estava ali gravado, e de entregarmos a ela, 
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em mão, a placa, eu lhe disse, no fim: “Ministra, como 
é bom saber que, no mundo, existem pessoas iguais 
a você!”. Sem sombra de dúvida, a Ministra Marina é 
um ícone, é um emblema, é uma referência para todos 
nós. Eu dizia lá e vou repetir aqui: qualquer proposta 
que vier do Ministério do Meio Ambiente cujo tema 
não for debatido com a ex-Ministra Marina terá dificul-
dade de aprovação, porque ela é uma referência para 
todos nós. Haveremos – eu, pelo menos – sempre de 
consultá-la sobre qualquer proposta que venha para 
cá e que dependa do referendo, da aprovação do Se-
nado da República. Ela continuará, aqui, sendo essa 
estrela, em nível internacional, na luta em defesa do 
meio ambiente. A estrela dela vai continuar brilhando, 
porque defender o meio ambiente é defender a vida. 
Por isso, meus cumprimentos também a V. Exª. V. Exª 
foi muito feliz ao ler essa carta, fazendo com que este 
espaço da sessão, no meu entendimento, pelo núme-
ro de apartes, seja como uma breve comunicação de 
homenagem à ex-Ministra Marina Silva.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, caro Senador Paulo Paim. Boa nova 
V. Exª nos traz: a aprovação, ontem, do projeto da Se-
nadora Marina Silva que dá anistia a João Cândido, 
o Almirante Negro. Meus cumprimentos e minha soli-
dariedade a V. Exª.

Ouço o Senador Mão Santa, com muita honra.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Edu-

ardo Suplicy, aprendi a respeitá-la e a admirá-la por 
influência da Senadora Heloísa Helena, que convivia 
conosco. Por duas vezes, precisei da Ministra, e uma 
delas foi quando conseguimos marcar uma audiência 
para defender a carcinicultura no Piauí e no Nordes-
te. Ali estávamos vários Parlamentares e eu. Aí teste-
munhei que ela era aquilo que Heloísa Helena falava 
dela: uma mulher de muita coragem, de muita fé e de 
princípios religiosos, de muita pureza. Dessa pureza 
precisa-se no PT e na democracia do Brasil. A outra 
vez foi quando o Piauí estava ameaçado por empre-
sários que não obedeciam aos princípios da ecologia. 
Houve uma transação de grande área de quase 200 
mil hectares em zona que se chama Serra Vermelha, 
perto da Serra das Confusões, perto de Guaribas, 
perto de Caracol.

E ela impediu esta transação criminosa, que era 
a transformação da natureza, flora e fauna, em carvão 
por uma empresa rica. E só temos a lamentar, porque 
o Piauí está diminuindo aqui, pela ausência do Sena-
dor que emprestamos ao Acre, o Sibá Machado. Mas 
ela é uma autoridade pessoal. Há pessoas que só são 
autoridades pelo cargo. Ela, não; ela é uma pessoa 
que todos saberemos respeitar aqui, no Senado, e sua 
presença vai engrandecer esta Casa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador Mão Santa. Suas palavras 
mostram seu testemunho sobre o trabalho dela.

Quero aqui também aproveitar a oportunidade, 
já que eu havia planejado fazê-lo ao final do meu pro-
nunciamento, e prestar a devida homenagem ao Se-
nador Sibá Machado, porque, com a vinda de Marina 
Silva, Sibá Machado estará batalhando em algum lugar 
deste Brasil, mas, possivelmente, sempre colaborando 
conosco e honrando esse extraordinário mandato, ele 
que tem interagido de maneira muito positiva e dignifi-
cado o povo do Acre. 

Senador Pedro Simon, com muita honra.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Como não 

podia deixar de ser, é V. Exª quem está na tribuna. Esta 
é uma característica importante de V. Exª: estar no 
lugar exato, na hora exata. V. Exª e meu querido con-
terrâneo Senador Paim, dois brilhantes líderes do PT, 
estão aqui. Se fosse, talvez, para festejar a entrada de 
alguém, haveria mais gente. Mas não poderiam faltar o 
seu pronunciamento e o do Senador Paim nesta hora. 
Perde o Governo Lula, perde o Brasil, perdemos todos 
nós com a saída da Ministra do Ministério. Não nego, 
tenho que fazer aqui um mea-culpa: houve determina-
do momento em que fui até para a tribuna dizer que eu 
estranhava a Ministra. “Mas a Ministra, com seu passa-
do, com sua biografia, com sua luta, e essa medida foi 
aprovada, e aquela foi aprovada, o que ela está fazen-
do?” Foi aí que fui saber da luta interna que ela estava 
travando, das dificuldades que ela estava vivendo, dos 
traumas que ela estava vivendo e dos percalços. Ela 
foi lutando, lutando bravamente; perdendo muitas, mas 
tentando defender suas teses. Olha, meu querido Se-
nador, todos conhecemos o ilustre, brilhante Ministro 
Mangabeira Unger. V. Exª, como eu, conhece ele da 
época do MDB, quando ele era um lutador, defenden-
do idéias. Depois, ele se apaixonou pelo Dr. Ulysses; 
depois, pelo Lula; depois, pelo Ciro Gomes...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Leonel Brizola!

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Brizola, pas-
sou pelo Brizola. É um grande nome, mas há um plano 
de coordenação...

(Interrupção do som.) 

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – ...e, em vez 
de botar a Ministra Marina Silva, botar o homem en-
carregado do futuro? O Lula não podia ter feito isso. 
É como se lê na imprensa: ela entendeu o recado. Na 
verdade, a Marina Silva foi demitida pelo Lula no mo-
mento em que, numa sessão solene, ele disse: “A Mi-
nistra  Marina é a mãe do Pacto Amazônico, mas quem 
vai dirigi-lo é o ministro do futuro”. Foi uma grosseria. 
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Ela saiu e saiu bem. Saiu dizendo, nas entrelinhas, 
que agradece o que teve de bom que ela fez, e que 
conseguiu por causa do Presidente Lula. Ela faz jus ao 
Presidente Lula, que muitas vezes lhe deu ganho de 
causa. Mas ela reconhece que foi abatida. Olha, vejo o 
Frei Betto, vejo o Hélio Bicudo, vejo o Plínio de Arruda 
Sampaio, vejo a Heloísa Helena e, agora, a Marina. 
Será que todos esses nomes – Senador Cristovam, 
aqui do nosso lado; o bravo e querido também Senador 
do Acre –, será que todas essas pessoas estão erra-
das? O medo que tenho é porque o Lula está sendo 
insensato. Assisti, por exemplo, por uma dessas TVs, 
a TV Brasil – que é TV Lula –, toda a homenagem dos 
Governadores do Nordeste lá em Alagoas. Aí, ele falou; 
levou um discurso escrito. Antes de ele ler o discur-
so que a assessoria preparou para ele, durante meia 
hora, falou de improviso. Deu para ver que ele está... 
Meu Deus, acho que ele se considera super, super! E, 
nessa hora em que não há um Frei Betto, não há uma 
Marina, não há V. Exª  – perdoe-me, mas ele também 
não o escuta –, o medo que tenho é que ele só escute 
os incensadores. No PMDB, aqueles que estavam no 
Governo do Fernando Henrique, com todos os car-
gos – os mesmos, os mesmos, não mudou ninguém 
– agora estão com ele, Lula. As mesmas pessoas. Os 
mesmos que achavam Fernando Henrique excepcio-
nal, os mesmos, agora acham o Lula excepcional. E, 
dentro do PT, a mesma coisa. Quando o Frei Betto 
disse que saiu, eu disse-lhe: “Mas o senhor tinha que 
ficar, Frei Betto! O senhor tinha que ficar! Se os bons 
saem...” Ele respondeu: “Mas eu não tinha mais vez, 
eu não tinha mais condições. Eu não ia mais ajudar, 
eu ia atrapalhar”. 

(Interrupção do som.) 

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Eu tenho 
medo dessas pessoas que saem, porque essas são 
as pessoas que podem aconselhar o Lula. Em todo 
cargo por que passei – Governador, Ministro, Líder 
do Governo –, eu fazia questão de ter junto de mim 
pessoas que eu sabia que pensavam completamente 
diferente de mim e pessoas que, geralmente, discor-
davam de mim. E, às vezes, eu dava razão para elas. 
Os caras ficavam nas reuniões, todo mundo... Ele di-
zia que não e eu dizia: “Ele é que tem razão”. Porque 
ele era o que estava de fora e via com independên-
cia. Isso vai faltar para o Lula. Eu reconheço. Eu acho 
o Patrus Ananias um cara espetacular. Acho que ele 
é um homem digno, correto, decente. Não é por ser 
meu irmão em Cristo, mas é um homem excepcional. 
Está lá no negócio da fome. Ele podia ser um deus, 
pois é o projeto mais espetacular a favor do Governo, 
mas não aparece, não abre a boca. Eu gosto do Tar-

so Genro. Acho que a Polícia Federal, apesar de todo 
mundo estar criticando, está fazendo um grande traba-
lho e parou de fazer como fazia antigamente, quando 
ele não era Ministro: botava na imprensa fotografias, 
o pessoal algemado, fazia um escândalo. Agora, está 
fazendo na hora exata. Eu gosto da Dilma, apesar de 
o pessoal do PSDB não gostar. Eu só digo uma coisa: 
quando a Dilma não estava lá, tudo que era escânda-
lo, tudo que era imoralidade saía da Casa Civil. Tudo 
saía da Casa Civil! Hoje, o que sai da Casa Civil são 
coisas de organização positiva. Mas, cá entre nós, o 
Lula está perdendo os seus grandes aliados e o meu 
medo é que ele está sendo insensato e incensado, 
flutuando no ar. Daqui a pouco, meu Deus, não sei 
onde o Lula vai parar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Caro Senador Pedro Simon, V. Exª, eu e o Senador 
Marco Maciel, há poucos dias, conversávamos com o 
Ministro Roberto Mangabeira Unger e o convidamos 
para vir, proximamente, à Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional. Será uma oportunidade, 
inclusive, para transmitirmos ao Ministro Roberto Man-
gabeira Unger o quão importante é, sobretudo quando 
estiver considerando ações para a Amazônia, ouvir a 
Senadora Marina Silva. Ele saberá dessa nossa ener-
gia positiva para que a voz dela seja de peso muito 
considerável.

Agradeço muito, Senador Pedro Simon, por suas 
palavras e ponderações ao amigo Presidente Lula. 
Sua Excelência sabe que, sempre que queira, poderá 
ouvir-me.

Concedo um aparte ao Senador Jefferson Pé-
res.

O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Senador 
Eduardo Suplicy, ontem foi um dia ruim para a Ama-
zônia. Deixa o Ministério uma Senadora da região, 
solidamente compromissada com a causa ambien-
talista. Sempre digo que, em qualquer Ministério, há 
dois tipos de Ministros: aqueles que são menores do 
que o cargo, que entram lá por força de chicanas po-
líticas e que se apegam desesperadamente ao cargo, 
e aqueles, como a Marina, que são maiores do que o 
cargo. Não pediu para ir e tinha total desapego ao Mi-
nistério. Sabia que estava emprestando grandeza ao 
Ministério, e não o contrário. E foi essa a Ministra que 
o Presidente Lula perdeu. Claro! Ninguém é insubsti-
tuível. Claro! Pode ir alguém até com maior capacidade 
gerencial do que a Marina, não sei, mas ele perdeu 
uma figura emblemática. Ela era o próprio símbolo da 
causa ambientalista no Governo Lula. O meu receio, 
Senador Eduardo Suplicy – não sei, só o futuro dirá 
–, é de que a queda da Ministra Marina signifique a 
vitória, no seio do Governo, da corrente chamada, 
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impropriamente, de “desenvolvimentista”, aquela que 
quer o desenvolvimento a qualquer preço, mesmo à 
custa do sacrifício grande do meio ambiente. Não sei. 
Oxalá isso não venha a acontecer, senão será uma 
tragédia para a minha região! Se a Ministra Marina, 
com todo o peso da sua autoridade moral, conseguiu 
muito pouco, essa é que é a verdade, em termos de 
preservação da Floresta Amazônica, como será com 
um outro Ministro sem a mesma autoridade e sem o 
mesmo compromisso com a causa? De qualquer ma-
neira, ela volta ao nosso convívio e sai do Ministério 
com muita dignidade, como mostra a carta que V. Exª 
acaba de ler.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Muito obrigado, Senador Jefferson Péres. Concor-
do inteiramente com o seu diagnóstico. Podemos ter 
certeza de que a Ministra Marina Silva dignificará o 
Senado, como fez com o Ministério do Meio Ambien-
te. Certamente, continuará dando uma contribuição 
formidável.

O Senador Geraldo Mesquita é o último dos que 
desejam apartear-me.

Concedo o aparte a V. Exª, com muita honra.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 

Senador Eduardo Suplicy, eu tinha certeza absoluta 
de que V. Exª, hoje, viria à tribuna para falar sobre a 
Ministra Marina, mas para falar de outra forma: falar 
de forma carinhosa, falar de forma solidária, falar de 
forma companheira. Eu tinha certeza absoluta disso, 
como também tinha certeza absoluta de que estaria 
aqui o Senador Paim. Senador Suplicy, eu fui eleito com 
a Senadora Marina, V. Exª sabe disso. Por decepção 
com algumas coisas do Governo Lula, eu me afastei do 
rumo da Senadora Marina, mas, em termos pessoais, 
mantive, como mantenho, a minha amizade, a minha 
consideração, o meu respeito por essa grande mulher. 
Eu digo que tinha certeza absoluta da sua fala assim, 
quase que emocionada – eu diria, até, que emocionada 
–, fala sincera, fala de quem é solidário e amigo. Por 
que não? Eu, hoje, já não poderia dizer nem que me 
surpreendi com o que colhi na imprensa, Senador Su-
plicy. A imprensa, muitas vezes, reproduz o sentimento 
que grassa, de alguma forma, em algum momento. Ao 
lado da Senadora Marina Silva, colocamos o Senador 
Sibá Machado, um companheiro por quem...

(Interrupção do som.) 

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
... eu também tenho muita consideração. Apesar das 
nossas divergências, eu tenho consideração e respeito 
pelo Senador Sibá e fiquei impressionado com o que 
li, hoje, na imprensa. Tomara até que a imprensa tenha 
colhido equivocadamente esse sentimento que trans-

mitiu nos jornais, de que havia uma certa apreensão. 
Eu não tenho nem o direito de estar me imiscuindo na 
bancada de V. Exª, mas fiquei impressionado, primeiro, 
com aquilo que eu traduzi como uma manifestação de 
desapreço pelo próprio Senador Sibá Machado, coloca-
do como aquele parlamentar que cumpriu tarefas aqui 
e que tudo fazia pelo Governo que defende. Eu posso 
assegurar a V. Exª que não tenho a menor dúvida de 
que qualquer atitude do Senador Sibá Machado, aqui 
nesta Casa, foi lastreada por convicção dele, por extre-
ma convicção. E, ao lado desse comentário, colho um 
outro comentário mais triste ainda, Senador Suplicy: 
o de que havia uma certa apreensão com relação à 
chegada da Senadora Marina ou à volta da Senadora 
Marina a esta Casa, que é a Casa dela, por se tratar de 
uma parlamentar independente, a exemplo de V. Exª, 
Senador Suplicy. Senador, eu não posso imaginar... É 
isto o que eu digo: eu me dou o direito, inclusive, de 
achar que a imprensa possa ter se equivocado quando 
colheu uma impressão como essa, que deve ter paira-
do pelo ar. Eu não posso compreender, eu não posso 
admitir... É uma pena que a Senadora Marina tenha 
saído do Ministério. Eu divergi lealmente – e V. Exª é 
testemunha – da Senadora Marina: ela, advogando a 
Lei de Concessão de Florestas Públicas, e eu, advo-
gando o contrário, porque, até hoje, considero que essa 
lei é um equívoco; lá na frente vamos nos aperceber 
disso. Mas respeitei a decisão do Congresso Nacional, 
respeitei a postura da Senadora Marina em advogar a 
aprovação dessa lei. Coloquei, aqui, apenas uma di-
vergência. Agora, eu não posso admitir que qualquer 
bancada de qualquer partido, mesmo lamentando a 
ausência da Ministra Marina Silva no Ministério do 
Presidente Lula, não festeje a sua volta, não aplauda 
a sua volta, não fique feliz da vida com a possibilidade 
de ela retornar a esta Casa, e engrandecer o Senado 
Federal, engrandecer qualquer bancada, Senador Su-
plicy. Portanto, é como eu digo, eu faço a ressalva: acho 
que eu não tenho nem o direito de estar me imiscuindo 
num assunto como esse, mas eu fiquei apreensivo e 
impressionado com o que colhi da imprensa. Primeiro, 
uma manifestação – e não da imprensa, ela a colheu 
em algum lugar, de alguém – quase desrespeitosa com 
o Senador Sibá Machado, e uma manifestação apre-
ensiva com relação ao retorno da Senadora Marina. 
Eu queria cumprimentar V. Exª, queria me solidarizar 
com V. Exª neste momento em que, de forma solidária, 
amiga, companheira, faz um registro que, de um lado, 
entristece a todos nós, a saída da Senadora Marina 
do Ministério, mas, por outro lado, registra a perspec-
tiva do seu retorno a esta Casa. Eu, particularmente, 
sinto-me engrandecido com a possibilidade de poder 
conviver com a Senadora Marina – eu nunca tive esse 
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privilégio – como parlamentar nesta Casa. Para mim, 
será um privilégio, como tenho a certeza absoluta de 
que será para V. Exª, para o Senador Paim e para os 
companheiros que estão nesta Casa. Muito obrigado, 
Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Prezado Senador Geraldo Mesquita, com respei-
to à Lei de Gestão de Florestas Públicas, quero aqui 
transmitir-lhe que um dos maiores geógrafos da his-
tória do Brasil, o professor Aziz Ab’Saber, tinha muita 
preocupação com aquela lei. Por isso, eu o levei para 
conversar com a Ministra Marina Silva, em seu gabi-
nete, onde conversaram como pessoas que se respei-
tam, que são amigas. Ainda ontem, recordei à Ministra 
Marina Silva que ela havia me pedido que transmitisse 
um abraço ao professor Aziz Ab’Saber, que, por vezes, 
teve divergências, mas com carinho, em relação à Mi-
nistra Marina Silva e ao amigo dele, o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que, segundo ele, nem sempre o 
ouve com a devida atenção. Mas a sua menção à Lei 
de Florestas Públicas fez-me lembrar desse episódio. 
Com a Marina, eu sempre procurei tratar as coisas...

(Interrupção do som.) 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
com o mais profundo grau de carinho e amizade. 

Também quero, como V. Exª, transmitir aqui a 
minha admiração, respeito e meus cumprimentos ao 
Senador Sibá Machado, que tanto tem se empenhado, 
trabalhado. Ele, aqui, cresceu enormemente na convi-
vência conosco e ganhou o nosso respeito. Portanto, 
em qualquer atividade que venha a exercer, certamente 
ele vai ter a nossa colaboração. Nós vamos continuar 
ganhando com a dádiva que ele tem sido como repre-
sentante do Acre e um Senador do Brasil.

Concluindo, Sr. Presidente, feliz, de fato, é o Se-
nado Federal por ter novamente a Senadora Marina 
Silva, que aqui nos brindará outra vez com as lições 
da floresta, as lições sobre a vida dos animais, a vida 
das águas, misturadas ao...

(Interrupção do som.) 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
... seu conhecimento formidável da Bíblia Sagrada, 
porque a Senadora Marina Silva sempre procurava 
nos mostrar os melhores caminhos, relembrando as 
histórias da Bíblia e as histórias da floresta.

Muito obrigado.

Durante o discurso o Sr. Eduardo Suplicy, 
o Sr. Papaléo Paes, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelos Srs. Paulo Duque e Neuto do Conto, 
sucessivamente.

O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB – 
SC) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy.

Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao 
eminente Senador gaúcho Pedro Simon, que ocupará 
a tribuna por dez minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, é com muita alegria que vejo na Presidência 
V. Exª, grande Senador de Santa Catarina. V. Exª e o 
Senador Colombo são dois grandes nomes de Santa 
Catarina, mas têm suas origens no meu Estado, o Rio 
Grande do Sul. Realmente, foram milhões de rio-gran-
denses que saíram do Rio Grande e que estão pelo 
Brasil afora. V. Exª, de Encantado, e o Senador Colom-
bo, também do Rio Grande, hoje, honram e dignificam 
não apenas Santa Catarina, mas o Brasil inteiro.

Sr. Presidente, hoje, o Senado aprovou, na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, projeto 
que visa a colocar na ordem dos debates a possibi-
lidade de que, nos horários gratuitos de rádio e de 
televisão, em que os domingos são reservados para 
notícias e informações da Justiça Eleitoral... No Sena-
do, foi aprovada emenda do Senador Jefferson Péres 
para pessoas que já tenham sido julgadas em primeira 
instância – eu queria que fossem pessoas que esti-
vessem sendo processadas –, tanto que aqueles que 
estiverem respondendo a processo na Justiça Eleitoral 
serão anunciados. Esse processo tem de ser analisado 
com outro processo: o processo que diz que todos os 
que estão respondendo a processo na Justiça Eleitoral 
não podem ser candidatos. É claro que isso é ridículo, 
e, daqui a pouco, todo mundo vai gritar: “Mas isso é 
um absurdo!”. Sozinho, esse processo é um absurdo, 
mas ele está junto a um terceiro processo que deter-
mina que a Justiça Eleitoral tenha a obrigatoriedade 
de julgar esses casos antes da convenção que vai 
escolher os partidos.

Estou querendo inverter o processo. Há Parlamen-
tares, políticos, que, há 40 anos, estão respondendo a 
processos – um, mais um, mais um –, e nenhum vai a 
julgamento. É claro que, em grande parte, isso ocorre 
por que o cidadão que está sendo processado contrata 
um bom advogado, recorre, recorre, faz recurso, faz 
recurso. Mas também é verdade que a Justiça não jul-
ga. Tenho dito – e desgraçadamente é verdade – que 
só vai para a cadeia ladrão de galinha. Pegue um bom 
advogado, e a coisa não anda.

Então, a tese que defendo é esta: primeiro, está 
sendo processado? Está. Na campanha eleitoral, a 
Justiça Eleitoral diz que ele está sendo denunciado. 
Vamos supor que eu, Pedro Simon, esteja sendo pro-
cessado. “O Simon é ladrão, está sendo processado.” 
No domingo, a Justiça Eleitoral diz: “O Senador Pedro 
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Simon está sendo processado porque é ladrão”. Na 
segunda-feira, vou ocupar o espaço do PMDB na cam-
panha eleitoral e dizer: “Olhe, aquilo está no processo, 
mas é imoral, é ridículo. Foi o promotor que fez isso”. 
Vou dar minha justificativa, e o povo terá a liberdade 
de obter informação de um lado e do outro lado, para 
que possa julgar. E a Justiça Eleitoral tem de decidir 
obrigatoriamente. O processo do Pedro Simon não 
pode ficar no fundo da gaveta, não.

A Justiça, trabalhando no sábado, no domingo e 
no feriado, terá de julgar: ou absolve ou condena. O 
que não pode é ficar-se no limbo! O que não pode é o 
nome de milhares de pessoas que o promotor denun-
cia – e a Justiça é que julga – não sair da gaveta: “Não 
sai da gaveta, não sai da gaveta, não sai da

gaveta!”. Não pode continuar isso. É preciso jul-
gar. Aí, sim, o sujeito, se está sendo processado, não 
pode ser candidato. A Justiça julga. É absolvido? É 
candidato. É condenado? Não é candidato.

Não vou responder agora, mas vou fazer um pro-
nunciamento especial e vou pedir que o ilustre Líder 
do PSDB esteja presente para responder a algumas 
das afirmativas que fez com relação à minha pessoa. 
É a primeira vez, mas vou responder. É meu procedi-
mento, é minha maneira de ser.

Estou sentindo, com muita preocupação, o am-
biente que se vem criando na sociedade brasileira. No 
domingo, a Folha de S.Paulo ou O Estadão, não me 
lembro, publicou um artigo enorme do Cardeal de São 
Paulo, em que ele diz que se está preparando uma 
longa lista, que a Confederação Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e 
várias entidades estão colhendo milhões de assinatu-
ras para entrar com um terceiro projeto no Congresso 
Nacional: querem que quem está sendo processado, 
quem não tem uma ficha policial limpa não possa ser 
candidato. Nesse mesmo processo, os Presidentes dos 
Tribunais Eleitorais de todo o Brasil, lá no Rio Grande 
do Norte, decidiram também isso. Quem não tem ficha 
limpa não é candidato, não pode ser candidato. Políti-
co que não tem ficha limpa não pode ser candidato. E 
isso está crescendo.

O Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro já tomou 
uma decisão: Parlamentar que não tem ficha limpa 
não é candidato. O Presidente que assumiu, do Tribu-
nal Superior Eleitoral, disse que, no pensamento dele, 
aquele que não tem ficha limpa não é candidato. E o 
Tribunal vai apelar.

O medo que tenho é de que comecemos a ca-
minhar na contra-onda da realidade. A Constituição 
diz que não pode ser candidato quem for condenado 

e julgado em última instância. É verdade. É o que diz 
a Constituição. Quem não for condenado com senten-
ça passada em julgado pode ser candidato. Mas va-
mos falar com toda sinceridade: se nós nos pegarmos 
nesse artigo da Constituição e deixarmos as coisas 
continuarem como estão e se a vida inteira ninguém 
for condenado, a culpa será dos juízes, será dos pro-
motores? A culpa será imputada à morosidade da 
Justiça? A culpa será de nós que não apressamos o 
processo do Código Penal? Não sei. O que sei é que 
é uma realidade.

Mas nos debruçarmos nessa matéria, discuti-la 
com tranqüilidade, com seriedade, é muito importan-
te. Sei que falar sobre essa matéria é muito delicado. 
Na minha vida política, nunca tive a preocupação de 
bancar o moralista ou de criticar quem quer que seja. 
Para mim, a questão da ética é uma questão obriga-
tória, necessária, indispensável. Ninguém faz mais do 
que a obrigação. Mas temos de ter a tranqüilidade de 
analisar e de debater.

Por isso, sofri com a saída da Ministra Marina, 
que era um símbolo. Marina era, evidentemente, um 
símbolo. Aliás, duas mulheres excepcionais chegaram 
juntas a esta Casa: Marina e Heloísa Helena. Essas 
duas mulheres tiveram atuação excepcional nesta Casa, 
duas mulheres com a mesma origem simples, modesta. 
Uma é lá do interior do Acre, pé descalço, analfabeta 
até a mocidade. De repente, encontrou a luz, encontrou 
uma chance e se transformou nessa líder espetacular 
que dizia que o Lula não a demitia por que tinha medo 
de que fosse indicada para o Prêmio Nobel.

Acho que agora é até mais provável que seja 
indicada para o Prêmio Nobel. Até não sei se ela não 
vai ter que agradecer ao Lula por isso. Porque, se já 
era candidata, agora que saiu, para ficar fiel às suas 
idéias, como ela dizia: “Eu perco o pescoço mas não 
perco a razão”,... Agora ela saiu. É uma pena. É uma 
pena. Porque ela dava um valor especial àquele Mi-
nistério. Ela, o Presidente Lula e todos nós devíamos 
saber que hoje há uma divergência enorme no mundo. 
Poucos são aqueles que têm autoridade de cobrar do 
Brasil aquilo que não fazem; os americanos cobrar do 
Brasil a destruição da Floresta Amazônica, enquanto 
eles são os maiores responsáveis pelo maior crime de 
poluição no mundo – é o exagero da poluição americana 
–, e não aceitam a decisão de Kyoto, não concordam 
em limitar a presença deles no mundo.

Com o maior prazer, Senador Jarbas.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Se-

nador Pedro Simon, com relação à primeira parte de 
seu discurso, manifesto meu apoio, que já externei no 
âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, hoje pela manhã. A iniciativa de V. Exª é corre-
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ta, é adequada. O momento exige isso. A imagem do 
Congresso Nacional é ruim, é péssima, e precisamos 
oferecer contribuições positivas para a sociedade.

(Interrupção do som.)

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – O que 
V. Exª pretende com seu projeto é que, no período de 
campanha, a Justiça Eleitoral, num determinado dia – V. 
Exª indica um domingo –, informe à opinião pública, so-
bretudo aos eleitores, os concorrentes que respondem 
a processos. E eu iria mais além: eu incluiria aqueles 
que foram denunciados pela Procuradoria-Geral, ou 
dos Estados ou da União. Isso para esclarecer, para 
tornar transparente a disputa eleitoral. Segundo V. Exª, 
no domingo, um representante da Justiça Eleitoral fala-
ria sobre duas, três, cinco, dez pessoas, e esse número 
de pessoas teria a semana inteira para, durante o dia 
em que seu partido é representado no horário da Jus-
tiça Eleitoral, concordar, discordar, repudiar, denunciar 
que está sendo vítima de uma trama, de uma intriga, 
de uma perseguição. O pior de tudo, Senador Pedro 
Simon, são as pessoas que não querem votar – e não 
quero entrar no mérito por que não querem votar –, mas 
vêm argüir a inconstitucionalidade desse projeto. Isso é 
que dói. É profundamente descabido que pessoas que 
integram a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia levantem a questão de que não vão votar com seu 
projeto porque ele fere a Lei Maior, é inconstitucional. 
Paciência. Não dá para agüentar isso calado. Portanto, 
louvo a iniciativa de V. Exª. Ela é importante, ela não 
é contra ninguém, ela é a favor da sociedade, porque 
o que ocorreu, Senador Pedro Simon, para concluir, é 
que essa sucessão de escândalos, não só neste Go-
verno, mas essa sucessão de escândalos ao longo do 
tempo vem se incorporando à paisagem. Antigamente, 
quando uma pessoa era acusada de sonegar, matar, 
assassinar alguém, meter a mão no dinheiro público, 
receber propina, a primeira providência era correr para 
uma tribuna destas para se defender. Bem ou mal se 
defendia. Hoje, isso está incorporado à paisagem, 
fica o dito pelo não dito e ninguém toma providências. 
Esse inconformismo de V. Exª com relação a essas 
práticas está correto para que o Senado da República 
não fique a reboque mais uma vez. A Justiça eleitoral 
vai adotar providências, não tenho dúvidas disso; já 
está tomando providências, mas o está fazendo pela 
metade: multando candidatos, como multou no Reci-
fe e tem multado em outras capitais, sob alegação de 
que estão fazendo campanha eleitoral fora de época. 
Para fazer isso, ela teria que enquadrar, em primeiro 
lugar, o Presidente da República, que usa o palanque 
do PAC para fazer campanha eleitoral. Não fez ainda, 
mas vai fazer. Não tenho nenhuma dúvida, e V. Exª 

também, que é um leitor assíduo dos jornais e acom-
panha os noticiários, sabe que a Justiça eleitoral está 
se preparando, alguns tribunais com algo mais robusto 
ainda, para avançar no sentido de livrar a sociedade e 
as Casas legislativas de figuras perniciosas. Era isso 
que gostaria de dizer a V. Exª, louvar a sua iniciativa e 
dizer que defendi na Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania e vou ter a mesma postura quando da 
votação aqui no plenário.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço 
muito o pronunciamento de V. Exª.  

V. Exª diz uma grande verdade, daqui a pouco 
a Justiça eleitoral vai tomar providência, e nós vamos 
caminhar atrás, como aconteceu com a fidelidade par-
tidária. Debatemos, discutimos, vai pra lá, vem pra cá, 
e – justiça seja feita – esta Casa votou, parou na Câ-
mara dos Deputados e, de repente, o tribunal julgou. E 
tivemos que sair correndo contra. “Ah, mas não pode 
decidir, o tribunal legislou, não pode legislar”. Legislou 
e está valendo. Já cassou não sei quantos Vereadores, 
Deputados pelo Brasil inteiro porque, desde a decisão 
do tribunal, mudaram de partido.

Tenho a convicção de que se não fizermos algu-
ma coisa nesta Casa, no momento em que três tribu-
nais eleitorais já dizem que não vão aceitar registro 
de candidatura que não esteja com a ficha limpa, no 
momento em que o Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, na hora da posse, diz que ele pensa isso, 
no momento em que os tribunais eleitorais de todo o 
Brasil se reúnem e emitem nota dizendo isso, se não 
tomarmos uma decisão dizendo o que achamos e co-
locarmos no papel, vamos correr atrás do tribunal. O 
tribunal vai decidir e vamos ter que dizer amém.

Concedo um aparte ao Senador Eduardo Su-
plicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Pedro Simon, quero cumprimentá-lo por sua 
iniciativa. Hoje, no diálogo entre todos os Senadores 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
ouvindo as inúmeras opiniões a respeito do projeto de 
V. Exª, do parecer do Senador Jefferson Péres, que-
ro dizer que não vi aspectos de inconstitucionalidade 
porque o que V. Exª na verdade procura assegurar é 
o direito à informação. Para muitos, a informação so-
bre eventual processo com respeito a um candidato 
pode ter sido lido na Imprensa. Mas tipicamente essa é 
uma informação que deve ser dada a todo o eleitorado. 
Conforme V. Exª assinalou, havendo contra qualquer 
candidato uma informação de que esteja sendo pro-
cessado, que se assegure a ele o direito de  explicar 
o que aconteceu, de fazer a sua defesa.  Nesse caso, 
além de se assegurar àquele candidato o direito de se 
defender, assegura-se ao eleitor  o direito à informação 

    173ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14176 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

a respeito da denúncia que foi formulada e está trami-
tando na Justiça. Por essa razão votei favoravelmente 
ao projeto de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço 
muito, e é verdade, foi com muita alegria que ouvi o 
pronunciamento favorável de V. Exª lá na Comissão.

Se formos deixar as coisas andando... A Comis-
são de Constituição e Justiça da Câmara dos Depu-
tados aprovou por larga margem projeto de lei de um 
deputado que versa o seguinte: se o promotor apre-
sentar uma denúncia contra alguém e não provar, e 
esse alguém for absolvido, o promotor terá que pagar 
as custas do processo e indenizar a pessoa que ele 
denunciou. Dá para entender?

O procurador apresenta uma denúncia contra 
Pedro Simon, Pedro Simon vai lá,  defende-se e prova 
que Pedro Simon tem razão. Eu ganhei. O procurador 
vai ter de pagar as custas e a minha indenização. O 
que vai acontecer se for aprovado esse projeto? Tenho 
certeza, como um mais um são dois, de que não será 
aprovado. O procurador não acusará mais ninguém. 
Para que vai se meter em uma coisa dessas? Não vai 
acusar mais ninguém.

Vejam que quando a gente não tem o mínimo 
de raciocínio, quando a gente perde a lógica da aná-
lise geral, acontece uma coisa dessas. Quando é que 
passaria pela cabeça de alguém que a Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados apro-
varia por imensa maioria um projeto dessa natureza? 
Pois aprovou. Por isso, Sr. Presidente, creio que é bom 
que se diga que esta não é uma bandeira de ninguém, 
que este não é um assunto que some para ninguém. 
Defender essa tese é nossa obrigação mínima. Creio 
que estarmos juntos e darmos a nossa contribuição 
nesse sentido é muito importante.

Por outro lado, Sr. Presidente, recebo com muita 
alegria o retorno da Ministra Marina. Vivi com S. Exª 
momentos emocionantes neste Casa. Que bom vê-la 
de volta! Que bom vê-la aqui nesta tribuna defendendo 
suas idéias, seus princípios, sem a responsabilidade 
de, sendo Ministra, ter de internamente defender o que 
sempre defendeu, que é obrigação dela, mas externa-
mente  ter de ficar com a posição que o Governo adota. 
Agora não, agora ela volta a ser Senadora com as suas 
idéias, com os seus princípios. E, conforme forem as 
mudanças que se efetuarem, se é que se efetuarão, 
no novo Ministério, poderemos convocar a ex-Ministra 
e o futuro Ministro para, nesta Casa, debaterem e ve-
rificarmos com quem está a razão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Neuto de Conto, deixa a cadeira da pre-

sidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Cam-
pos.

Durante o discurso o Sr. Pedro Simon, o 
Sr. Jayme Campos, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias, 
2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra, o Senador Mário Couto, por permuta 
com o Senador Flexa Ribeiro.

V. Exª dispõe de dez minutos.
Antes, concedo a palavra ao Presidente José 

Sarney, pela ordem. 
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Se o Se-

nador Mário Couto consentir, peço a palavra para fazer 
uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra, o Senador José Sarney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não esta-
va aqui no Senado ontem à tarde quando foi feita uma 
homenagem ao ex-Senador Luís Carlos Bello Parga. 
Na verdade, eu estava inscrito como orador na sessão 
da manhã para falar sobre os 120 anos da Abolição da 
Escravatura no Brasil e, quando entrava no plenário, 
recebi a notícia da morte do Senador Luís Carlos Bello 
Parga, que era meu amigo de juventude. 

Fizemos a vida juntos, pertencíamos a uma ge-
ração de jovens intelectuais que, no Maranhão, fize-
ram o movimento neo-modernista, no fim da década 
de 40. Eu tinha uma profunda relação de convivência 
com o Senador Bello Parga. Por isso mesmo, ao subir 
à tribuna ontem, confesso que poucas vezes tive de 
fazer um discurso submetido a tamanha comoção. E 
saí daqui para pegar um avião e ir ao seu sepultamen-
to no Maranhão.

Quero colocar-me com absoluta isenção para 
deixar nos Anais do Senado o meu testemunho sobre 
o Luís Carlos Bello Parga. Conheci poucos homens 
com a compostura, a decência, a austeridade e a sim-
plicidade do Senador Bello Parga. Ele passou por esta 
Casa deixando esse exemplo extraordinário. Acho que 
muitos dos Senadores que aqui estão concordarão co-
migo sobre o que ele representou para esta Casa.

Era um homem de grande cultura. Era um eru-
dito. Sabia tudo sobre literatura americana, literatura 
inglesa, literatura latina, literatura francesa. Conhecia 
profundamente o francês, o inglês, o latim e até uma 
boa parte de grego. Mas tudo isso era coberto por uma 
simplicidade que ele jamais ostentava. E primava por 
conduzir-se assim dentro do Senado.

Há um fato, Sr. Presidente, que só ontem eu – seu 
amigo tão estreito –soube. Contou-me o chefe do seu 
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gabinete. Há alguns anos, ele estava aqui no Senado 
Federal e, devido a sua formação de bancário, tinha o 
gosto de conferir todos os seus contracheques rece-
bidos. Em um deles, descobriu que estava recebendo 
três centavos a mais do que devia receber. Silenciosa-
mente – ninguém soube disso aqui no Senado –, ele 
procurou a seção de contabilidade desta Casa e obri-
gou essa seção a refazer todas as contas e os contra-
cheques de todos, para que ele pudesse devolver os 
três centavos que estava recebendo a mais nos seus 
subsídios. Só isso. Mas ninguém soube disso. Ontem, 
eu, seu amigo, soube disso pelo chefe do seu gabine-
te. De tal maneira era a sua conduta.

Além de tudo, era uma figura humana de um 
espírito público extraordinário, dedicado ao trabalho. 
Dentro das comissões das quais ele participava, deixou 
pareceres sábios sob o ponto de vista da formulação 
literária e também do conhecimento das matérias que 
lhe foram submetidas. Ele se aprofundava em todos 
os assuntos de que tinha que tratar.

Há alguns anos, ele vinha se dedicando à tradu-
ção dos clássicos, não com a linguagem atual, mas 
realmente com a linguagem com que eles tinham 
escrito antigamente, primitivamente, as suas obras. 
A isso ele se dedicava como um ourives que fosse 
consertar um relógio antigo, nas suas peças, desco-
brindo palavras, pesquisando palavras. E naquilo ele 
consumia a sua vida.

Era um homem de uma austeridade muito gran-
de. Poderíamos dizer, se usássemos uma palavra da 
linguagem religiosa, que ele era um anacoreta, des-
ses que tinham a noção da sua responsabilidade e, ao 
mesmo tempo, de seus deveres. E ele fazia isso como 
uma conduta pessoal, não fazia para ninguém. 

Eu me lembro que, no livro de Afonso Celso so-
bre os seus dez anos de Parlamento, ele fala da sua 
experiência durante os anos que passava, e havia um 
grupo de parlamentares que se dedicava a construir a 
sua passagem luminosa fazendo a exaltação da sua 
própria formação moral. Pois Luís Carlos era todo 
esse homem correto, impoluto, todo esse homem de 
austeridade, e nunca ninguém o ouviu auto-proclamar 
suas virtudes.

Quero dizer que, pessoalmente, foi com grande 
emoção que recebi a notícia. Fui ao seu sepultamento 
e via, em seu túmulo, nas suas últimas horas, um pe-
daço da minha vida, da geração de que participei, dos 
poucos que éramos e dos menores que somos ainda 
hoje, caminhando para a eternidade.

São com essas palavras que deixo o meu tes-
temunho sobre um amigo, mas também um grande 
político, um grande patriota que perdemos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra o Senador Mário Couto. Agradeço a 
V. Exª pela concessão do tempo.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Peço 
desculpas ao Senador Mário Couto, porque eu disse 
que seriam breves palavras e acabei me alongando. 
Mas V. Exª há de compreender meu dever pessoal de 
fazer essa manifestação que eu tinha que fazer sobre 
um amigo muito grande.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Pois não, 
Senador Sarney. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
Senador Geraldo Mesquita, tinha hoje a intenção de 
vir abordar novamente o tema dos aposentados. Mas 
falei com o Presidente ontem, e ele me disse que nós 
estaríamos esta semana, com absoluta certeza, con-
versando com o Presidente da Câmara. Mas haveria 
outros assuntos com relação aos aposentados. Gosta-
ria de falar das estradas brasileiras. Há tanto assunto 
para falar neste País. 

Mas eu não poderia deixar de abordar este as-
sunto, na tarde de hoje, com relação ao meu querido 
Estado do Pará. São coisas, Senador Geraldo Mesquita, 
inexplicáveis, difíceis de entender. Como sempre, V. Exª 
é atento a todos os pronunciamentos, tenho certeza de 
que, no final do meu pronunciamento, V. Exª também 
não vai entender o porquê do que eu vou aqui disser-
tar. Tenho certeza disso.  Há coisas sobre as quais fico 
meditando e não consigo entender. 

Observe bem, Senador. O Governo anterior a 
este que está no meu Estado fez um financiamento no 
BNDES, Senador Mão Santa, Senador Mozarildo, de 
R$160 milhões, para fazer com que a saúde do meu 
Estado sofresse uma verdadeira revolução. 

Saúde. Aquela saúde que o Presidente Lula diz 
que, com ela, ninguém brinca. Estão brincando no 
meu Estado com a saúde. Cento e sessenta milhões 
de reais! Contrato assinado e o banco investindo no 
Estado do Pará.

O Governo do Estado do Pará, Presidente José 
Sarney, entra com mais R$70 milhões, para construir 
um hospital, Senador Jefferson Péres, em cada região. 
Como Belém estava muito centralizada, o que o Go-
vernador do Pará pensou? “Vou construir um hospital 
em cada cidade pólo de cada região e, então, aquelas 
cidades vizinhas vão-se servir daquele hospital. Vou 
atingir mais ou menos um milhão e meio de pessoas, 
que vão servir-se desses hospitais.”

E assim foi feito, Senadores. O BNDES, com o 
Governo do Estado, começou a construir os hospitais: 
Santarém, Tailândia, Altamira, Redenção e um hospi-
tal oncológico na cidade de Belém, para tratamento 
de câncer infantil. 
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Pasmem Srªs e Srs. Senadores! Assume a Go-
vernadora Ana Júlia Carepa, Senador Jefferson Péres. 
É inacreditável, Senador! Não dá para acreditar! 

Simplesmente porque foi o governo anterior do 
meu Partido, o PSDB, que construiu os hospitais, e os 
hospitais não funcionam.

Santarém, um dos mais belos hospitais do Norte 
do País não funciona na sua totalidade; Tailândia, no 
Nordeste do Pará, com 95% construído – e aqui tenho 
como testemunha o nobre Deputado do Pará Alexan-
dre Von e o nobre Deputado Federal Lira Maia, todos 
os dois representantes da cidade de Santarém. Este 
Deputado, já é a décima vez que S. Exª está aqui, ten-
tando sensibilizar as autoridades para fazer funcionar 
aquele hospital. Ranço político; não pode existir mais 
isso no nosso País, Senador Jefferson – não pode –, 
a prejudicar 1,5 milhão de pessoas que precisam do 
atendimento hospitalar. Noventa e cinco por cento do 
Hospital de Tailândia está construído. Não acabam, 
porque foi o Governo anterior. É um hospital iniciado 
para tratamento de câncer de crianças!

Senador Mão Santa, século vinte, e a Governa-
dora do Pará ainda não percebeu, porque usa do ranço 
político. Eu já disse aqui, várias vezes, nesta tribuna: eu 
não tenho absolutamente nada contra a Governadora. 
Queria eu até poder ajudá-la. Já fiz vários pronuncia-
mentos aqui, dizendo que estou à disposição da Go-
vernadora do Pará – eu e o Senador Flexa Ribeiro –, 
mas nenhum telefonema, nenhum contato. Por quê? 
Porque nós somos do PSDB e ela é do PT! 

Em Santarém, exatamente onde a população 
pleiteia o funcionamento pleno do hospital, a Prefeita 
é do PT; a Governadora do Pará é do PT; o Presidente 
da República é do PT. Por que não funciona? Ranço 
político! 

Eu já disse, várias vezes, aqui, Senador Mão 
Santa – preste atenção, V. Exª já foi Governador de 
seu Estado – tenho certeza de que aqui todos os Se-
nadores que já foram Governadores de seus Estados 
não fizeram isso e jamais fariam isso, contra a popu-
lação de seus Estados. 

Senador Mão Santa, eu não faço isso por oposi-
ção. O meu coração é aberto. Eu não estou aqui com 
demagogia, Senador Mão Santa. Eu não tenho nada 
contra a Governadora do Estado do Pará. Eu não torço 
pela desgraça do meu Estado! Eu torço para dar certo 
o Governo dela. Isso é uma realidade, isso não é de-
magogia, Senador Mão Santa. Eu não torço pela des-
graça; eu estou torcendo para que dê certo, mas não 
posso dizer que agora está dando certo, porque faltou 
humildade. Com humildade, vai-se a tudo; sem humil-
dade, não se leva nada, não se consegue nada! 

Eu nunca vi, nos meus 62 anos de idade, um 
Governo bem sucedido que use de ranços políticos 
e esqueça a humildade. Nunca vi na minha vida dar 
certo. Não podemos mais aceitar. O povo do interior 
é o povo mais sofrido. Quando a capital tem tudo, o 
interior não tem nada, e quando se quer fazer, vem 
alguém e desfaz.

Por isso, nobres Senadores, por não conseguir 
mais aceitar e aturar coisas que prejudiquem a popu-
lação do meu Estado, que prejudiquem uma cidade tão 
hospitaleira como é Santarém, uma cidade que tem 
um povo carinhoso. E não é só Santarém, são várias 
cidades vizinhas de Santarém...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Mário 
Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não, 
Senador.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Permita-me 
relembrar o nosso Presidente Luiz Inácio. Não estou 
entendendo, porque ele disse que a saúde do Brasil 
estava atingindo a beira da perfeição. Estou surpreso 
com o relato de V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não está; 
no meu Estado, não está. Lógico; todos nós sabemos, 
Senador Jarbas Vasconcellos, que a saúde no Brasil 
vai muito mal. Penso que nunca houve época em que 
a saúde no Brasil estivesse tão mal, Senadores!

Que a violência neste País estivesse tão mal! 
Tão mal! Não vou fazer isso com a intenção de que-
rer intimidar alguém aqui ou algum Ministro, mas não 
consigo mais ficar sem tomar qualquer posição em 
relação a esses hospitais, principalmente os hospitais 
de Santarém e de Tailândia.

Como a verba é pública federal, quero que o 
Ministro venha a esta Casa prestar esclarecimentos. 
Por que, se o dinheiro foi liberado? Por que, se o con-
trato está vigente, se há hospitais construídos com 
equipamentos encaixotados? Por que esses hospitais 
não funcionam? Por que esses hospitais não servem 
à população? Por que, Srªs e Srs. Senadores? Temos 
de saber por quê.

Vamos chamar o Ministro Temporão.
Fulcrados no que preceitua o § 1º do art. 50 da 

Constituição Federal, combinado com o inciso III do 
art. 90 e do § 1º do art. 397 do Regimento Interno do 
Senado Federal e, considerando os graves problemas 
enfrentados no setor de saúde pela população do Es-
tado do Pará, é que requeremos seja convocado o 
Exmº Sr. Ministro de Estado da Saúde, Dr. José Go-
mes Temporão, a fim de prestar informações acerca 
da paralisação das obras dos hospitais custeados com 
verbas federais no Estado do Pará.
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Tenho que fazer isso, Srs. Senadores, não posso 
mais ver aqueles hospitais prontos, grandes hospitais, 
que vão servir a mais de um milhão e meio de pessoas, 
porque são vários, em cada região um, parados por 
ranço político e por falta de humildade da Governadora 
do Estado do Pará.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– A Presidência agradece V. Exª. 
Com a palavra o Senador Neuto de Conto, por 

dez minutos.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 

Pela ordem, tem a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é 
apenas para registrar, estou encaminhando à Mesa, 
um voto de aplauso pelo aniversário da Rádio Guaru-
já, de Florianópolis, uma das rádios mais tradicionais 
do Estado de Santa Catarina, que está completando 
no dia de hoje 65 anos. É uma rádio que teve, entre 
os seus fundadores, um dos governadores de Santa 
Catarina, o Aderbal Ramos. 

Portanto, nós gostaríamos de fazer este registro, 
de público, aqui no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Já está sobre a mesa o requerimento de V. Exª e terá 
o encaminhamento regimental.   

Com a palavra o Senador Neuto de Conto.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, primei-
ramente eu gostaria de pedir permissão à Senadora 
Ideli Salvatti para também saudar esse importante ve-
ículo de comunicação do Estado de Santa Catarina, a 
nossa querida Rádio Guarujá.

Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senado-
ras, ao percorrer o Brasil, em particular o meu Estado, 
Santa Catarina, temos um aprendizado permanente. 
Percorrendo alguns municípios, encontramos, nas suas 
propostas de administração, verdadeiras obras-primas 
de administração pública, muitas das quais, além de 
surpreenderem, dão resultados extraordinários.

Por isso, na tarde de hoje, registro o Município 
de Jaraguá do Sul. Distante 200 quilômetros da capi-
tal do Estado, Florianópolis, no norte do Estado, tem 
o terceiro maior pólo industrial de Santa Catarina e 
detém o quarto lugar da economia dos catarinenses. 
É administrado pelo Prefeito Moacir Antônio Bertoldi, 
que, ao contrário do que ouvimos aqui do eminente 
Senador Mário Couto, no ano de 2005, lançou um 
programa extraordinário de vacinação antigripal infantil 

que prevê a vacinação de toda criança de 6 meses a 
5 anos. Esse trabalho atinge atualmente oito mil crian-
ças e tem dado um resultado ímpar, cujos números se 
apresentam principalmente nos hospitais. Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, só nestes últimos cinco anos, 
o internamento de crianças foi reduzido em 70% por 
conta de um programa, por conta de uma proposta 
que, executada, além de atender, além de conduzir as 
famílias, além de conduzir a criança à saúde, também 
proporcionou ao Município uma redução de gastos ex-
traordinária pelo atendimento desses jovens e dessas 
crianças na área da saúde.

Assim, ocupo esta tribuna para cumprimentar a 
Administração Pública daquele Município, para saudar 
e cumprimentar a sua população pelo trabalho, pela 
luta, pela dedicação e pelo destaque principalmente 
nas indústrias de metal-mecânico, nas indústrias de 
vestuário, que nos dá, a Santa Catarina e ao Brasil, um 
exemplo e dá à sociedade como um todo uma respos-
ta, no quadro da saúde, que serve de exemplo para o 
nosso Estado e para o Brasil.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade deste 
registro e deixo nossa saudação.

Durante o discurso o Sr. Neuto do Conto, 
o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Efraim Mo-
rais.

Comunico que, após a palavra do Senador Efraim, 
vamos iniciar a Ordem do Dia. Portanto, peço a pre-
sença das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores no 
plenário.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, trago 
hoje ao Plenário do Senado da República assuntos 
altamente relevantes que vêm afligindo o setor econô-
mico do tabaco no Brasil, notadamente as empresas 
de pequeno porte, e destaco, com ênfase, Srs. Sena-
dores, dois pontos fundamentais: o primeiro é sobre a 
tributação do IPI sobre cigarros, e o segundo é sobre 
o Registro Especial.

O primeiro desses assuntos já vem sendo, há mais 
de um ano, objeto de profunda análise na Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado da República, que é 
presidido pelo ilustre Senador Aloizio Mercadante.

Assim, devido à relevância das questões ora pos-
tas, já está sendo objeto de emenda, por esta Casa, 
no Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2008.
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Até maio de 1999, Srs. Senadores, a carga tri-
butária do Imposto sobre Produtos Industrializados 
dos cigarros era de 41,25% para todas as empresas. 
A sistemática de tributação era ad valorem, isto é, a 
alíquota específica de 41,25% incidia sobre o preço 
do cigarro vendido no varejo pelos fabricantes. Todas 
as indústrias de cigarro tinham uma isonômica carga 
tributária, independentemente da marca, classe, ta-
manho ou embalagem do produto.

No entanto, a partir de junho de 1999, através de 
simples Decreto do Poder Executivo, de nº 3.070/99, 
confesso, sem nenhuma justificativa convincente, o IPI 
dos cigarros passou a ser cobrado por valor fixo em 
reais por vintena, ou seja, alíquota ad rem, não mais 
incidindo sobre o preço do produto vendido no vare-
jo pelos fabricantes, mas com parâmetro na classe, 
tamanho e embalagem dos produtos. Com isso, Srs. 
Senadores e Srªs Senadoras, os grandes fabricantes 
de cigarros detentores de marcas famosas passaram a 
pagar IPI, proporcionalmente, a menor do que aqueles 
pequenos fabricantes que detinham marcas de menor 
introdução no mercado.

No passar desses anos, para se ter uma noção 
da assimetria tributária no setor, as grandes multina-
cionais, que antes pagavam 41,25% de IPI nos cigar-
ros, passaram a pagar apenas 27,95%, enquanto que 
as pequenas empresas do setor continuam pagando 
45,80% até 52,17%.

Esses dados, Sr. Presidente, são da USP/Fipe-
cafi e foram apresentados no X Congresso Interna-
cional de Custos, em Lyon, na França, em junho de 
2007, no trabalho intitulado Impacto do Imposto sobre 
Produtos Industrializados nos Custos da Produção de 
Cigarros no Brasil.

Diante desse quadro, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, números muito mais alarmantes vou trans-
mitir-lhes agora.

Com tal assimetria tributária no setor de cigarros 
no Brasil, o País deixou de arrecadar de IPI, no perí-
odo de 1999 a 2006, nada menos que R$18 bilhões, 
Senador Mozarildo, segundo profundo estudo da USP/
Fipecafi. Esse vultoso volume de dinheiro resultante da 
renúncia fiscal do Decreto nº 3.070/99 contribuiu para 
deixar de entrar no caixa da União. No entanto, cer-
tamente foi transferido em forma de lucros ao exterior 
para as matrizes das empresas que detêm o duopólio 
do segmento de cigarros no Brasil.

Sendo assim, cumpre a esta Casa procurar so-
luções imediatas para equacionar a assimetria tribu-
tária do IPI dos cigarros, a fim de que a União possa 
arrecadar muito mais nesse segmento, contribuindo 
com o esforço de combate ao tabagismo no Brasil, 
em consonância com a Organização Mundial da Saú-

de e os princípios da Convenção Quadro, que regula 
o controle de consumo do tabaco no mundo, do qual 
o Brasil é signatário.

Sr. Presidente, o Registro Especial para os fa-
bricantes de cigarro passou a ser uma benesse para 
as grandes empresas e, conseqüentemente, um ins-
trumento de exclusão para pequenas empresas do 
setor. 

Com efeito, o registro especial foi instituído pelo 
Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, que prevê, entre outras 
sanções políticas, cassação do registro e conseqüen-
te fechamento de empresas ante a inadimplência de 
tributos administrativos pela Receita Federal, além de 
apreensão de seus estoques de mercadorias, sem, 
contudo, dar oportunidade de a empresa defender-se 
e exercer o contraditório, em proteção, inclusive, da 
propriedade mediante o devido processo legal - o que 
é, Srs. Senadores, um verdadeiro absurdo. Assim, os 
arts. 1º e 2º do Decreto-Lei nº 1.593/77, ao instituírem 
e regulamentarem o registro especial, prevêem restri-
ções desnecessárias ao exercício da livre iniciativa e 
da livre concorrência, que se sobrepõem aos precei-
tos e princípios fundamentais assegurados pela nossa 
Constituição.

Como se sabe, Sr. Presidente, o Ministério da 
Saúde, por meio da Anvisa, já dispõe de normas e 
mecanismos suficientemente capazes de fiscalizar e 
controlar, no âmbito de sua competência, a atividade 
das fábricas de cigarro no Brasil. Logo, o registro espe-
cial no Ministério da Fazenda é um instrumento inócuo, 
mas comumente usado para o exercício de sanções 
políticas, criando, com isso, insegurança jurídica no 
setor e violando princípios básicos que norteiam o di-
reito econômico.

Por isso, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, 
o ilustre Senador César Borges, Relator do Projeto de 
Lei de Conversão nº 14/2008, deve considerar também 
estas minhas breves considerações que acabo de fa-
zer a respeito das distorções jurídicas e tributárias na 
indústria do cigarro no Brasil, permitindo a S. Exª o 
saneamento, via emendas, no referido Projeto de Lei 
de Conversão nº 14.

Sabemos que o Senador César Borges é o Re-
lator e, pelo Regimento da nossa Casa, só a ele cabe 
emendar o Projeto de Lei de Conversão nº 14, com a 
finalidade de promover justiça igualitária entre os en-
tes econômicos do segmento e sobrevivência, princi-
palmente, Srs. Senadores, das pequenas empresas 
do setor.

Portanto, Sr. Presidente, encaminharei este nos-
so pronunciamento ao nobre Senador César Borges, 
Relator do Projeto de Lei de Conversão nº 14/2008, 
para que ele possa realmente dar e produzir, por meio 
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do seu relatório, justiça igualitária entre os pequenos 
produtores do setor.

Além deste pronunciamento, Sr. Presidente, quero 
fazer uma observação na tarde de hoje. Quero dizer aos 
Srs. Parlamentares que, com muito orgulho, registro a 
satisfação de mais uma iniciativa do Senado Federal 
no sentido de proporcionar às pessoas com deficiência 
a inclusão em nossa vida cívica nacional.

Tenho o prazer de comunicar aos nobres Pares 
que esta Casa acaba de lançar, hoje pela manhã, no 
gabinete de V. Exª, Sr. Presidente, a versão em braile 
do Jornal do Senado. Previsto, inicialmente, Senador 
Mão Santa, para circular em edição mensal, destina-
se a divulgar as atividades desempenhadas pelo Srs. 
Senadores, os projetos aprovados em plenário e nas 
Comissões e também os debates sobre os temas de 
grande relevância nacional.

Acredito ser essa, Srs. Senadores, mais uma 
iniciativa do Senado Federal para dar transparência 
aos seus trabalhos, para mostrar a todos os cidadãos, 
sejam eles portadores ou não de qualquer necessida-
de especial, o que seus representantes estão fazendo 
para melhorar a sua vida.

Além da edição mensal do Jornal do Senado, Srs. 
e Srs. Senadores, lançaremos em breve – e aqui trago 
ao plenário o primeiro exemplar – Literatura Popular 
em Versos – Antologia em Braile. Sem dúvida, trata-se 
de literatura de cordel em braile, uma de nossas mais 
criativas expressões culturais, agora também disponí-
veis aos portadores de deficiência visual.

Nessa obra, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, estão presentes três conhecidos livros de cordel: 
Romance do Pavão Misterioso, Intriga do Cachorro 
e o Gato, e História do Boi Mandingueiro e o Cavalo 
Misterioso.

Lembro que o Senado Federal implantou o ser-
viço de braile em 1998, tornando-se parte do organo-
grama da Gráfica do Senado. Atualmente, o serviço 
conta com seis máquinas de pequeno porte e duas de 
médio porte para impressão em braile, além de uma 
equipe de servidores dedicada a fazer a transcrição 
dos textos convencionais para o braile.

Portanto, Sr. Presidente, o resultado desse enor-
me esforço é compensador para todos nós que fazemos 
o Senado Federal, sob o comando de V. Exª. Devemos 
dizer que estamos dando continuidade àquele traba-
lho que foi iniciado em 1998. Já editamos 35 obras 
diferentes em braile, Senador Tião Viana – V. Exª que 
tanto tem contribuído com esse trabalho –, entre elas 
a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o livro Passaporte para a Cidadania, que 

reúne a legislação brasileira sobre acessibilidade, e o 
monumental Dicionário em Braile da Língua Portugue-
sa, em cinco volumes. Agora, acrescentamos a esse 
formidável acervo o nosso Jornal do Senado, em edi-
ção mensal, e a obra Literatura Popular em Versos – 
Antologia em Braile.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 
Efraim Morais, V. Exª me concede um aparte?

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Tenho or-
gulho, Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, de poder 
dizer que nós do Senado Federal temos assumido um 
papel de vanguarda nesse esforço contínuo de inclu-
são e valorização da pessoa com deficiência, não só 
cuidando de realizar a tarefa que nos cabe primaria-
mente, a de criar leis que possibilitem construir solu-
ções definitivas para plena inclusão das pessoas com 
deficiência, como também apresentando à sociedade 
exemplos concretos, como este da edição do Jornal 
do Senado em braile, que tornam o nosso trabalho 
acessível a todos os cidadãos brasileiros.

Concedo a V. Exª, Senador Tião Viana, o apar-
te.

O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador 
Efraim, desejo apenas cumprimentar V. Exª pelo pro-
nunciamento que é um homenagem sua e sei da Mesa 
Diretora do Senado e de todos os Senadores à nossa 
Instituição Senado Federal, que tem tido um direcio-
namento de suas atividades a todos os portadores de 
deficiência. O Senado assume, sim, uma feição de 
responsabilidade social voltada para os portadores 
de deficiência. Tem conduzido isso desde a edifica-
ção às reformas por que a Casa está passando – e 
V. Exª tem dado esse direcionamento – até o cuidado 
distinto como seria o acesso em braile a informações 
vitais para o processo de cidadania no Brasil. O Se-
nador Renan Calheiros, presidindo esta Casa, jogou 
muito de sua sensibilidade nessa matéria, defendeu 
a instituição de uma política especial da própria Presi-
dência do Senado para os portadores de deficiência. A 
sua esposa, Verônica, teve um direcionamento nesse 
sentido. Houve, inclusive, uma sessão especial nesta 
Casa sobre a matéria. A minha esposa, quando eu 
estava naquela interinidade, ajudou a fazer a leitura 
do documento que V. Exª cita, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente para os deficientes auditivos. Ela gra-
vou, junto à Biblioteca do Senado Federal, o que se 
transformou num CD. Então, nós temos orgulho de ver 
o Senado com esse direcionamento. E o Presidente 
Garibaldi Alves está acolhendo com toda a sensibilida-
de para que nós possamos multiplicar uma Casa com 
efetiva responsabilidade social. Então, parabéns a V. 
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Exª, que, como 1º Secretário, tem sido diretamente 
sensível e apoiador desse tipo de atividade da Casa, 
que é um exemplo de educação política para o Brasil 
sobre o alcance da cidadania. 

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço 
a V. Exª , Senador Tião Viana. 

O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador 
Efraim, permita-me um aparte? 

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM –PB) – V. Exª, 
como 1º Presidente da Mesa Diretora da Casa, tem, 
ao lado dos outros membros da Mesa Diretora, nos 
incentivado e nos apoiado nesse sentido. 

Então, o que eu registro – e o que é mais im-
portante, V. Exª se referiu ao apoio que recebemos 
do Presidente Renan e de sua esposa, bem como da 
esposa de V. Exª – é a continuidade desse trabalho, a 
seriedade com que as Mesas Diretoras, desde 1998, 
vêm dando seqüência a esse trabalho e avançando. 
E passamos a ser uma vanguarda em nível nacional. 
Estamos chegando às Assembléias Legislativas. 

Quando o Presidente Garibaldi recebeu o Pre-
sidente do Supremo, Ministro Gilmar Mendes, fomos 
bem claros, colocando-nos à disposição para chegar 
até o Supremo para ajudá-los, para levar a nossa 
experiência para que esse assunto seja um assunto 
nacional, seja um assunto de toda a sociedade e não 
exclusivamente de algumas instituições.  

Por isso, agradeço a V. Exª e aproveito a oportu-
nidade para agradecer também ao Senador Garibaldi, 
que nos tem incentivado e tem aberto todos os espaços 
que se fazem necessários para darmos continuidade 
a esse trabalho iniciado em 1998, quando aqui sequer 
nos encontrávamos.

Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Senador 

Efraim Morais, quero também me associar ao seu con-
tentamento, a sua alegria quando o nosso Senado Fe-
deral lança a edição do jornal em braile. É um avanço, 
uma conquista que certamente marca uma nova época 
nesta Casa, na medida em que se vê a preocupação 
no sentido de difundir o acesso, por todo o conjunto da 
sociedade civil, especialmente as pessoas portadores 
de deficiência visual, ao nosso trabalho, sobretudo o 
trabalho efetivo em prol de uma população que possa 
viver com a sua cidadania plena. Certamente, esta Mesa 
Diretora, liderada pelo nosso Presidente Garibaldi e 
por V. Exª, nosso 1º Secretário, tem demonstrado que 
tem feito um trabalho extraordinário, sobretudo com 
transparência, com a maior lisura possível, buscando 
efetivamente que a sociedade brasileira tenha aces-
so ao trabalho exemplar que o Senado Federal vem 

fazendo nesses últimos tempos. Parabéns, Senador 
Efraim, parabéns Senador Garibaldi e toda a Mesa 
Diretora, pelo avanço e a conquista que tivemos nos 
últimos dias. Muito obrigado.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Jayme Campos. Devo dizer a V. Exª 
– e o próprio Presidente desta Casa sabe muito bem 
– que já fizemos muito, nós, Senadores e Senadoras 
desta Casa, porque não são apenas aqueles que es-
tão na Mesa Diretora. Nós temos aqui – não vamos 
citar nomes – vários Srs. Senadores e Senadoras que 
se dedicam também a essa causa. Então, não é justo 
que aqui citemos um ou dois ou possamos responsa-
bilizar apenas a Mesa Diretora. Há uma integração, 
uma unidade muito forte dos Senadores e Senadoras 
nesse sentido.

Portanto, Senador Garibaldi, sei que já fizemos 
muito, mas ainda temos muito o que fazer nessa área. 
E o Senado, com certeza, na próxima Mesa Diretora, 
tem quase uma obrigação de dar continuidade a esse 
trabalho que vem desde 1998.

Para concluir, Sr. Presidente, eu queria também 
registrar e participar ao Plenário desta Casa o lança-
mento do Guia do Eleitor Cidadão – Eleições 2008, 
ocorrido há poucos dias, no Tribunal Superior Elei-
toral, na despedida do Ministro Marco Aurélio como 
Presidente do TSE. Devo registrar que o Guia do Elei-
tor Cidadão se trata de um valioso instrumento para 
o cidadão eleitor e aborda temas relevantes, desde 
informações básicas sobre o que é um município e 
sobre os papéis e funções que cabem aos responsá-
veis diretos por sua administração, ou seja, prefeitos e 
vereadores, até o papel do próprio cidadão-eleitor, seja 
na hora de escolher seus candidatos, seja depois das 
eleições, cobrando, fiscalizando e controlando os seus 
eleitos. Abordamos, ainda, nesse guia, diversos pon-
tos importantes para a boa compreensão do processo 
político que se desenrola em torno das eleições, com 
informações sobre os partidos políticos, a campanha 
eleitoral e os direitos e garantias do eleitor.

Portanto, esse guia, Srs. Senadores, foi fruto de 
uma profícua parceria entre esta Casa Legislativa, o 
nosso Senado Federal, e o Tribunal Superior Eleitoral 
e vem surpreendendo a todos com a demanda excep-
cional a que vem sendo submetido. Para que tenham 
uma idéia os senhores, já foi rodado na Gráfica do 
Senado aproximadamente um milhão de exemplares 
desse guia, que está sendo distribuído pelos TREs 
em todo o Brasil.

Nesse sentido, desejo parabenizar as equipes 
do Tribunal Superior Eleitoral e do Instituto Legislativo 
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Brasileiro, órgão integrante da estrutura administrati-
va do Senado Federal, porque, juntos, conseguiram 
produzir um material de alta relevância, unindo a cla-
reza da exposição com a riqueza da informação. De 
leitura simples e fácil, o guia, na forma de perguntas 
e respostas, cobre todas as questões mais básicas e 
contém todas as informações necessárias para que 
o cidadão se posicione com consciência e segurança 
diante da urna eletrônica. Tenho certeza, assim, Srs. 
Senadores, de que estamos, com esse guia, dando 
uma contribuição significativa para melhorar a quali-
dade da nossa democracia.

Sr. Presidente, sei que V. Exª quer iniciar a Ordem 
do Dia. Agradeço a benevolência, mas são registros 
que se precisavam fazer nesta Casa. São trabalhos 
da Casa. São importantes feitos desta Casa, sob a 
orientação de V. Exª.

Então, manifesto aqui o meu compromisso, como, 
tenho certeza, o de todos os Senadores, de continuar 
lutando para que esta Casa Legislativa continue sendo 
a Casa de todos e não a Casa de poucos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Agradeço ao Senador Efraim Morais.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 73, DE 2008 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Mensagem nº 73, de 2008 (nº 206/2008, 
na origem), pela qual o Presidente da Repú-
blica submete à deliberação do Senado a es-
colha do Senhor Raul de Taunay, Ministro de 
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Rela-
ções Exteriores, para, cumulativamente com o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica do Zimbábue, exercer o de Embaixador 
do Brasil junto à República do Malauí.

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Jarbas 
Vasconcelos, que será lido pelo Sr. 1º Secretário.

PARECER Nº 447, DE 2008-CRE

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Para leitu-
ra do parecer.) – Sr. Presidente, em reunião realiza-
da no dia 08 de maio de 2008, às 10 horas, na sala 
de reuniões da Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, na Ala Senador Alexandre Costa, 
sob a Presidência do Sr. Senador Heráclito Fortes, 
obtivemos a aprovação da Mensagem nº 73, de 2008 
– cujo Relator foi o Senador Jarbas Vasconcelos –, 
do Senhor Presidente da República, submetendo à 
apreciação do Senado Federal o nome do Sr. Raul de 
Taunay, Ministro de Segunda Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das 
Relações Exteriores.

Sr. Presidente, foi aprovado o nome do Sr. Raul 
de Taunay com 19 votos favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro da 
discussão.

Passa-se à votação que, de acordo com a deli-
beração do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos 
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-
terno, deve ser procedida por escrutínio secreto, em 
sessão pública.

Vamos abrir o painel para que as Srªs e os Srs. 
Senadores possam votar. (Pausa.)

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
Faço um apelo aos Senadores e às Senadoras 

para que compareçam ao plenário, a fim de votarem a 
escolha do Senhor Presidente da República do Embai-
xador Raul de Taunay para a República do Malauí.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Quero comunicar às Srªs e aos Srs. Senadores 
que, na reunião de hoje, à qual estiveram presentes os 
Líderes partidários, decidiu-se que faríamos a votação 
de várias medidas provisórias que estão trancando a 
pauta na próxima terça-feira, dia 20.

Desde logo, então, quero lembrar as Srªs e os 
Srs. Senadores que, no próximo dia 20, constarão da 
Ordem do Dia várias matérias de importância para o 
País.

Com a palavra o Senador Romero Jucá, Líder 
do Governo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, 
na mesma linha do comunicado de V. Exª, convocar a 
base do Governo para que, na terça-feira, estejamos 
aqui presentes para votar diversas medidas provisó-
rias. E solicito a V. Exª que continuemos as votações 
na quarta-feira. Como é véspera de feriado e à tarde 
alguns Senadores e Senadoras se deslocarão aos 
seus Estados, sugiro que façamos na quarta-feira 
pela manhã a sessão ordinária, exatamente para que 
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possamos dar prosseguimento às votações também 
no dia de quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª tem razão. Temos apenas de fazer um 
apelo ao Senador Marco Maciel, porque as reuniões da 
Comissão de Constituição e Justiça são sempre reali-
zadas às quartas-feiras pela manhã. Dessa forma, ele 
teria de compatibilizar a sessão de quarta, dia 21, com 
a reunião da Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra, novamente, o Senador Romero 
Jucá; depois, o Senador Mário Couto.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na linha da 
compatibilização colocada por V. Exª, a CCJ poderia 
fazer sua reunião às 09 horas, e teríamos a Ordem do 
Dia às 10 horas e 30 minutos. Portanto, suspender-
se-ia a reunião da CCJ às 10 horas e 30 minutos, e, 
assim, poderíamos fazer a votação das matérias aqui 
no plenário.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra o Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero discor-
dar do Líder do Governo, Senador Romero Jucá. Acho 
que não tem por que, Sr. Presidente; é nossa obrigação 
estar aqui quarta-feira à tarde. O que é isso? Temos a 
obrigação de estar aqui. Daqui a pouco, todas as reu-
niões vão passar para a parte da manhã, porque os 
Senadores não vêm na parte da tarde. O que é isso, 
Senador? Virtualmente contra, não concordo e deixo 
aqui meu voto contrário a essa alternativa.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra o Senador Jefferson Péres; de-
pois, a palavra estará com Antonio Carlos Valadares.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, la-
mento discordar do ilustre Senador Romero Jucá. Por 
que não ser um dia normal: comissões de manhã, 
plenário à tarde? Os Senadores viajam à noite ou no 
dia seguinte!

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, quero comunicar à Casa que, assim como 

aconteceu em outras áreas do Nordeste, infelizmente, 
no Estado de Sergipe, notadamente em dois Municí-
pios, no de Laranjeiras e no de Maruim, ocorreram 
enchentes que provocaram prejuízos incalculáveis 
principalmente para a população mais pobre.

O Governador Marcelo Déda se fez presente a 
esses dois Municípios – inclusive, eu o estive acompa-
nhando no Município de Maruim. A Prefeita Municipal 
de Laranjeiras e o Prefeito Municipal de Maruim provi-
denciaram a decretação de situação de emergência, e 
nós, aqui em Brasília, juntamente com o Governador 
Marcelo Déda, concitamos as autoridades federais, o 
Ministro do Planejamento, Guido Mantega, e o Minis-
tro da Integração, o Deputado Geddel, no intuito de 
liberarem os recursos visando atender os dois Muni-
cípios citados, cujas populações foram atingidas por 
chuvas muito fortes.

O Rio Ganhamoroba, que banha Maruim, inva-
diu praticamente 30% ou 40% da cidade, produzindo, 
como eu disse, prejuízos enormes. Para que V. Exª 
tenha idéia, Sr. Presidente, houve famílias que fica-
ram apenas com a roupa do corpo, porque, com a 
violência das águas, as camas, os sofás, as cadeiras, 
as mesas, geladeiras e aparelhos de televisão foram 
levados pela força das águas. Foi uma situação triste 
que vimos nos dois Municípios.

Por isso, eu gostaria de registrar a nossa soli-
dariedade ao povo do Município de Laranjeiras e do 
Município de Maruim, à Prefeita e ao Prefeito, e dizer 
que hoje mesmo o Governador Marcelo Déda, com o 
apoio de toda a bancada federal, que não apenas se 
solidarizou, mas está tomando ações efetivas no sen-
tido da assistência material e da solidariedade a esse 
povo generoso de Sergipe nesses dois Municípios.

Era a comunicação que eu desejava fazer a V. 
Exª para tranqüilizar as populações atingidas por essa 
grande enchente que ocorreu com as chuvas fortes, 
quase que uma tromba d’água, que atingiram esses 
dois Municípios.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino, 
Líder do DEM.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar 
clara a posição do meu Partido em relação ao enten-
dimento que foi feito na reunião de Líderes.
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Temos oito medidas provisórias trancando a pauta. 
Hoje é o último dia de busca de entendimento, o que 
estamos procurando.

Qual foi o entendimento feito? A primeira das 
MPs trata da aposentadoria do trabalhador rural. So-
bre essa, há entendimento para que possamos votar 
na terça-feira. A menos que haja algum fato novo ou 
alguma identificação no texto de algo que nos crie al-
gum tipo de incômodo, a nós ou ao trabalhador rural, 
poderemos votar por acordo.

A mesma coisa para a MP que trata do Pró-Jovem. 
É a segunda MP que poderemos votar por acordo.

A MP do Pronace tem para nós também en-
tendimento, guarda entendimento, pode-se votar por 
acordo.

A MP que trata de ampliação de limites do BN-
DES – sobre a qual eu tinha dúvidas, já não há mais 
– poderia ser incluída no rol das matérias a serem vo-
tadas por consenso.

O que não se poderá votar entre terça-feira e 
quarta-feira no entendimento do meu Partido? A MP 
412 que trata do Reporto. Há imensas dúvidas e imen-
sos conflitos, inclusive até com interpretações consti-
tucionais em apreciação. Essa matéria vai demandar 
um debate mais longo. Propomos, portanto, que ela 
seja votada, e até para isso, na semana após a se-
mana que entra.

A MP das Armas. O Senador Raimundo Colombo, 
que é relator, acabou de conversar comigo e precisa 
da semana que entra para elaborar com convicção seu 
relatório. Poderemos colocá-la, portanto, junto com a 
MP 412, na outra semana.

E a MP 413, que eleva a contribuição social so-
bre lucro líquido de instituições financeiras e que, na 
Câmara dos Deputados, recebeu um mundo de pen-
duricalhos, inclusive muitos dos quais de origem ques-
tionável, para dizê-lo melhor. Essa, de plano, já terá o 
nosso voto contrário, mas o debate e a discussão eu 
proponho que sejam feitos na semana após a próxima 
semana, restando a medida provisória que trata da ven-
da de bebida alcoólica em rodovias, cuja relatoria está 
entregue ao Senador Dornelles. O relatório de S. Exª 
é de qualidade boa, e acho que poderemos apreciá-la 
entre terça e quarta-feira da próxima semana. 

Essa, portanto, é a proposta que faço a V. Exª. 
Votaríamos entre quatro e cinco MPs na terça e na 
quarta-feira, e as três restantes na semana após a 
próxima semana. É a proposta de entendimento que 
fazemos para que o Senado possa ter andamento e 
possamos fazer um pacto pelo destravamento da pau-
ta e, aí sim, entrar no debate legislativo de matérias 

de interesse do Congresso, da sociedade, que estão 
represadas pelo excesso de medidas provisórias que 
estão mais uma vez entupindo a pauta.

E digo mais. Sei que existem cinco MPs que es-
tão tramitando na Câmara para o Senado; uma delas 
trata de ZPE. Eu sugeriria até a V. Exª que a lesse logo, 
pois é uma matéria revestida de enorme importância, 
principalmente para as Regiões Norte e Nordeste, 
para que se estabelecesse logo o prazo para a bus-
ca de entendimento. E que não se lessem as outras, 
porque, se forem lidas, nós teremos dificuldade ainda 
maior em abrir uma janela para votar as matérias que 
possam ser votadas depois do destravamento da pau-
ta. É a sugestão, portanto, que faço a V. Exª: as cinco 
MPs que estão sobre a mesa para serem votadas, 
por acordo, não serem lidas, para que não se possa, 
com isso, obter a janela imprescindível para que se 
votem matérias do interesse da sociedade que estão 
represadas pelo travamento da pauta imposto pelas 
medidas provisórias.

É a proposta que faço, Sr. Presidente.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço 

a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Peço 

a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora 
Patrícia Saboya. S. Exª já havia solicitado. Em seguida, 
falará a Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de registrar que a regulamentação das funções 
dos futuros oficiais de justiça e a garantia dos direitos 
dos que já exercem o cargo atendem ao interesse pú-
blico. Por essa razão, solicitei a inclusão na Ordem do 
Dia do Senado Federal do PLC nº 107/07 que altera o 
Código de Processo Civil.

De acordo com esse projeto, torna-se requisito 
para a investidura em cargo de oficial de Justiça a ti-
tularidade do grau de bacharel em Direito. Ao mesmo 
tempo, asseguram-se aos atuais ocupantes dessa fun-
ção todas as garantias e vantagens remuneratórias, 
ainda que não disponham dessa titularidade.

Todos os brasileiros conhecem a importância do 
trabalho desempenhado pelos oficiais de Justiça. São 
indispensáveis para o bom funcionamento de nosso 
Poder Judiciário. Por isso mesmo, desejamos que se 
cumpra o princípio da eficiência consagrado em nossa 
Constituição e, nesse sentido, que se profissionalizem 
ao máximo os servidores públicos.
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Um dos grandes temas nacionais é a busca de 
melhor qualidade dos serviços prestados pelo Estado. 
Deve-se reconhecer que nem sempre seu desempe-
nho é satisfatório. Por isso mesmo devemos procurar 
aperfeiçoá-los, em caráter permanente.

Os oficiais de Justiça executam importantíssimas 
missões. São os responsáveis por cumprir todas as 
decisões do Judiciário brasileiro e, assim, materializar 
as determinações jurídicas que constam das senten-
ças judiciais.

Pelo relevante serviço prestado, Sr. Presidente, 
pelos oficiais de Justiça, eu gostaria de pedir a V. Exª 
mais uma vez – já fiz um requerimento – que pudés-
semos, o mais urgente possível, votar o PLC nº 107, 
de 2007, que altera o Código de Processo Civil.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Senadora Patrícia, já determinei a inclusão na 
Ordem do Dia da matéria solicitada por V. Exª. Trata-
se do PLC nº 107, de 2007, PL nº 6.782, na origem, 
que altera o artigo 143 e acrescenta o art. 143-A à Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Pro-
cesso Civil.

V. Exª foi, portanto, atendida.
A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Quero 

apenas agradecer a V. Exª, que imediatamente atendeu 
ao pedido dessa categoria. V. Exª prova e demonstra, 
mais uma vez, o talento e a vocação que tem para 
presidir esta Casa com tanta democracia, ouvindo e 
atendendo seus colegas.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Agradeço a V. Exª. E quero dizer que o Sena-
dor Efraim Morais também o reivindicou, mas não com 
a mesma intensidade de V. Exª.

Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
acho que tivemos hoje uma rápida mas muito eficiente 
reunião entre os líderes do Senado na sala de V. Exª.

O acordo construído para que na próxima terça-
feira de quatro a seis medidas provisórias possam ser 
votadas foi uma demonstração clara de disposição de 
todos os Senadores, para que possamos construir mais 
uma janela, ou seja, mais uma brecha entre as medidas 
provisórias que já estão trancando a pauta e as medidas 
provisórias que já chegam aqui trancando a pauta.

Portanto, na semana que vem, se tivermos a ca-
pacidade de cumprir o acordo e vota as quatro ou seis 
medidas provisórias, na semana seguinte ao feriado 

de Corpus Christi teremos a possibilidade de votar as 
duas medidas provisórias sobre as quais deve haver 
grande debate. Uma delas é a MP 412, do Reporto. 
Nessa MP, inclusive, deve-se debater a respeito do 
entendimento do papel do porto público, do que diz a 
Constituição Federal a respeito do porto público, do 
porto privado. Portanto, é um tema extremamente com-
plexo para ser debatido. Da mesma forma, a MP 413 
veio com uma finalidade, mas sofreu tantas emendas 
na Câmara que, realmente, ela tem uma complexida-
de, uma dificuldade imensa de ser votada.

Mas, se nós tivermos a capacidade de votar no 
início da semana seguinte ao feriado, abriremos, sim, 
uma janela, entre a quarta e a quinta-feira da outra 
semana, para votarmos matérias importantíssimas 
que estão, há muito tempo, aguardando na pauta do 
Senado Federal, como essa cuja votação a Senadora 
Patrícia Saboya reivindicou e prontamente foi atendi-
da por V. Exª. 

Não poderia deixar de fazer, mais uma vez, o 
apelo: a PEC que desvincula a educação, que retira 
da desvinculação das receitas da União a educação, 
está prontinha na pauta para ser votada. E há um gran-
de apelo, um grande volume de pedidos para que nós 
agilizemos a tramitação da PEC dos precatórios, cujo 
relator é o Senador Valdir Raupp. Foi marcada para a 
semana que vem uma reunião extraordinária da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Espero que, efetivamente, tenhamos a capacidade 
de debater. É uma questão complexa, é uma questão 
polêmica, mas é uma questão que precisa ser apre-
ciada e votada urgentemente, até porque houve um 
compromisso formal na sala do Presidente, durante a 
Marcha dos Prefeitos, para que esta PEC fosse apre-
ciada pelo Senado Federal.

É por isso que eu faço, mais uma vez, um ape-
lo insistente para que não só construamos a janela 
entre as medidas provisórias que trancam e as que 
virão trancar a pauta, mas também que tenhamos a 
capacidade política de colocar em votação, o mais ra-
pidamente possível, a PEC que retira a educação da 
DRU e a PEC que trata dos precatórios.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 
Presidente, já estamos em condição de abrir o pai-
nel e deixar as questões de ordem para a próxima 
votação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Vou abrir o painel de acordo com a solicitação 
do Senador Gerson Camata.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Votaram SIM 44 Srs. Senadores e NÃO, 9.

Não houve abstenções.
Total: 53 votos.
Foi aprovada a indicação do Presidente da Repú-

blica, que submete à deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Raul de Taunay para exercer cumulativamente 
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República do 
Zimbábue e junto à República do Malawi.

Será feita comunicação ao Senhor Presidente 
da República.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Arthur 
Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Em-
baixador Raul de Taunay é uma figura extremamente 
preparada, conhecedor profundo das questões africa-
nas. Sei que S. Exª vai se sair bem nesse posto, como 
se saiu ao longo de toda a sua carreira. Ele que é de 
uma família tradicional de diplomatas, de historiadores, 
de homens públicos deste País desde o Império.

Mas, Sr. Presidente, encaminho à Mesa dois pro-
nunciamentos: um é o pedido de registro nos Anais 
da Casa de entrevista concedida à Veja pelo sociólo-
go Simon Schwartzman, em 07 de maio do corrente, 
matéria extremamente lúcida. E outro, tratando da in-
segurança da navegação fluvial em meu Estado, ma-
téria do hebdomadário Repórter, de Manaus, Estado 
do Amazonas, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. ARTHUR VIRGÍLIO

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, venho à tribuna neste momento para 

fazer o registro da entrevista concedida pelo sociólogo 
Simon Schwartzman à revista Veja em sua edição de 
7 de maio do corrente.

Na entrevista, intitulada “É preciso ir à luta”, o so-
ciólogo e ex-presidente do IBGE trata da importância 
em se usar a produção científica no atendimento das 
necessidades do país. Para Schwartzman, as pesqui-
sas feitas nas universidades brasileiras não contribuem 
como deveriam para o desenvolvimento do país. 

Segundo o autor, um dos fatores que contribui 
para essa “acomodação” é o fato de que “a universi-
dade pública, onde se realiza boa parte da pesquisa 
acadêmica no país, não é estimulada a atender às de-
mandas da sociedade e do setor empresarial, porque é 
integralmente financiada pelo dinheiro do governo. Ao 
mesmo tempo, a indústria brasileira, tradicionalmente, 
não tem demanda por tecnologia”.

Ainda segundo Schwartzman, “O setor privado 
perde uma excelente oportunidade de evoluir tecnolo-
gicamente. E o governo também perde, pois não usa 
o saber acadêmico para auxiliá-lo na formulação de 
políticas públicas”.

Senhor Presidente, pela importância e oportuni-
dade do assunto, solicito que a entrevista concedida 
pelo sociólogo Simon Schwartzman à revista Veja seja 
considerada na íntegra como parte deste pronuncia-
mento para que, assim, passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGILIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, peço a palavra neste momento para, 
mais uma vez, falar de algo que, infelizmente, vem se 
repetindo e que tanto causa dor e sofrimento ao povo 
do meu Amazonas.

Volto a tratar da tragédia do naufrágio do rio So-
limões. Volto a indagar por que uns desobedecem e 
por que outros deixam que prevaleça e prospere esse 
quadro em que os maiores prejudicados são os cida-
dãos que não podem dispensar o transporte fluvial 
para o trabalho ou para o lazer? 

O descumprimento das normas para o tráfego 
é grave. Mas tão grave é, também, o descaso oficial, 
que não exerce fiscalização eficaz para evitar essas 
tragédias, que se repetem e que deixam insegurança 
e incerteza naqueles que não tem outra opção senão 
o transporte fluvial.

É nesse triste contexto que faço o registro do 
editorial intitulado “Acidentes de barco”, publicado no 

último dia 11 de maio do corrente pelo jornal REPÓR-
TER, do meu Estado.

Segundo o editorial, “Entra ano sai ano e tudo 
se repete! Mais um barco provoca a morte de mais 
de cinqüenta pessoas no Amazonas. Isso denota a 
completa falta de controle por parte das autoridades. 
E não se venha dizer que os culpados são somente 
os donos de embarcações”.

Senhor Presidente, solicito que o referido editorial 
seja considerado na íntegra como parte deste pronun-
ciamento para que, assim, passe a constar dos Anais 
do Senado Federal.

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGILIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Vamos abrir o painel para que possamos votar 
a Mensagem nº 72, de 2008, (nº 205, na origem), pela 
qual o Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Sr. Carlos Antônio da Rocha 
Paranhos para exercer o cargo de Embaixador do Bra-
sil na Federação da Rússia, exercer o de Embaixador 
do Brasil junto à República da Geórgia e ainda junto à 
República Uzbequistão.

Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 72, DE 2008 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Mensagem nº 72, de 2008 (nº 205/2008, na ori-
gem), pela qual o Presidente da República submete à 
deliberação do Senado a escolha do Sr. Carlos Anto-
nio da Rocha Paranhos, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata DO Quadro Permanente do 
Ministério das Relações Exteriores, para, cumulati-
vamente com o cargo de Embaixador do Brasil na 
Federação da Rússia, exercer o de Embaixador do 
Brasil junto à República da Geórgia e à República do 
Uzbequistão.

Antes da abertura do painel, peço ao 1º Secre-
tário, Senador Efraim Morais, para que S. Exª leia as 
informações sobre o parecer da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, que teve como Relator 
ad hoc o Senador Wellington Salgado de Oliveira. 

PARECER Nº 448, DE 2008-CRE

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Para leitura 
do parecer.) – Sr. Presidente, a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, em reunião realizada 
em 8/5/2008, apreciando relatório apresentado pelo 
Senador Wellington Salgado, opina favoravelmente 
à Mensagem nº 72, de 2008, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à apreciação do Senado 
Federal o nome do Sr. Carlos Antônio da Rocha Para-
nhos, Ministro de Primeira Classe da carreira do qua-
dro permanente do Ministério da Relações Exteriores 
para, cumulativamente com o cargo de Embaixador 
do Brasil na Federação da Rússia, exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil na República da Geórgia e na 
República do Uzbequistão. 

Concluída a votação, ao proceder-se à contagem 
de votos, apurou-se o resultado com 19 votos favorá-
veis. Foi aprovado o nome do Sr. Paranhos.

É esse o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Agradeço a V. Exª e concedo a palavra ao Se-
nador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, peço a palavra neste instante para, 
com muita alegria, registrar a presença, aqui no Se-

nado da República, do Prof. João Cândido Portinari e 
sua esposa, Maria. 

João Cândido Portinari, além de educador e pro-
fissional respeitadíssimo, professor da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro, é filho de Cândido 
Portinari e realizou, em solenidade belíssima na sede 
da Organização das Nações Unidas, uma sessão co-
memorativa do cinqüentenário dos painéis “Guerra e 
Paz”, de Cândido Portinari. Portinari não pôde, à épo-
ca, estar presente, porque foi candidato ao Senado 
da República, ganhou na primeira apuração a vaga de 
Senador da República e depois foi furtado. 

Nessas condições, não conseguiu chegar ao 
plenário do Senado Federal, mas o seu filho chegou. 
Aqui está João Cândido Portinari e sua esposa, Maria, 
para lembrar a todos nós esse episódio da história, 
e, sobretudo, fazer da memória do seu pai também 
uma bandeira da arte, da cultura, e da luta do povo 
brasileiro.

João Cândido, a nossa homenagem, do Senado 
Brasileiro, a você, a sua esposa, e a todos os brasileiros 
que têm buscado honrar o nome do nosso País, espe-
cialmente a Cândido, que, com pincel, mostrou...

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Mão Santa quer anunciar que S. Exª é da cidade de 
Brodósqui, mas pode fazê-lo diretamente da tribuna. É 
uma honra, uma alegria, uma satisfação muito grande 
recebê-lo aqui – ele que também acaba de presente-
ar V. Exª com a obra completa de Portinari, que está 
em suas mãos. 

Agradeço essa oportunidade, e, sobretudo, a 
presença de João Cândido e de sua esposa, Maria, 
que é mineira.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Faço minhas as palavras de V. Exª, Senador 
Inácio Arruda.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Inscreva-
me para falar pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Para falar pela ordem, não há assim uma ins-
crição prévia, mas V. Exª terá a palavra pela ordem. 
Pode ficar tranqüilo.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para soli-
citar a transcrição, na íntegra, nos Anais da Casa, de 
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dois editoriais. Um deles do jornal Folha de S.Paulo, 
intitulado “Sem Novidades”, no qual se faz uma análise 
bastante ponderada sobre as linhas mestras do Plano 
de Desenvolvimento Produtivo, destacando que é “um 
aglomerado de medidas fiscais, bem-intencionadas mas 
pontuais, associado a um pequeno alívio nos juros do 
BNDES e uma junção, para efeitos de marketing, de 
orçamentos estatais preexistentes”.  

Essa é a definição deste editorial do jornal Fo-
lha de S.Paulo sobre esse Plano de Desenvolvimento 
Produtivo.

O jornal O Estado de S. Paulo, também em edi-
torial, fala das boas intenções e velhos vícios na edi-

ção deste dia 14 de maio. O editorial comenta, com 
muita propriedade, o lançamento da política industrial 
do Governo.

Foi por esse motivo, Sr. Presidente, que solici-
tei a palavra. Peço a V. Exª que autorize a transcrição 
nos Anais da Casa para que, futuramente, possamos 
conferir o acerto das afirmações destes dois grandes 
jornais do Estado de São Paulo.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

Inserido nos termos do Art. 210, I § 2º 
do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª será atendido de acordo com o Regi-
mento Interno.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ) – Sr. Presidente. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Francisco Dor-
nelles. Em seguida, ao Senador Mário Couto e, em 
seguida, o Senador Flexa Ribeiro.

Com a palavra, o Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu queria congratular-me com o Presidente da 
República pela nomeação do nosso Secretário de Meio 
Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, o Secretário 
Minc, para Ministro do Meio Ambiente. 

O Secretário fez um trabalho excepcional no 
Estado do Rio de Janeiro. É um homem que tem a 
sua vida voltada à defesa do crescimento econômico 
sustentável e do meio ambiente. Estou certo de que 
ele vai fazer um grande trabalho no Ministério do Meio 
Ambiente. Ao Presidente, meus cumprimentos. Desejo 
muito sucesso ao Secretário Minc. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Com a palavra o Senador Mário Couto.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, V. Exª me inscreveu?

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª está inscrito... 

Bem, não há inscrição para falar pela ordem por-
que, se eu, como Presidente, for inscrever pela ordem, 
vamos ter a verdadeira desordem.

Com a palavra, o Senador Mário Couto.
Mas V. Exª, Senador Renato Casagrande, vai 

falar.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, lamentavelmente, o clima de tensão e 
insegurança no Estado do Pará é grande. Ontem, os 
garimpeiros que, por várias vezes, tentaram solucio-
nar os problemas nos garimpos de Serra Pelada – e 
o Governo não soluciona os problemas dos garimpei-
ros – uniram-se ao MST em ação de protesto contra 
o Governo Federal e a Caixa Econômica, pelo não 
cumprimento do pagamento pelas compensações 
referentes às perdas com a venda do ouro em Serra 
Pelada, e invadiram a estrada de ferro de Carajás, de 
propriedade da Vale do Rio Doce. Como sempre, a 
Vale do Rio Doce pagando aquilo que o Governo não 
faz, sofrendo sérios prejuízos que, certamente, não 
afetarão somente a empresa mas a sociedade para-
ense como um todo.

Sr. Presidente, ante a importância do tema, so-
licito a V. Exª que seja considerado como lido o meu 
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discurso, inserido nos Anais da Casa a reportagem pu-
blicada no jornal O Liberal edição de hoje sob o título 
“Garimpeiro e Sem-Terra fecham rodovias”.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA INTEGRA, O PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR MÁRIO COUTO

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, lamentavelmente o clima de tensão e inse-
gurança no Estado do Pará é grande, ontem os garim-
peiros e o MST, em ação de protesto contra o Governo 
Federal e a Caixa Econômica pelo não cumprimento 
do pagamento das compensações referentes às per-
das com a venda do ouro em Serra Pelada, novamente 

invadiram a estrada de ferro de Carajás, de proprieda-
de da Companhia Vale do Rio Doce, causando sérios 
prejuízos que certamente não afetarão só a empresa, 
mas a sociedade paraense como um todo.

Sr. Presidente,
Ante a importância do tema, solicito a Vossa Exce-

lência que seja considerado como lido nosso discurso 
e inserido nos Anais da Casa a Reportagem publicada 
no Jornal O Liberal, edição de hoje, sob o título “Ga-
rimpeiro e sem-terra fecham ferrovia.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

Inserido nos termos do Art. 210, I § 2º 
do Regimento Interno
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
SE) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro 
e, em seguida, aos Senadores Renato Casagrande e 
Arthur Virgílio.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ga-
ribaldi Alves, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero 
aqui associar-me ao Senador Mário Couto quanto à 
denúncia que fez agora e à solicitação de inserção 
nos Anais de matéria publicada hoje pelo jornal O 
Liberal, que relata a ação marginal dos movimentos, 
agora o dos sem-minério – não é mais Movimento dos 
Sem Terra –, bloqueando, mais uma vez, os trilhos da 
Companhia Vale.

É lamentável que isso aconteça no momento em 
que o Presidente da República lança um programa, 
Senador Mário Couto, para aumentar as exportações 
brasileiras: o PAC da indústria. O que se vê, na reali-
dade, é a inação do Governo para coibir ações desse 
tipo que passam para o exterior uma imagem que, em 
vez de atrair investimentos, afasta daqui possíveis in-
vestidores estrangeiros. É lamentável, porque isso tem 
se repetido. Nem o Governo Federal nem o Governo 
do Estado do Pará tomam providências para impedir 
aquilo que, eu diria, é uma morte anunciada. Lamen-
tavelmente, vai se repetir outras vezes.

Eu queria pedir a V. Exª, Sr. Presidente, a possi-
bilidade da leitura e da aprovação, se os nossos Pa-
res assim entenderem, do requerimento do Senador 
Sérgio Guerra que propõe uma sessão especial no dia 
25 de junho de 2008 em comemoração aos 20 anos 
de fundação do PSDB, Partido da Social Democracia 
Brasileira, numa homenagem ao Partido que tornou 
possível ao Brasil chegar à atual posição de grau de 
investimento, de estabilização da política econômica 
e a continuar avançando na melhoria da qualidade de 
vida da sua população.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª deseja votar ainda hoje? 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Ainda 
hoje, eu pediria a V. Exª. 

E também pediria a V. Exª que, se possível, fi-
zesse a leitura da medida provisória encaminhada da 
Câmara, que trata de Zona de Processamento de Ex-
portação. É importante que se faça a leitura.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB – 
RN) – Vou ler agora, Senador, atendendo ao seu pedido.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª já 
adivinha o meu pensamento e me atende, e eu agra-
deço. Muito obrigado.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB – 
RN) – Com a palavra, o Senador Renato Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, é só para dar uma informação a V. Exª e ao 
Líder do PSDB.

Eu acabei de receber uma informação – talvez 
o Líder já a tenha – que também interessa ao Senado 
da República, ao Congresso Nacional, qual seja, que 
o Supremo acabou de acatar, por 6 a 5, Ação Direta 
de Inconstitucionalidade sobre edição de medida pro-
visória com relação...

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Sobre crédito extraordinário.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES) 
– ...a crédito extraordinário. Acatou por 6 a 5. Não sei 
detalhes da decisão, porque acabei de receber a infor-
mação que é importante que o Presidente do Congresso 
tenha. Trata-se de ação impetrada pelo PSDB. 

Por ausência de norma nossa, do Congresso 
Nacional, essa decisão do Supremo normatiza uma 
parte de assuntos, de temas autorizados por medida 
provisória; é uma decisão final que estabelece um re-
gulamento claro com relação a edição de medida pro-
visória. Crédito não pode ser autorizado por medida 
provisória. Foi decidido agora pelo Supremo Tribunal 
Federal. Então essa é uma informação importante para 
o Congresso Nacional, para o Senado da República 
e para V. Exª.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Agradeço a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Pela ordem, com a palavra, o Senador Arthur 
Virgílio; em seguida, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é para 
perguntar apenas se temos mais algum embaixador 
ou se se esgota aqui a Ordem do Dia de hoje. Se se 
esgota aqui a Ordem do Dia ou há mais algum embai-
xador ou algum nome do Ministério Público?

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Há um nome para o Conselho Nacional...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Conse-
lho Nacional do Ministério Público. Estamos de acordo 
em votar, sem problema algum.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB – 
RN) – Mas trata-se de maioria absoluta. Consulto V. Exª e 
os demais Líderes porque o quorum começou a baixar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Vejo 
um quorum baixo, mas percebo que é uma matéria de 
definição praticamente unânime, enfim. 
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Os Líderes concordam? (Pausa.)

Será a próxima matéria a ser votada. 
Vamos então abrir o painel.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 

gostaria de pedir a presença, Sr. Presidente, de to-

dos os Senadores do PSDB para votarmos o nome 
aprovado pela Comissão de Justiça para o Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

É matéria que exige 41 votos “sim”, e temos um 
quorum muito baixo neste momento. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO, 08.

Não houve abstenção.
Total: 53 votos.
Foi aprovado o nome do Sr. Carlos Antonio da 

Rocha Paranhos para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil na Federação da Rússia e ainda o de Embai-
xador do Brasil junto à República da Geórgia, e ainda 
junto à República do Uzbequistão.

Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-
sidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Item extrapauta:

PARECER Nº 307, DE 2008 
(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
307, de 2008, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Flexa 
Ribeiro, sobre o Ofício nº S/1, de 2008 (nº 
2.111/2007, na origem), da Câmara dos De-
putados, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Francisco Mau-
rício Rabelo de Albuquerque Silva para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos ter-

mos do disposto no art. 130-A, caput, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 288, inciso III, alínea 
“m”, do Regimento Interno, a matéria depende, para 
sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta 
da composição da Casa, devendo a votação ser feita 
pelo processo eletrônico.

Vamos abrir o painel.

(Procede-se à votação)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, torno a 
pedir a presença dos Senadores do PSDB em plenário 
para nós colaborarmos com a formação desse quo-
rum positivo. O Senador Romero diz que é para votar 
seguindo orientação do Governo. Não tenho prestígio 
com este Governo. Se dependesse de mim, o Ministro 
do Meio Ambiente teria sido o Governador Jorge Viana. 
Infelizmente, não mando nada neste Governo e acabou 
saindo alguém distanciado da realidade amazônica: 

o Secretário do Governador Sérgio Cabral, o Dr. Car-
los Minc. Acabei de constatar que, de fato, não tenho 
prestígio neste Governo, porque, se eu tivesse, Jorge 
Viana substituiria Marina Silva. E, se eu tivesse, ela 
não sairia do Governo. Ela ficaria no Governo por ser 
figura ímpar, de absoluta pureza, seriedade, decência, 
que tinha um papel importante no País e no mundo em 
defesa da minha região, que é a região dela.

Lamento isso, até porque tive ocasiões de traba-
lhar ao lado dela – e muito – neste Governo, embora 
eu na trincheira da Oposição e ela na trincheira do Go-
verno, sem que nenhum dos dois tivesse que abdicar 
da sua lealdade. Tive ocasião de trabalhar a seu lado 
para nós aprovarmos matérias que tinham a ver com 
realismo, com preocupação real com a Amazônia.

A responsabilidade que pesa sobre o Dr. Carlos 
Minc é muito grande. Ele é catapultado do plano re-
gional para o plano nacional, e isso não é fácil. Toma-
ra que saia tudo muito bem. Mas a pergunta que faço 
fica no ar: se era para prestigiar alguém, por que não 
prestigiar Marina Silva? Se não era para prestigiar, 
então qualquer nome servia.

Repito – e agora falando muito sério, sem ne-
nhum tom de humor – que para a região Amazônica o 
Governador Jorge Viana seria o nome mais adequado. 
Lamento não termos visto essa acuidade por parte do 
Governo que aí está.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Tenho certeza de que a indicação de V. Exª 
não chegou aos ouvidos do Presidente Lula, porque, 
se tivesse chegado, certamente seria nomeado o Go-
vernador Jorge Viana.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, o pior é que chegou. Ou pior ainda, Sr. 
Presidente – V. Exª é um otimista –: pode ter chegado 
e, quem sabe, eu queimei o Governador Jorge Viana. 
Daqui pra frente, vou começar a elogiar a Ministra 
Dilma.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho . 
PMDB – RN) – Não faça isso com a Ministra, Senador 
Arthur Virgílio.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho . 
PMDB – RN) – Peço ao Sr. 1º Secretário, Senador 
Efraim Morais, para fazer a leitura da Medida Provisó-
ria sobre ZPEs.

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário, Senador Efraim Morais.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Com referência ao expediente que acaba 

de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que 

o prazo de 45 dias para apreciação da matéria pelo 

Congresso Nacional encontra-se esgotado, e o de vi-

gência foi prorrogado por ato da Mesa do Congresso 

Nacional por mais 60 dias, esgotando-se no próximo 

dia 13 de junho.

Uma vez recebida formalmente pelo Senado Fe-
deral nesta data, a matéria passa a sobrestar imedia-
tamente todas as demais deliberações legislativas da 
Casa, até que se ultime sua votação.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui, portanto, a matéria na Ordem do Dia, designan-
do o Senador José Sarney para ser o seu Relator-
revisor.

É o seguinte o projeto recebido:
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, só uma informação.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Para uma informação, tem a palavra V. Exª, 
Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aliás eu que-
ro fazer uma consulta a V. Exª.

Eu quero aproveitar a presença de V. Exª – e a 
presença de vários Senadores interessados – para pro-
por que, como amanhã é quinta-feira, V. Exª tentasse a 
nossa audiência para amanhã, junto com o Presidente 
da Câmara, com relação ao projeto dos aposentados. 
Se V. Exª pudesse marcar para amanhã, pois amanhã 
me parece um dia calmo aqui no plenário e em todo 
o Senado, nós poderíamos aproveitar para consolidar 
essa audiência com o Presidente da Câmara e, na 
realidade, encerrar esse assunto da audiência com o 
Presidente da Câmara.

Eu gostaria que V. Exª tentasse marcar para ama-
nhã, e se pudesse dar o retorno ainda hoje, eu convo-
caria todos os Senadores interessados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Já estou pedindo esse telefone ao Presiden-
te da Câmara, a fim de marcar a audiência solicitada 
por V. Exª.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Peço 
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Sérgio Guer-
ra.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, quero 
fazer uma comunicação, em nome do meu Partido, que 
considero da maior relevância.

A eleição do Presidente neste Senado marcou 
seguramente uma indicação de rumo, o rumo de re-
compor o equilíbrio entre os diversos Poderes. Há sinais 
positivos no Senado, na Câmara, no Congresso.

Hoje, o Supremo Tribunal Federal tomou uma de-
cisão que é um marco para o funcionamento das ins-
tituições democráticas brasileiras. Com base em uma 
Adin de iniciativa do nosso Partido, em uma decisão 
de 6 votos contra 5, o Judiciário tomou a medida ade-
quada: a de definir a questão dos chamados créditos 
extraordinários em seus devidos termos. No ano pas-
sado foram R$60 bilhões. Esses créditos só podem ser 
dados para situações de emergência e imprevisibilidade. 
É óbvio que não havia R$60 bilhões de crédito desse 
tipo para quadros de emergência e imprevisibilidades. 
É um exagero desproporcional e autoritário.

A decisão do Supremo nos leva, aqui no Con-
gresso, a pensar de novo, e a pensar com mais força, 
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em restabelecer o necessário equilíbrio, que não é 
contra o Governo nem a favor dele; é a favor da de-
mocracia. Não dá para continuar a operar da forma 
com que operamos.

Esse sinal do Supremo Tribunal Federal, mais 
uma vez cumprindo um papel que poderíamos ter re-
solvido aqui, é um sinal no sentido de nos levar a uma 
reflexão que apóia o seu primeiro discurso e que se-
guramente tem de ser, a partir de agora, uma referên-
cia para as nossas atitudes. Chega de excessos, de 
demonstrações de autoritarismo, de subestimação do 
Poder Legislativo e do Senado, de rolo compressor e 
de tudo o que não tem nada a ver com o que devemos 
construir. É um momento importante para a democra-
cia no Brasil e seguramente um momento importante 
também para o Congresso.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Agradeço, Senador Sérgio Guerra, quando V. 
Exª faz o registro dessa decisão do Supremo Tribunal 
Federal, que é da maior importância para a vida do 
Parlamento brasileiro.

Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o co-
municado que faz o Presidente Sérgio Guerra à Casa 
e ao País é, de fato, da maior relevância.

V. Exª tem sido um Presidente vigilante, sobretu-
do nessa questão das medidas provisórias. Do mesmo 
modo, devo registrar muitos gestos de altivez que tenho 
percebido no Presidente da Câmara, Deputado Arlindo 
Chinaglia, que tem se afirmado como Presidente da 
Casa e não como representante de uma facção com 
assento na própria Câmara parlamentar.

A decisão do Supremo marca uma jurisprudên-
cia histórica. Daqui para frente, não tem outro caminho 
que não o lixo da história qualquer tentativa de burla 
à norma constitucional.

Nós aqui dizíamos é inconstitucional, por isso vo-
tamos contra. Algumas vezes, derrotamos o Governo. 
Outras vezes, o próprio Governo, para evitar a derrota 
que haveria de sofrer, concordou em derrubar a medida 
provisória. Muitas vezes, as medidas provisórias vinham 
para cá, essas que tratavam de crédito extraordinário, 
já com os gastos feitos, já sem nenhum efeito prático 
a se buscar. Do gesto que passava, portanto, a ser 
meramente simbólico, do gesto de rejeitá-las, a elas, 
medidas provisórias aqui. Agora, não cabem mais.

A pauta começa a ser desobstruída por aí. Não 
teremos mais o constrangimento de medidas provisó-
rias tratando de créditos extraordinários, a não ser nos 
casos capitulados na Constituição Federal, ou seja, 
comoção social, crise inesperada, imprevisível, grave, 
situação do tipo cheia ou enchente, calamidade, fome, 
lockout de empresários, incêndios, calamidades, enfim, 
Sr. Presidente. Portanto, é da maior relevância o gesto 
adotado pelo Supremo Tribunal Federal.

Eu me curvo, Sr. Presidente, a tudo que o Supre-
mo decide em última instância. Porém, tinha muita con-
vicção de que seria essa a decisão final da Suprema 
Corte, porque isso, a meu ver, seria a melhor leitura 
da Constituição brasileira. Isso, a meu ver, é a ajuda 
de um Poder, dentro das prerrogativas desse próprio 
Poder, a afirmação do Poder, deste, que precisa cada 
vez mais saber ele próprio afirmar as suas prerrogati-
vas e a sua soberania.

O Congresso Nacional deve olhar para o exemplo 
do Supremo e perceber que, daqui para frente, não é 
de se permitir nenhum arranhão à nossa soberania.

Nada de hipertrofia do Poder Executivo. Hipertrofia 
de Poder Executivo dá em autoritarismo, e autoritaris-
mo dá em ditadura. Democracia casa com autonomia 
do Judiciário, independência do Legislativo. E o Supre-
mo se afirmou de maneira maiúscula nesse episódio.

Parabéns a V. Exª e, parabenizando V. Exª, eu 
transmito os meus cumprimentos mais sinceros a to-
dos os Senadores que passam a recuperar um poder 
que estava sendo cassado pelo Governo, que abu-
sava de medidas provisórias para tratar de créditos 
extraordinários.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Agradeço a V. Exª e concedo a palavra ao Se-
nador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou 
me manifestar de forma muito sintética e conclusiva. 
Eu não sei, Sr. Presidente, se não teria sido eu o pri-
meiro, naquela tribuna, há bastante tempo, a colocar 
a posição do meu Partido, que seria, sistemática e 
peremptoriamente, com absoluta coerência, contra 
qualquer medida provisória que tratasse da concessão 
de crédito extraordinário.

Eu dizia que a postura que eu anunciava do meu 
Partido – isso faz um ano – não era nenhuma atitude 
impertinente, nem que desejasse criar dificuldades ao 
País; era a defesa da legalidade, era o zelo à Constitui-
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ção. Eu, que tinha sido Constituinte em 88, que tinha 
votado a Constituição, tinha a consciência de que medi-
da provisória, que tinha sido um instrumento idealizado 
pelos Parlamentares Constituintes, imaginando que o 
regime que viesse a ser consagrado pela Constituição 
fosse o parlamentarista, era um instrumento importan-
te no regime parlamentarista, que não o é no regime 
presidencialista. Envolve, sim, o debate parlamentar, o 
voto, a decisão pelo voto. E matérias como concessão 
de crédito extraordinário tem de ser feita por projeto de 
lei. Que se faça projeto de lei em regime de urgência 
urgentíssima, e nunca afrontando a Constituição, que 
fala claramente que medida provisória não pode tratar, 
salvo em matérias urgentes – inundações, catástrofes 
–, de concessão de crédito extraordinário; eu não me 
recusaria a votar.

Sistematicamente, em nome do meu Partido, im-
pugnei, batalhei, obtivemos algumas conquistas porque 
o Governo retirou algumas MPs que tratavam de crédito 
extraordinário. Neste momento, temos ainda uma série 
de MPs editadas tratando de crédito extraordinário.

O que quero deixar claro ao País é que a posição 
que nós tínhamos foi referendada – aleluia! – por 6 a 
5, democraticamente pelo Supremo Tribunal Federal. 
A mais alta Corte do País, a que zela pelo julgamento 
de matéria constitucional decidiu, numa Adin ajuizada 
pelos nossos Partidos – democratas e tucanos – pe-
rante o Supremo, que nós tínhamos razão, que era ile-
gal, inconstitucional a edição de medidas provisórias 
tratando de crédito extraordinário.

Desejo, Sr. Presidente, que o Governo respeite a 
Constituição e retire todas as MPs que tratam de cré-
dito extraordinário e encontre a saída para cumprir a 
Constituição. Do contrário, vai dar uma demonstração 
ao País de que age por cima da Constituição.

Não se trata mais de uma posição política. Não 
é mais uma discussão entre Governo e Oposição; é 
a definição da lei, é a interpretação da Constituição. 
Está posto: 6 a 5. Está decidido.

Não há mais instância. É cumprir ou não cumprir 
e entrar pela ilegalidade.

É o apelo que eu faço ao Líder do Governo que, 
em nome da legalidade, retire, leve ao Governo o re-
cado da lei. E mande retirar as que estão no Congres-

so, e não edite mais nenhuma porque nós armaremos 
barricada.

Em nome da legalidade, vamos continuar com 
a postura coerente votando contra para evitar que se 
fira a Constituição do Brasil.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Agradeço a V.Exª.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador An-
tonio Carlos Magalhães Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, da mesma forma que os Senadores José Agripino 
e Sérgio Guerra se manifestaram aqui em relação à 
decisão do Supremo, nós temos que comemorar, pois 
é uma absoluta ilegalidade e inconstitucionalidade a 
edição de medidas provisórias que tratavam de crédi-
tos extraordinários. Então, nós temos que comemorar 
essa decisão histórica do Supremo e não mais votar 
nenhuma medida provisória que trate de crédito extra-
ordinário nesta Casa.

Gostaria, inclusive, de solicitar que sejam retiradas 
todas aquelas que estejam tramitando no Congresso, 
já que a decisão do Supremo é definitiva. Então, não 
votaremos mais nenhuma delas, porque aí será uma ati-
tude inconstitucional que nós não podemos aceitar.

Parabenizo e comemoro esta decisão do Su-
premo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Eu vou abrir o painel. Algum Senador deixou 
de votar?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Um 
Senador, Sr. Presidente. O quorum máximo hoje foi de 
53 Senadores. Eu creio que pode abrir.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Então, vamos abrir o painel.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Então, vamos abrir o painel.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO, 10.

Não houve abstenção.
Total: 52 votos.
Aprovado o nome do Sr. Francisco Maurício Ra-

belo de Albuquerque Silva para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

Será feita a devida comunicação ao Excelen-
tíssimo Senhor Presidente da República e à Câmara 
dos Deputados.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tivemos 
uma conversa muito produtiva com V. Exª e com outros 
Líderes na Presidência. Porém, em nome do PSDB, 
peço a V. Exª que, para procurarmos ficar à altura de 
como está agindo o Supremo Tribunal Federal, não 
trabalhemos mais essa linguagem de aproveitar um 
espacinho, fingir que não estão na mesa as medidas 
provisórias... Então, peço a leitura de todas as medi-
das provisórias. O Governo assume sua responsabili-
dade, e nós assumimos a nossa. Peço que leia todas 
as que estão aí – é a solicitação que faço –, para que 
o Governo perceba que não está na hora de continu-
ar entulhando a pauta do Congresso desse jeito. Se 
continuarmos nesse jogo de faz-de-conta, fingindo 
que não estão aí as medidas provisórias, aproveitando 
para votar algumas matérias, quatro ou cinco projetos, 
depois ele vai entulhando novamente a pauta, vamos 
alimentando um vício.

Eu gostaria muito de, com esse gesto, dizer que 
não é justo com o Supremo Tribunal Federal nós não 
fazermos a denúncia clara. Ou seja, há oito medidas 
provisórias para serem votadas. Cinco estão aí, sendo 
que uma foi lida. Então, solicito a leitura de quatro outras 
medidas provisórias neste momento, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Consulto os Líderes. O pensamento do Senador 
Arthur Virgílio é no sentido de que sejam lidas todas as 
medidas provisórias que chegaram à Mesa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, se me permite...

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Pois não.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É claro 
que sempre é bom ouvir os Líderes, pois só aprende-
mos com eles, mas a regra da Casa é que, não ha-
vendo a concordância de todos, automaticamente se 
faz a leitura.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Mas houve um acordo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não 
precisa ser Líder, basta um Senador.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Mas, Senador Arthur Virgílio....

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Hou-
ve, Sr. Presidente, mas um acordo que antecedia essa 
decisão magna de hoje do Supremo Tribunal Federal. 
Eu me sentiria humilhado no meu mandato se tives-
se de ajudar o Governo a continuar alimentando esse 
seu vício. Não precisaria nem ser Líder, bastaria um 
Senador, um Senador que não estivesse investido da 
honrosa função de Líder. Bastaria ele dizer “olha, eu 
quero a leitura das medidas provisórias”. Eu creio que 
isso é coerente com a atitude que V. Exª tem tomado, 
denunciando, como ouvi hoje, na Rádio Senado, quan-
do vinha para cá, com muita tranqüilidade, com muita 
firmeza, denunciando o abuso de edição de medidas 
provisórias.

O Supremo foi magno; nós não podemos ser pe-
quenos. Essa história de abrir brechinhas seria nós nos 
apequenarmos. Vamos ler as medidas provisórias e ver 
se o Governo manda mais oitenta ou se não manda 
mais nenhuma, mas que faça do jeito que a sua ca-
beça mandar. Nós aqui devemos reagir do jeito que a 
nossa altivez recomendar.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Vou determinar a leitura das outras medidas 
provisórias, em atendimento à solicitação do Líder Se-
nador Arthur Virgílio. Vamos providenciar a leitura.

Senador Flexa Ribeiro, V. Exª vai ser atendido 
agora, a não ser que V. Exª tenha se arrependido do 
que pediu.

Com a palavra V. Exª, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É pre-

ciso saber primeiro o que V. Exª vai ler, para saber se 
eu...

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – V. Exª solicitou a realização de uma sessão 
especial, no dia 25 de junho, destinada à comemora-
ção dos vinte anos de fundação do PSDB, Partido da 
Social Democracia Brasileira.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É isso. 
Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Em sessão anterior foi lido o Requerimento nº 
213, de 2008, do Senhor Sérgio Guerra e outros Se-
nhores Senadores, solicitando a realização de sessão 
especial no dia 25 de junho, destinada à comemora-
ção dos vinte anos de fundação do Partido da Social 
Democracia Brasileira – PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário, aten-

dendo a requerimento do Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 

– RN) – Antes de retomar o rodízio entre os orado-
res inscritos e as Lideranças, embora a esta altura 
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não haja mais Líderes inscritos, quero dizer que fica, 
portanto, marcada a Ordem do Dia, para votação de 
diversas medidas provisórias, para o dia 20, próxima 
terça-feira.

Faço um apelo a todos os Srs. Senadores e Sena-
doras que não deixem de estar aqui na próxima terça-
feira, porque vamos votar várias medidas provisórias. É 
imperioso que o façamos, porque realmente é grande 
o número de medidas provisórias, para tristeza nossa, 
para indignação nossa.

Da última vez que estive com o Presidente da 
República, no Palácio do Planalto, fiz ver, sem muita 
convicção, a Sua Excelência que pelo menos limitás-
semos, mês a mês, o número de medidas provisórias 
que seriam editadas, e o Presidente declarou, então, 
que não poderia fazer isso, porque poderíamos ter duas 
medidas provisórias, no máximo, num mês e podería-
mos ter vinte ou trinta medidas em outro mês.

Eu digo ao Presidente que isso não é possível 
porque temos vinte ou trinta medidas provisórias todos 
os meses. Não há mais oito ou oitenta; não há mais, 
infelizmente, essa disparidade. Há isso que estamos 
vendo aqui: medida provisória após medida provisó-
ria. Umas são lidas, outras não são lidas, para que se 
abram as janelas enquanto se fecham as portas do 
Congresso Nacional para o verdadeiro arejamento 
democrático que seria não termos as medidas provi-
sórias trancando a nossa pauta.

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel, 
porque, atendendo a um apelo de S. Exª, vamos reali-
zar normalmente a reunião, na quarta-feira, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania e a sessão 
do Plenário, na quarta-feira à tarde, para a votação 
de matérias.

Com a palavra o Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 

o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Nobre 
Presidente Senador Garibaldi Alves Filho, quero cum-
primentá-lo pelo pronunciamento que V. Exª acaba de 
fazer a respeito das medidas provisórias. Na realidade, 
tendo em vista que as medidas provisórias são baixa-
das em grande quantidade, inviabilizando praticamente 
o funcionamento das Casas do Congresso Nacional. 
Por quê? Pelo sobrestamento das nossas atividades, 
as medidas provisórias trancam a pauta. Nem sem-
pre há consenso sobre os pressupostos de urgência 
e relevância, resultando que passemos semanas sem 
deliberação alguma.

A agenda legislativa do Congresso Nacional – não 
apenas do Senado Federal, mas também da Câmara 
dos Deputados – está desaparecendo. Não existe mais 
uma agenda legislativa. Se analisarmos a Ordem do 
Dia da sessão de hoje, verificamos que existem mais 
de oitenta matérias prontas para apreciação, porém 

não sendo votadas por sucessivos trancamentos pro-
vocados pelas medidas provisórias.

Está na hora de rever esse instituto, porque ele 
inviabiliza a atividade principal do Congresso Nacional 
– propor, elaborar e votar projetos de lei. É uma atri-
buição que está na origem do próprio Poder Legislati-
vo. Sabemos que o ato de legislar pertence ao poder 
representativo, que é o Parlamento.

Aliás, desde 1215, ainda na Inglaterra, com o Rei 
João Sem Terra, se estabeleceu que não se poderia 
fazer tributação sem prévia autorização do Congres-
so. No taxation without representation. Não é possível 
taxar sem a aprovação da representação.

O que assistimos é justamente o contrário: o 
Congresso penalizado em sua atividade legiferante, a 
sua principal finalidade e, conseqüentemente, também 
no exercício da função fiscalizadora. Ficamos, assim, 
impedidos de deliberar e privados de exercer a impor-
tante função fiscalizadora da instituição.  

Woodrow Wilson, Presidente dos Estados Unidos 
da América, durante o período difícil da Primeira Guer-
ra Mundial, num dos seus livros sobre as atribuições 
do Congresso, disse, com muita propriedade, que tão 
importante quanto legislar é fiscalizar e cumprir o papel 
de grande fórum de debates das questões nacionais.

Então, à medida que as atividades legislativas 
não se processam, isso  afeta o desincumbimento da 
função fiscalizadora do Congresso, tendo como des-
dobramento final uma redução da atividade de fórum 
das grandes questões nacionais.

Por isso, quero congratular-me  com V. Exª, Sr. 
Presidente,  pelas manifestações que tem feito sobre 
o assunto. Precisamos rever o instituto das medidas 
provisórias.

Sem desejar tomar mais muito tempo do Ple-
nário, é bom lembrar que a medida provisória surgiu 
num país que pratica o regime parlamentarista, a Itá-
lia. São os chamados provvedimenti provvisori, como 
se fala na Itália – o procedimento provisório –, con 
forza di legge. 

Esse instituto, depois, migrou para a Espanha, 
um país de cariz parlamentarista, ou seja,  que seque 
o modelo da Itália. 

  Não conheço exemplo de medida provisória em 
país de regime presidencialista. O instituto da medida 
provisória foi criado em substituição aos decretos-leis 
existentes durante o chamado período militar,  uma 
legislação de caráter, poderíamos dizer assim, excep-
cional. Então, urge que a repensemos.

O Presidente da República, o Chefe do Poder 
Executivo, já dispõe do poder de legislar em regime 
de urgência, por meio, se não estou equivocado, do 
art. 64, §1º, da Constituição.

Não estou com a Constituição aqui no momen-
to.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB 
– RN) – A Constituição está chegando às mãos de V. 
Exª.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Obriga-
do, Sr. Presidente. 

A Constituição diz textualmente:
Art. 64. A discussão e a votação dos projetos de 

lei de iniciativa do Presidente da República, do Supre-
mo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão 
início na Câmara dos Deputados.

§ 1º. O Presidente da República poderá solici-
tar a urgência para a solicitação de projetos de sua 
iniciativa. 

Esses projetos ficam durante 45 dias na Câmara 
dos Deputados e, posteriormente, são submetidos à 
apreciação do Senado Federal. Na hipótese de alte-
ração no Senado, no exercício da função de casa re-
visora, a matéria retorna à Câmara dos Deputados e 
é reservado um período de 10 dias para a Câmara se 
manifestar sobre emendas ou alterações feitas pelo 
Senado Federal.

Daí por que concluo as minhas palavras dizen-
do que precisamos refletir de maneira conjunta sobre 
esse tema, quem sabe engajando também a Câmara 
dos Deputados, para que o Congresso possa cumprir 
sua tríplice função de legislar, fiscalizar e ser fórum de 
debates das grandes questões nacionais.

Houve um pensador francês, Ernest Renan, que 
disse, certa feita:

“O parlamento é a palavra da nação”. De alguma 
forma, por conta das medidas provisórias, muitas das 
quais baixadas sem observar os pressupostos de rele-
vância e urgência, estamos constatando a redução da 
nossa atividade congressual, com reflexos negativos  
junto à opinião pública brasileira.

Muito obrigado a V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 

Bloco/PSB – SE) – Senador Marco Maciel, V. Exª, na 
qualidade de Presidente da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania do Senado Federal e como 
Parlamentar estudioso e comprometido com o forta-
lecimento do Poder Legislativo, está dando uma opi-
nião realmente abalizada, que merece o nosso aca-
tamento, o nosso respeito e aumenta muito mais a 
nossa admiração. V. Exª vem dirigindo a Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado Federal, essa grande 
Comissão onde se realizam os debates mais relevan-
tes pelo aprimoramento das nossas instituições, com 
imparcialidade, com muita desenvoltura, com espírito 
público reconhecido por todos nós, não só por mim, 
mas, temos certeza absoluta, por todos aqueles que 
compõem aquela Comissão de Justiça.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada-
res. Bloco/PSB – SE) – Portanto, meus parabéns a 
V. Exª.

Estou totalmente de acordo com que as medi-
das provisórias devem sofrer uma alteração na sua 
tramitação, no seu andamento e, quiçá, até serem ex-
cluídas definitivamente do cenário constitucional do 
Brasil, visto que, como V. Exª já acentuou, a própria 
Constituição já prevê uma alternativa bastante viável 
para o Executivo, qual seja, a de apresentar projetos 
em regime de urgência.

E o Congresso Nacional haverá de cumprir a sua 
obrigação, a sua tarefa de nunca faltar aos ditames, ao 
desejo e à ansiedade da sociedade brasileira, repre-
sentada, num momento em que um projeto de grande 
repercussão chega ao Congresso Nacional, pelo Pre-
sidente da República.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Agradeço 
a V. Exª as palavras generosas pronunciadas a res-
peito do trabalho que desenvolvo na presidência da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ao 
mesmo tempo, fico sensibilizado em ouvir que V. Exª 
reage positivamente à necessidade de um reexame 
dessa questão, para bem cumprirmos o mandato que 
a sociedade nos outorgou.

Muito obrigado a V. Exª.

Durante o discurso o Sr. Marco Maciel, 
o Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente 
de Secretário.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sr. 
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – V. Exª, Senador Flexa, havia soli-
citado primeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para pedir 
minha inscrição pela Liderança da Minoria. O docu-
mento já se encontra sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Leio: “Comunico a V. Exª que o Se-
nador Flexa Ribeiro usará da palavra por delegação 
da Liderança do Bloco da Minoria”.

V. Exª deseja falar neste momento ou após o pro-
nunciamento, que tenho certeza será rápido e oportu-
no, do Senador Valter Pereira?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Lógico. O 
Senador Valter Pereira pode usar da palavra agora.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Com a palavra o Senador Valter 
Pereira.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
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primeiro lugar, quero lembrar a V. Exª que devo ser o 
primeiro inscrito – peço que V. Exª confirme – como 
orador inscrito. Mas pedi a palavra pela ordem para 
fazer um breve comentário sobre a questão da medi-
da provisória.

Embora integrante da base aliada, sou membro 
da Bancada do PMDB, desde o início do meu mandato 
venho tratando essa questão das medidas provisórias 
com muitas reservas e tive, inclusive, oportunidade de 
dar um parecer contrário à aprovação da Sealopra no 
momento em que se agudizava essa discussão. De 
sorte que vejo com muita simpatia que o Supremo 
Tribunal Federal tenha tomado essa decisão. Na ver-
dade, a medida provisória era o cachimbo que estava 
fazendo a boca torta do Governo. O Supremo Tribunal 
Federal acabou consertando o Governo. A boca que 
estava torta agora vai ficar acertada.

A Constituição Federal é clara quando disciplina 
que cabe a medida provisória em duas circunstâncias, 
são os dois pressupostos: na urgência e na relevân-
cia. Há muito tempo, desde a administração anterior, 
já se usava e abusava muito da edição de medidas 
provisórias. Não foi, na verdade, o Presidente Lula 
que inventou a medida provisória. Ele recebeu e deu 
prosseguimento, aprofundou ainda mais a utilização 
desse instituto. Mas precisava ter um desfecho, pre-
cisava encerrar esse ciclo. E eu fico gratificado de ter 
pontificado a minha conduta na direção certa.

Mas, Sr. Presidente, como orador inscrito, eu 
peço a palavra, então.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Senador Valter Pereira, infelizmen-
te, “pela liderança” tem prevalência em qualquer mo-
mento da sessão.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, como todo mundo fez uma consideração a 
respeito das medidas provisórias, quero ter o direito 
de fazer também uma pequena consideração.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Certamente V. Exª, com a capaci-
dade que tem, o fará com muita inteligência, após a 
palavra do nobre Líder.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Quero 
elogiar o Senador Marco Maciel por suas considera-
ções.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada-
res. Bloco/PSB – SE) – Se S. Exª permitir, V. Exª terá 
a palavra.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Só quero 
ter nesta Casa, Sr. Presidente, o mesmo direito de todos 
os Senadores. Só isso. Se todos os Senadores fizeram 
as suas considerações, eu tenho esse direito.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. 
Bloco/PSB – SE) – Esse direito a Constituição e o Re-
gimento garantem a V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador) – Muito obrigado. Serei 
rápido.

Quero elogiar as palavras do Senador Marco 
Maciel e do Senador Valter Pereira. E dizer, Senador 
Valter, que o Presidente Lula, é lógico, tem o direito de 
editar medidas provisórias, mas não com o excesso 
que está fazendo. Por exemplo, quando nós aprovamos 
aqui, por força da maioria que o Governo tem nesta 
Casa, Senador Mão Santa, os créditos extraordinários, 
apenas estavam colocando a palavra extraordinários. 
Aquilo era crédito especial, créditos suplementares. 
Agora o Tribunal vem e diz que a oposição está corre-
ta, o Presidente Lula não pode fazer isso.

Algumas pessoas acham que a gente está falan-
do mal do Presidente, que é mania falar mal do Presi-
dente. Não estamos falando mal do Presidente, não, 
Senador Jayme Campos; nós estamos defendendo 
a Nação brasileira. Já cansei de dizer aqui, desta tri-
buna, que estamos caminhando ou já estamos numa 
ditadura política. São 322 medidas provisórias anuais 
expedidas pelo Presidente Lula.

Agora, Senador Mão Santa, vou colocar na reu-
nião de lideranças que se estude uma maneira de pelo 
menos suavizar as medidas provisórias nesta Casa, 
senão ninguém trabalha. Quando V. Exª tenta legislar, 
não estão lhe deixando. Quero mostrar mais uma vez à 
população brasileira que a oposição nesta Casa não é 
uma oposição irresponsável. Quando ela fala, fala com 
conteúdo, fala com conhecimento de causa. Ela não 
fala só para ser crítica ao Presidente da República.

O próprio Supremo Tribunal Federal agora vem 
dizendo que estamos corretos em nossa afirmação, ao 
dizer que estão engessando esta Casa com medidas pro-
visórias inconstitucionais, meu Presidente Marco Maciel, 
inconstitucionais! Rasgaram a Constituição brasileira! 
Nós não podemos deixar isso acontecer, Senador Mão 
Santa, senão mais tarde nos culparão! Vão dizer mais 
tarde que o Senador Mão Santa e outros Senadores 
nada fizeram para evitar a ditadura política nesta Pátria. 
E nós não vamos deixar que isso aconteça!

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso o Sr. Mário Couto, o 
Sr. Antonio Carlos Valadares, Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Desejo prorrogar por quarenta minutos a presente 
sessão.

Sobre a mesa, ofícios do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Com referência aos expedientes que acabam de 
ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que os 
prazos de 45 dias para apreciação das matérias pelo 
Congresso Nacional encontram-se esgotados e os de 
vigência das Medidas Provisórias nºs 419 a 421, de 
2008, foram prorrogados por Atos da Mesa do Con-
gresso Nacional por mais 60 dias.

Uma vez recebidas formalmente pelo Senado 
Federal, nesta data, as matérias passam a sobrestar 

imediatamente todas as demais deliberações legisla-

tivas da Casa até que se ultime a sua votação.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 

inclui a matéria na Ordem do Dia de hoje, pelas razões 

já aqui expendidas por oradores que se manifestaram 

no plenário.

São as seguintes as matérias recebi-

das:

    309ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14312 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL310     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14313     311ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14314 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL312     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14315     313ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14316 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL314     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14317     315ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14318 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL316     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14319     317ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14320 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL318     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14321     319ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14322 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL320     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14323     321ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14324 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL322     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14325     323ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14326 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL324     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14327     325ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14328 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL326     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14329     327ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14330 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL328     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14331     329ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14332 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL330     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14333     331ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14334 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL332     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14335     333ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14336 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL334     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14337     335ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14338 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL336     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14339     337ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14340 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL338     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14341     339ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14342 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL340     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14343     341ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14344 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL342     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14345     343ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14346 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL344     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14347 

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 421, DE 2008

Dispõe sobre o salário mínimo a partir 
de 1º de março de 2008. Pendente de pare-
cer da Comissão Mista.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º A partir de 1º de março de 2008, o salá-
rio mínimo será de R$415,00 (quatrocentos e quinze 
reais).

Parágrafo único. Em virtude do disposto no ca-
put, o valor diário do salário mínimo corresponderá a 
R$13,83 (treze reais e oitenta e três centavos) e o valor 
horário a R$1,89 (um real e oitenta e nove centavos).

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogada, a partir de 1º de março de 
2008, a Lei nº 11.498, de 28 de junho de 2007.

Brasília, 29 de fevereiro de 2008; 187º da Inde-
pendência e 120º da República. – Luis Inácio Lula 
da Silva.
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1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 410, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2008, que acres-
centa artigo à Lei nº 5.889, de 8 de junho de 
1973, criando o contrato de trabalhador rural 
por pequeno prazo; estabelece normas tran-
sitórias sobre a aposentadoria do trabalhador 
rural; prorroga o prazo de contratação de finan-
ciamentos rurais de que trata o § 6º do art. 1º 
da Lei nº 11.524, de 24 de setembro de 2007; 
e altera as Leis nºs 8.171, de 17 de janeiro de 
1991; 7.102, de 20 de junho de 1993; 9.017, 
de 30 de março de 1995, 8.212 e 8.213, am-
bas de 24 de julho de 1991 (proveniente da 
Medida Provisória nº 410, de 2007).

Relator revisor: Senador Flávio Arns
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 411, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 9, de 2008, que dispõe 
sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jo-
vens – Projovem, instituído pela Lei nº 11.129, 
de 30 de junho de 2005; altera a Lei nº 10.836, 
de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos 
das Leis nºs 9.608, de 18 de fevereiro de 1998; 
10.748, de 22 de outubro de 2003; 10.940, de 
27 de agosto de 2004; 11.129, de 30 de junho 
de 2005; e 11.180, de 23 de setembro de 2005; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 411, de 2007).

Relatora revisora: Senadora Lúcia Vânia
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 10, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 412, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 10, de 2008, que dispõe 
sobre a prorrogação do Regime Tributário para 

Incentivo à Modernização e à Ampliação da 
Estrutura Portuária – Reporto, instituído pela 
Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004; 
e altera as Leis nºs 11.033, de 21 de dezem-
bro de 2004; e 9.433, de 8 de janeiro de 1997 
(proveniente da Medida Provisória nº 412, de 
2007).

Relatora revisora: Senadora Kátia Abreu
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

4 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 11, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 416, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 11, de 2008, que altera a 
Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, que 
institui o Programa Nacional de Segurança Pú-
blica com Cidadania – Pronasci (proveniente 
da Medida Provisória nº 416, de 2008).

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

5 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 12, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 417, de 2007.) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2008, que altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e 
munição e sobre o Sistema Nacional de Ar-
mas – Sinarm e define crimes (proveniente da 
Medida Provisória nº 417, de 2008)

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

6 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 13, DE 2008

(Proveniente da Medida Provisória nº 415, de 2007) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do § 

6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 13, de 2008, que proíbe 
a venda de bebidas alcoólicas às margens de 
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trecho rural de rodovia federal; modifica as Leis 
nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para proibir que a 
pessoa que possua qualquer concentração de 
álcool no sangue conduza veículo automotor; 
e 9.294, de 15 de junho de 1996; e dá outras 
providências (proveniente da Medida Provisó-
ria nº 415, de 2008).

Relator revisor: Senador Francisco Dornelles
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

7 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 413 de 2007) 
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do § 

6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 13, de 2008, que dispõe 
sobre medidas tributárias destinadas a estimu-
lar os investimentos e a modernização do setor 
de turismo, a reforçar o sistema de proteção 
tarifária brasileiro, a estabelecer a incidência de 
forma concentrada da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – Cofins na produção e 
comercialização de álcool; altera as Leis nºs 
10.865, de 30 de abril de 2004; 11.488, de 15 
de junho de 2007; 9.718, de 27 de novembro 
de 1998; 11.196, de 21 de novembro de 2005; 
10.637, de 30 de dezembro de 2002; 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003; 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988; 7.070, de 20 de dezembro 
de 1982; 9.250, de 26 de dezembro de 1995; 
9.430, de 27 de dezembro de 1996; 9.249, de 
26 de dezembro de 1995; 11.051, de 29 de de-
zembro de 2004; 9.393, de 19 de dezembro de 
1996; 8.213, de 24 de julho de 1991; 7.856, de 
24 de outubro de 1989; e a Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 413, de 2008)

Relator revisor: Senador César Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 414, DE 2008 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 414, de 2007, que constitui fonte 

de recursos adicional para ampliação de limites 
operacionais do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

Item 8a 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do § 
6º do art. 62 da Constituição Federal)

Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 
2008 (proveniente da Medida Provisória nº 418, 
de 2008), que altera as Leis nºs 11.508, de 20 
de julho de 2007, que dispõe sobre o regime 
tributário, cambial e administrativo das Zonas 
de Processamento de Exportação; e 8. 256, 
de 25 de novembro de 1991, que cria áreas 
de livre comércio nos municípios de Boa Vista 
e Bonfim, no Estado de Roraima; e dá outras 
providências.

Item 8b 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do  
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Medida Provisória nº 419, de 2008, que 
altera as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 
2003; e 10.678, de 23 de maio de 2003, trans-
formando o cargo de Secretário Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
em Ministro de Estado Chefe da Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial.

Item 8c 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do  
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)

 Medida Provisória nº 420, de 2008, que 
abre crédito extraordinário, em favor de Encar-
gos Financeiros da União, no valor de doze 
bilhões e quinhentos milhões de reais, para o 
fim que especifica.

Item 8d 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do 
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Medida Provisória nº 421, de 2008, que 
dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º 
de março de 2008.
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Item 8e 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do  
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Medida Provisória nº 423, de 2008, que 
abre crédito extraordinário, em favor dos Mi-
nistérios dos Transportes e da Integração Na-
cional, no valor global de seiscentos e treze 
milhões, setecentos e cinqüenta e dois mil e 
cinqüenta e sete reais, para os fins que es-
pecifica.

9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,  

§ 1º da Constituição Federal.) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno.)

Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008 
(nº 2.105/2007, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que institui 
o Regime de Tributação Unificada – RTU na 
importação, por via terrestre, de mercadorias 
procedentes do Paraguai; e altera as Leis nºs 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003 (Projeto do Sa-
coleiro).

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 11, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno.)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 11, de 2008 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 84, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior), que aprova a Programação Monetária 
para o quarto trimestre de 2007.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 5, DE 2005 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo 
como primeiro signatário o Senador Cristovam 
Buarque, que altera o art. 45 da Constituição 
para conceder ao brasileiro residente no ex-
terior o direito de votar nas eleições.

Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 

38, DE 2004 
(Votação nomnal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Sér-
gio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da 
Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona, terminan-
do com o voto secreto do parlamentar.

Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio 
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre 
a Proposta) favorável, nos termos da Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de 
Plenário), contrário.

14 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 50, DE 2006 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, tendo 
como primeiro signatário o Senador Paulo Paim, 
que inclui o art. 50A e altera os arts. 52, 55 e 66, 
da Constituição Federal, para estabelecer o voto 
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aberto nos casos em que menciona, terminando 
com o voto secreto parlamentar.

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 
2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de 
Plenário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ri-
beiro, pela aprovação parcial, nos termos da 
Subemenda-CCJ (Substitutivo), que oferece.

15 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2007 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, ten-
do como primeiro signatário o Senador Alvaro 
Dias, que altera o § 2º do art. 55 da Constituição 
Federal (determina o voto aberto para a perda 
de mandato de Deputados e Senadores).

Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
– 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), Rela-
tor: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta; – 
2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2-Plen), 
Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável, 
com Subemenda, que apresenta.

16 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 57, DE 2005 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador Marco 
Maciel, que dá nova redação ao § 4º do art. 
66 da Constituição, para permitir que os vetos 
sejam apreciados separadamente no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados.

Pareceres da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sob nºs

– 779, de 2006, 1º pronunciamento (sobre a Pro-
posta): Relator: Senador Ramez Tebet, favorável;

– 272, de 2007, 2º pronunciamento (sobre a 
Emenda nº 1-Plen): Relator: Senador Adelmir Santana, 
favorável, com a Emenda nº 2-CCJ, de redação; e

– 100, de 2008, 3º pronunciamento (em reexa-
me, nos termos do Requerimento nº 128, de 2008), 
Relator Senador Adelmir Santana, ratificando seus 
pareceres anteriores, apresentando, ainda, as Emen-
das nºs 3 e 4-CCJ.

17 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 20, DE 1999 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 18, de 1999; 3, de 2001; 
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que altera o art. 228 da Constituição Federal, 
reduzindo para dezesseis anos a idade para 
imputabilidade penal. 

Parecer sob nº 478, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 
1999, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 
e pela rejeição das demais matérias que tra-
mitam em conjunto, com votos contrários dos 
Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy, 
Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, 
Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senado-
ras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em 
separado, do Senador Aloizio Mercadante e 
da Senadora Patrícia Saboya.

18 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 18, DE 1999 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 3, de 2001; 
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 18, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Romero Jucá, que  altera a redação 
do art. 228 da Constituição Federal. 

19 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 3, DE 2001 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999; 26, de 
2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 3, de 2001, tendo como primeiro signatário 
o Senador José Roberto Arruda, que altera o 
artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo 
para dezesseis anos a idade para imputabili-
dade penal.
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20 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 26, DE 2002 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999; 3, de 
2001;90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro 
signatário o Senador Iris Rezende, que altera 
o artigo 228 da Constituição Federal, para re-
duzir a idade prevista para a imputabilidade 
penal, nas condições que estabelece.

21 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 90, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999; 3, de 
2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 90, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Magno Malta, que inclui 
parágrafo único no artigo 228, da Constituição 
Federal, para considerar penalmente impu-
táveis os maiores de treze anos que tenham 
praticado crimes definidos como hediondos.

22 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 9, DE 2004 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999; 3, de 
2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 9, de 2004, tendo como primeiro signa-
tário o Senador Papaléo Paes, que acrescenta 
parágrafo ao artigo 228 da Constituição Fe-
deral, para determinar a imputabilidade penal 
quando o menor apresentar idade psicológica 
igual ou superior a dezoito anos.

23 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 96, DE 2003

Proposta de Emenda à Constituição nº 
96, de 2003, tendo como primeira signatária a 
Senadora Ideli Salvatti, que acrescenta novo 
parágrafo ao art. 73 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para estabelecer, 

a partir de 2005, a regressividade da Desvin-
culação das Receitas da União (DRU) no cál-
culo da aplicação de recursos na manutenção 
e desenvolvimento do ensino de que trata o 
artigo 212 da Constituição Federal.

24 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 57, DE 2001

Discussão, em turno único, do Substitu-
tivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 57, de 2001 (nº 5.270/2001, naquela Casa), 
que altera o art. 36 do Decreto Lei nº 221, de 
28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre 
a proteção e estímulos à pesca e dá outras 
providências.

Pareceres sob nºs 1.345 e 1.346, de 
2007, das Comissões

– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Se-
nador João Durval, favorável, com as adequações re-
dacionais propostas, e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, Relator ad hoc: Senador Re-
nato Casagrande, favorável.

25 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA  

CÂMARA Nº 12, DE 2000

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
12, de 2000 (nº 885/95, na Casa de origem), 
que estabelece diretrizes gerais de programa 
nacional de habitação para mulheres com res-
ponsabilidade de sustento da família.

Parecer sob nº 437, de 2007, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Gerson Camata, 
oferecendo a redação do vencido.

26 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA  

CÂMARA Nº 6, DE 2003

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, 
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem), 
que altera os arts.47 e 56 da Lei nº 5.764, de 
16 de dezembro de 1971. (Dispõe sobre a ad-
ministração e o conselho fiscal das socieda-
des cooperativas).

Parecer sob nº 95, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido.

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL396     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14399 

27 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO  

SENADO Nº 26, DE 2000

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 26, 
de 2000, que altera a Lei nº 9.069, de 29 de 
junho de 1995, para tratar do comparecimento 
do Presidente do Banco Central do Brasil na 
Comissão de Assuntos Econômicos do Sena-
do Federal e para extinguir a obrigatoriedade 
de apresentação da programação monetária 
trimestral e a vinculação legal entre emissão 
de moeda e reservas cambiais. 

Parecer sob nº 66-A, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Flexa Ribeiro, 
oferecendo a redação do vencido.

28 
PROJETO  DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2003 (nº 5.120/2001, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as ati-
vidades das Agências de Turismo.

Pareceres sob os nºs 1.049 e 1.050, de 
2007, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Tasso Jereissati, favorável com as Emendas 
nºs 1 a 12 – CCJ, que apresenta; e

– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável com 
as Emendas nºs 1 a 4, 6 a 8, 11 e 12-CCJ, à Emenda 
nº 9-CCJ, nos termos de Subemenda; pela prejudicia-
lidade das Emendas nºs 5 e 10-CCJ; apresentando, 
ainda, as Emendas nºs 13 a 18-CDR.

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001, 
na Casa de origem), que acrescenta dispo-
sitivo à Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, 
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (pres-
crição em cinco anos da ação de prestação 
de contas do advogado para o seu cliente, ou 
de terceiros por conta dele).

Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 10.334, 
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de fabricação e comerciali-
zação de lâmpadas incandescentes para uso 
em tensões de valor igual ou superior ao da 
tensão nominal da rede de distribuição, e dá 
outras providências.

Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Delcídio Amaral.

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho 
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema 
Rodoviário Nacional).

Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
Relator ad hoc: Senador Rodolpho Tourinho.

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, 
na Casa de origem), que veda a exigência de 
carta de fiança aos candidatos a empregos 
regidos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT.

Parecer sob nº 198, de 2006, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Paulo Paim, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apre-
senta.

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 111, de 2005 (nº 3.796/2004, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a Política 
Nacional de Orientação, Combate e Controle 
dos Efeitos Danosos da Exposição ao Sol à 
Saúde e dá providências correlatas. 

Pareceres sob nºs 603 e 604, de 2007, 
das Comissões:

    397ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14400 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Magno Malta, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Papa-
léo Paes, favorável, nos termos da Emenda nº 3-CAS 
(Substitutivo), que oferece.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003, 
na Casa de origem), que modifica o inciso II 
do caput do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (dispõe sobre o aproveita-
mento de matérias cursadas em seminários 
de filosofia ou teologia).

Parecer sob nº 924, de 2006, da Comis-
são de Educação, Relatora: Senadora Maria do 
Carmo Alves, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003, 
na Casa de origem), que altera o § 2º do art. 
12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde (acrescenta o 
planejamento familiar nos casos de cobertura 
dos planos ou seguros privados de assistên-
cia à saúde). 

Parecer favorável, sob nº 145, de 2007, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, 
na Casa de origem), que altera o inciso XIII 
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas 
como obras protegidas pela legislação dos 
direitos autorais).

Parecer favorável, sob nº 376, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Roberto Saturnino.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que dá nova redação aos 
arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe sobre a 
autenticidade de peças oferecidas para prova 
no processo trabalhista e sobre o cabimento de 
recurso ordinário para instância superior).

Parecer favorável sob o nº 697, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator Senador Eduardo Suplicy .

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
único ao art. 1º da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor so-
bre a boa-fé nas relações de trabalho. 

Parecer sob nº 542, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 27, de 2006 (nº 819/2003, 
na Casa de origem), que denomina “Rodovia 
Ministro Alfredo Nasser” a rodovia BR-174, 
entre a cidade de Cáceres – MT e a fronteira 
com a Venezuela.

Parecer sob o nº 1.175, de 2006, da Co-
missão de Educação, Relator ad hoc: Sena-
dor Mão Santa, favorável, com a Emenda nº 
1-CE, que oferece.

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 43, de 2006 (nº 4.505/2004, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o re-
conhecimento do dia 26 de outubro como Dia 
Nacional dos Trabalhadores Metroviários.
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Parecer favorável, sob nº 926, de 2006, 
da Comissão de Educação, Relator: Senador 
Paulo Paim.

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 90, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 90, de 2006 (nº 6.248/2005, 
na Casa de origem), que acrescenta o § 3º-C 
ao art. 30 da Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos 
e dá outras providências (determina que car-
tórios de registros públicos afixem, em locais 
de fácil leitura e acesso, quadros contendo os 
valores das custas e emolumentos). 

Parecer favorável, sob nº 1.163, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2007 (nº 1.791/1999, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacio-
nal dos Surdos. 

Parecer favorável, sob nº 979, de 2007, 
da Comissão de Educação, Relator ad hoc: 
Senador Flávio Arns.

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2007 (nº 3.986/2004, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacio-
nal do Vaqueiro.

Parecer favorável sob o nº 722, de 2007, 
da Comissão de Educação, Relator ad hoc: 
Senador Valter Pereira.

44 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003 

(Tramitando em conjunto com o  
Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 6, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do 
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos 
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor, 
obrigando a comunicação prévia da inclusão 
do consumidor em cadastros, bancos de da-
dos, fichas ou registros de inadimplentes, e 

obrigando os fornecedores de bens e serviços 
a fixar data e turno para a entrega de bens e 
prestação de serviços.

Parecer sob nº 288, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a 
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apre-
senta; e contrário ao Projeto de Lei do Senado 
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003 

(Tramitando em conjunto com o  
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003) 

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 6, de 2007)

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral, 
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor), tipificando como crime a manutenção 
de informações negativas sobre consumidor 
em cadastros, banco de dados, fichas ou re-
gistros por período superior a cinco anos.

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 7, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do 
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 459, de 2007, da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH 
(Substitutivo), que oferece.

47 
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.
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Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, 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.

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
Recurso nº 9, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria 
do Senador Flávio Arns, que acrescenta pará-
grafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 para definir condições de 
qualidade da oferta de educação escolar para 
crianças de cinco e seis anos de idade.

Parecer sob nº 874, de 2007, da Comis-
são de Educação, Relator: Senador Wilson 
Matos, favorável, nos termos da Emenda nº 
1-CE (Substitutivo), que oferece.

49 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 53, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts.  

142 e 143 do Regimento Comum)

Discussão, em primeiro turno, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 53, de 2008, de 
iniciativa da Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização, que  disciplina 
as relações jurídicas decorrentes da vigência 
da Medida Provisória nº 399, de 16 de outu-
bro de 2007, que “abre crédito extraordiná-
rio, em favor da Presidência da República e 
dos Ministérios das Relações Exteriores, dos 
Transportes, do Meio Ambiente e da Integra-
ção Nacional, no valor de quatrocentos e cin-
qüenta e seis milhões e seiscentos e vinte e 
cinco mil reais, para os fins que especifica”, 
conforme o disposto no art. 11 da Resolução 
nº 1, de 2002-CN.

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
32, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que al-
tera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, para introduzir critérios 
relacionados com as mudanças climáticas glo-
bais no processo de licenciamento ambiental 
de empreendimentos com horizonte de ope-
ração superior a vinte e cinco anos

51 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
33, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a Redução Certificada de Emissão 
(RCE) (unidade padrão de redução de emissão 
de gases de efeito estufa).

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a concessão de subvenção à imple-
mentação de Servidão Florestal, de Reserva 
Particular do Patrimônio Natural e de reserva 
legal, e sobre a possibilidade de recebimento 
da subvenção na forma de abatimento de dí-
vidas de crédito rural.

53 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008

Primeira sessão de discussão em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mis-
ta Especial sobre Mudanças Climáticas, que 
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso, 
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos 
autoprodutores de energia elétrica.

54 
PARECER Nº 106, DE 2008

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, Relator 
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo fa-
voravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da 
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, por seu intermédio, à Subcomis-
são de Trabalho Escravo, para analisar todas 
as matérias que tratem do tema e que se en-
contram em tramitação na Casa.
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55 
REQUERIMENTO Nº 1.302, DE 2004

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.302, de 2004, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando a instituição, no âm-
bito do Senado Federal, da Semana de Ciência 
e Tecnologia, a ser celebrada anualmente no 
mês de outubro, com o objetivo de mobilizar 
a população brasileira para questões cientí-
ficas.

Pareceres favoráveis, sob nºs 448 a 451, 
de 2007, das Comissões de Educação, Relator: 
Senador Juvêncio da Fonseca; de Assuntos 
Sociais, Relator: Senador Cristovam Buarque; 
de Serviços de Infra-Estrutura, Relator ad hoc: 
Senador Eduardo Azeredo; e de Ciência, Tec-
nologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
Relator: Senador Valter Pereira.

56 
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 778, de 2007, iniciativa da Senadora 
Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, uma 
vez que o prazo na Comissão de Assuntos 
Econômicos encontra-se esgotado. (Fixação 
e ajuste dos parâmetros, índices e indicadores 
de produtividade.)

57 
REQUERIMENTO Nº 882, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno.)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 882, de 2007, do Senador Magno 
Malta, solicitando a apresentação de voto de 
aplauso à Polícia Federal pela brilhante atua-
ção na prisão do traficante internacional Juan 
Abadia, líder do cartel colombiano.

Parecer favorável, sob nº 287, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.

58 
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a remessa do Projeto de 
Lei do Senado nº 312, de 2007, à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez 
que o prazo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos já se encontra esgotado.

59 
REQUERIMENTO Nº 1.072, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno.)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.072, de 2007, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando a apresentação de voto 
de aplauso ao economista Alan Greenspan 
pelo lançamento do livro “A era da turbulência: 
aventuras em um mundo novo.”

Parecer favorável, sob nº 288, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Azeredo.

60 
REQUERIMENTO Nº 1.176, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno.)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.176, de 2007, do Senador Renato 
Casagrande, solicitando a apresentação de 
voto de louvor ao ex-Vice-Presidente norte-
americano Albert Gore Junior e ao IPCC/ Pai-
nel Intergovernamental sobre Mudanças Cli-
máticas por compartirem o Prêmio Nobel da 
Paz de 2007.

Parecer favorável, sob nº 289, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Cristovam 
Buarque.

61 
REQUERIMENTO Nº 1.242, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.242, de 2007, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 266, de 2007-Complementar, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

62 
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.428, de 2007, do Senador Pedro Simon, 
solicitando a apresentação de voto de louvor 
e congratulações à Senhora Cristina Fernán-
dez Kirchner, por ocasião de sua posse como 
Presidenta da República da Argentina.
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Parecer sob nº 290, de 2008, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Fernando Collor, 
favorável, com alterações que propõe.

63 
REQUERIMENTO Nº 1.494, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.494, de 2007, do Senador Sérgio 
Zambiasi, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2006, com 
o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que 
já se encontra apensado aos Projetos de Lei 
do Senado nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355, 
de 2003; 352, de 2004; 370, de 2005; 151 e 
531, de 2007, por regularem a mesma matéria. 
(Propaganda de bebidas alcoólicas.)

64 
REQUERIMENTO Nº 1.495, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.495, de 2007, do Senador Geraldo 
Mesquita Júnior, solicitando a tramitação con-
junta dos Projetos de Lei do Senado nºs 510, 
de 1999, e 505, de 2007, com o Projeto de Lei 
da Câmara nº 35, de 2000, que já se encontra 
apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 
25, 165, 182, 242, 308 e 355, de 2003; 352, 
de 2004; 370, de 2005; 151 e 531, de 2007, 
por regularem a mesma matéria. (Propaganda 
de bebidas alcoólicas.)

65 
REQUERIMENTO Nº 115, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 115, de 2008, do Senador Cícero Luce-
na e outros Senhores Senadores, solicitando 
a criação de Comissão Temporária Externa, 
composta por cinco membros titulares e igual 
número de suplentes, para, no prazo de doze 
meses, acompanhar todos os atos, fatos re-
levantes, normas e procedimentos referentes 
às obras do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco.

66 
REQUERIMENTO Nº 158, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 158, de 2008, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 29, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 

seja ouvida, também, a de Agricultura e Refor-
ma Agrária. (Política Pesqueira Nacional)

67 
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 176, de 2008, do Senador Flexa Ribeiro 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado nº 303, de 2005, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 370, de 1999; 
145, de 2000; e o Projeto de Lei da Câmara nº 
151, de 2001, que já se encontram apensados, 
por regularem a mesma matéria. (Impenhora-
bilidade dos bens de família.)

68 
REQUERIMENTO Nº 186, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 186, de 2008, do Senador Expedito 
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Senado nº 210, de 2007, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle. (Isenção do Imposto de Importação 
e IPI incidentes sobre CD e DVD)

69 
REQUERIMENTO Nº 199, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 199, de 2008, do Senador Romero 
Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 7, de 2005 e 
17, de 2006-Complementar, com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 129 e 183, de 2003 e 
291, de 2005, que já se encontram apensa-
dos, por regularem a mesma matéria. (Facul-
ta adesão ao SIMPLES por pessoas jurídicas 
que especifica.)

70 
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 210, de 2008, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando que sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2004, que tra-
mita em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 187, 2002; 44, de 2004; e 113, 
de 2006; além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos. (Planos 
de Saúde)
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71 
REQUERIMENTO Nº 256, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 256, de 2008, do Senador Romero 
Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 280, de 2004; 
132, 191 e 467, de 2007, com o Projeto de 
Lei do Senado nº 167, de 2003, que já se en-
contra apensado aos de nºs 210, de 2003; 75 
e 323, de 2004; e 87, de 2005, por versarem 
sobre a mesma matéria. (Isenção de IPI em 
automóveis, motocicletas etc.)

72 
REQUERIMENTO Nº 352, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 352, de 2008, do Senador Flávio 
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 46, de 2008, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte. (Obrigatoriedade da neutralização 
das emissões de gases de efeito estufa de-
correntes da realização da Copa do Mundo de 
Futebol no Brasil, em 2014.)

73 
REQUERIMENTO Nº 358, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 358, de 2008, de autoria da Sena-
dora Patrícia Saboya, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2008, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Sociais. (Ajudas técnicas na uti-
lização de caixas eletrônicos por portadores 
de deficiência visual.)

74 
REQUERIMENTO Nº 368, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 368, de 2008, do Senador Welling-
ton Salgado, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 257 e 315, 
de 2005, por regularem a mesma matéria (li-
berdade de manifestação do pensamento e 
de informação).

75 
REQUERIMENTO Nº 385, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 385, de 2008, do Senador Flexa Ribei-

ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 59, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática (Regio-
nalização da programação de rádio e TV).

76 
REQUERIMENTO Nº 417, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, §2º, do Regimento Interno.)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 417, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participa-
tiva, solicitando a criação de um Dia Mundial 
de Solidariedade Parlamentar pela vida da 
ex-Senadora Ingrid Betancourt.

77 
REQUERIMENTO Nº 418, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, §2º, do Regimento Interno.)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 418, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando a criação de um Dia Mundial de 
Solidariedade Parlamentar pela vida da ex-
Senadora Ingrid Betancourt.

78 
REQUERIMENTO Nº 423, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 423, de 2008, do Senador Jarbas 
Vasconcelos, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 607, de 2007, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania. (Regulamenta-
ção do exercício da profissão de Analista de 
Sistemas e suas correlatas, criação do Con-
selho Federal e os Conselhos Regionais de 
Informática).

79 
REQUERIMENTO Nº 474, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 474, de 2008, da Senadora Ideli 
Salvatti, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 51, de 2008, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Ser-
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viços de Infra-Estrutura (Política Nacional de 
Abastecimento).

80 
REQUERIMENTO Nº 475, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 475, de 2008, da Senadora Ideli 
Salvatti, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 51, de 2008, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária (Política Nacional 
de Abastecimento).

81 
REQUERIMENTO Nº 494, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 494, de 2008, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 142, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (retribuição por serviços ambientais de-
correntes de boas práticas rurais).

82 
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 506, de 2008, do Senador Expedito 
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 260, de 2007, além da Comis-
são constante do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle. (Política Nacional de Integração 
Lavoura-Pecuária.)

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Concedo, pois, agora, a palavra pela ordem ao no-
bre Senador Flexa Ribeiro, que vai falar pela Lideran-
ça do seu Partido, o Partido da Social Democracia 
Brasileira.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Pois não.

Com a palavra o nobre Senador Jayme Cam-
pos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de o 
ilustre Senador Flexa fazer uso da palavra, consulto 
V. Exª se ainda vai dar tempo para cumprir a lista de 

inscritos, se os demais Senadores ainda vão ter opor-
tunidade de falar na noite de hoje.

Gostaria de ver a minha inscrição, ou seja, se 
estou inscrito para falar.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Neste momento, estão inscritos o Senador Flexa 
Ribeiro, que vai falar agora; logo a seguir, o Senador 
Valter Pereira; depois, o Senador José Maranhão, que 
eu acho que não se encontra no plenário; e depois será 
V. Exª, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Mas eu 
acho que estou na frente do Senador Valter Pereira. 
Não?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Sim. E também o Senador Flávio Arns e o Senador 
Geovani Borges. E ainda a Senadora Rosalba.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Na or-
dem de inscrição, o Senador Flexa, o Senador Valter 
e o Senador Jayme Campos?

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– O Senador José Maranhão... Mas não se encontra 
presente o Senador José Maranhão.

Então, se o Senador José Maranhão, na hora em 
que for convidado a falar, não estiver presente, conce-
derei a palavra a V. Exª, ou quem estiver presidindo.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE) 
– Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro, que fala-
rá em nome do PSDB (Partido da Social Democracia 
Brasileira).

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela Lide-
rança do PSDB. Com revisão do orador.) –  Sr. Presi-
dente Senador Marco Maciel, Srªs e Srs Senadores, 
inicio o meu discurso de hoje também fazendo breve 
comentário a respeito da decisão do Supremo Tribu-
nal Federal sobre as medidas provisórias que tratam 
de crédito extraordinário.

Senador Marco Maciel, V. Exª, que preside esta 
sessão é um dos Senadores, senão o Senador que 
mais conhece a Constituição brasileira. V. Exª, por di-
versas vezes, ouviu os Senadores trazerem à tribuna 
do Senado a indignação deles pela edição de medidas 
provisórias em abundância pelo Executivo, tratando de 
crédito extraordinário.

Lemos aqui os artigos e parágrafos da Consti-
tuição que claramente definem como inconstitucional 
o encaminhamento de crédito extraordinário por me-
dida provisória, porque não se atendem os precei-
tos constitucionais – guerra, calamidade pública ou 
emergência.

O que hoje o Supremo Tribunal Federal definiu 
como inconstitucional, nós,  como Oposição, vínhamos 
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mostrando aqui ao longo do tempo, mas lamentavel-
mente nunca fomos ouvidos.

Creio, agora, Sr. Presidente, que o Presidente 
Garibaldi Alves Filho vai devolver toda e qualquer me-
dida provisória que seja encaminhada pelo Governo do 
Presidente Lula que trate de crédito extraordinário. E aí 
nós poderemos começar a ter o Orçamento aprovado 
por esta Casa, o Congresso, respeitado na sua função 
constitucional de elaboração da lei orçamentária.

Quero dizer a Vossas Excelências, que tudo aquilo 
que nós vínhamos denunciando é agora formalmente 
reconhecido pela Suprema Corte brasileira. A decisão 
do STF vai trazer de volta ao Congresso Nacional o 
direito de legislar, o direito de fazer com que o Orça-
mento, que é discutido e aprovado aqui, seja, efetiva-
mente cumprido pelo Executivo nacional.

Quero também neste meu pronunciamento, Sr. 
Presidente, fazer um registro sobre os 32 anos da As-
sociação dos Oficiais de Justiça do Estado do Pará 
(ASSOJUPA). Estão presentes na tribuna de honra do 
Senado Federal os representantes dessa associação: 
o Sr. Presidente, Eliezer Lacerda; o Diretor Jurídico, 
Matuzalém Bernardo; e Edvaldo Júnior, que é delegado, 
e nos honram com as presenças deles no dia de hoje. 
Parabenizo a ASSOJUPA pelos 32 anos de atividade 
associativa dos oficiais de Justiça do meu Estado. 

Falo agora, Sr. Presidente Marco Maciel, de um 
assunto muito constrangedor no Governo do PT. Sena-
dor Paulo Paim,  V. Exª que defende aqui, com muita 
propriedade os trabalhadores; o diálogo entre o seu 
Partido e a classe laboral brasileira. É lamentável que, 
do discurso para a prática, haja uma diferença como 
a da noite para o dia.

O discurso do PT sempre foi o de apoiar. O PT, 
que, sabemos todos nós, nasceu nos sindicatos dos 
trabalhadores – tendo hoje como Presidente da Re-
pública um dos fundadores do Partido e iniciadores 
do movimento sindical brasileiro organizado, Sr. Luiz 
Inácio Lula da Silva –, na hora em que está no poder, 
Senador Paulo Paim, quebra o diálogo com os traba-
lhadores.

Peço a V. Exª e aos Senadores da base aliada, 
principalmente do Partido dos Trabalhadores, que solici-
tem ao Governo a abertura do diálogo com aqueles tra-
balhadores que estão em greve por melhorias salariais, 
como os trabalhadores ligados ao UNAFISCO. Eles 
querem apenas que seja retomado o diálogo para que 
possam continuar discutindo suas reivindicações.

No meu Estado, Presidente Marco Maciel, a situ-
ação é lastimável. É um Estado que tem um Governo 
do PT, da Governadora Ana Júlia, que para dialogar 
com os servidores públicos, Senador Valter Pereira, 
fecha as totalmente portas. Senador Mário Couto, tenho 

aqui diversas manchetes. A situação do Pará, hoje, é 
de calamidade porque o serviço público vai parar.

E quem vai ser prejudicado? A população para-
ense. Os professores já estão em greve. Está aqui: 
“Professores Estaduais Mantêm Greve” (Diário do 
Pará, dia 7 de maio); “Docentes de Santarém aderem 
à paralisação” (O Liberal, dia 7 de maio); “Professo-
res mantêm greve e marcam marcha para a próxima 
sexta-feira” (O Liberal, dia 7 de maio).

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Quando 
V. Exª puder, me dê um aparte?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Com 
muita honra, Senador Mário Couto.

E o que a Governadora fez, Senador Marco Ma-
ciel? Aqui, da tribuna do Senado, ela defendia o diá-
logo e condenava a repressão, mas colocou a Polícia 
Militar contra a marcha dos professores, usando bomba 
de gás lacrimogêneo, balas de borracha, spray de pi-
menta, como diz o jornal O Liberal, do dia 10 de maio: 
“Polícia Reprime Marcha de Professores”.

E se fosse só isso, já seria grave. Já seria grave, 
mas os médicos da Santa Casa vão parar hoje.

Notícia do dia 7 de maio, também em O Liberal: 
“Delegados Param por Aumento Salarial”.

Por último, tenho a informação de que os servi-
dores do Estado do Pará vão fazer greve geral, a par-
tir do dia 15 próximo. Quero então fazer um apelo à 
Governadora Ana Júlia – e desde já peço a inserção, 
nos Anais do Senado, de todas essas notícias cujas 
manchetes acabo de ler, veiculadas pelos diversos 
jornais da minha terra,  que é para ficar registrada a 
incoerência entre o discurso e a prática da Governado-
ra. Faço um apelo à Governadora, para que ela reabra 
o diálogo e ponha o seu Governo para negociar com 
os servidores de todas as categorias.

 Aqui, fiz referência aos médicos, Senador Mário 
Couto, aos delegados, aos professores, aos servido-
res de um modo geral. Ou seja, o serviço público do 
Estado do Pará vai ficar totalmente sem ser ofertado 
aos paraenses.

Contudo, como se não bastasse isso, Senador 
Mário Couto, a Governadora Ana Júlia alterou uma lei 
que já não existia. Esse é o Governo que o Presidente 
Lula disse à revista Época que seria um desastre anun-
ciado. Ora, como é que pode, Senador Marco Maciel, 
a Governadora sancionar um projeto de lei que altera 
uma lei que já foi extinta em 2006?! É o caos instalado 
no Estado do Pará.

Requeiro, por isso, também a inserção desta ma-
téria nos Anais do Senado: “Governadora alterou lei já 
extinta” (O Diário do Pará, dia 8 de maio).

Por último, digo que o Estado do Pará vive uma 
crise de violência. Tive uma informação hoje de que 
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a Governadora Ana Júlia foi a única Governadora de 
Estado que não veio ao Ministro Tarso Genro pedir 
recursos para o combate à violência. Vou averiguar 
isso. Havia uma reunião com o Ministro, e eu não 
pude ir porque estava na Comissão de Constituição e 
Justiça, atendendo ao Presidente Marco Maciel, para 
dar quorum a fim de votarmos projetos da maior rele-
vância. Não pude ir à audiência com o Ministro Tarso 
Genro para solicitar a S. Exª recursos para combater a 
violência. Hoje estão morrendo de três a quatro para-
enses por dia, por homicídios, em razão da violência. 
E a ação que a Governadora está tomando, Senador 
Mão Santa, sabe qual é? Trocar a cor da farda da PM. 
“PM do Pará vai mudar a cor do fardamento” – diz a 
matéria –, como se mudando a cor do fardamento pu-
desse diminuir a violência no meu Estado.

Eu peço à Governadora Ana Júlia que, ao invés 
de trocar a cor da farda – pois isso terá um ônus para 
o Estado, tendo em vista que será preciso trocar todo 
o fardamento de todo o contingente da Polícia Militar, 
utilize esses recursos para comprar equipamentos, ar-
mamentos, viaturas, para, aí sim, diminuir a violência, 
que está incontrolável no meu Estado.

Requeiro também a inserção dessa matéria nos 
Anais do Senado Federal.

Concedo um aparte ao nobre Senador Mário 
Couto.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Vou ser breve, 
Senador Flexa Ribeiro. Quando cheguei ao Senado e 
fiz os meus primeiros pronunciamentos, preocupado 
com meu Estado querido do Pará,...

(Interrupção do som.)

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – ...alguns 
Senadores e Senadoras entenderam que eu estava 
fazendo críticas à Governadora do meu Estado sem 
observar o tempo de Governo dela, porque ainda era 
muito cedo. E eu disse que não. Eu disse que estava 
fazendo crítica para que ela pudesse melhorar. De-
pois de um ano e meio de Governo, venho perguntar 
a essas pessoas que me criticaram e que disseram 
que eu estava com a intenção primeira de prejudicar 
o Governo da Governadora Ana Júlia. Não era isso; 
não era isso. O que eu queria, realmente, era evitar 
tudo isso que está acontecendo no meu Estado. Se-
nador Flexa, sinceramente, não quero que a Gover-
nadora me leve a mal. Eu pensei que a Governadora 
Ana Júlia fosse mais humilde. Senador Flexa, falta 
governo no Estado.

(Interrupção do som.)

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Já vou termi-
nar. Falta união. Falta conversa. Falta diálogo. Falta a 
procura dos políticos para se reunirem. Já falei 250 mil 

vezes isso aqui. Falta humildade, Senador Flexa. Se 
não existir isso, não vai conseguir governar. Olhem o 
Estado do Pará como está! É triste, é duro, mas é real. 
A segurança, a saúde. Era o Governo que protegia os 
professores. Os professores votaram maciçamente em 
Ana Júlia. Maciçamente! Os policiais votaram maciça-
mente em Ana Júlia. Os servidores públicos votaram 
maciçamente em Ana Júlia. Agora estão sofrendo! 
Agora estão sofrendo, Senador Flexa. Eu parabenizo 
V. Exª – encerrando – pela sua preocupação sempre 
presente com o seu querido e o meu querido Estado 
do Pará. Nós não podemos deixar de falar, Senador, 
doa a quem doer, custe o que custar. Nós temos que 
defender, como V. Exª está fazendo agora, o nosso Es-
tado, aquelas pessoas sofridas que acreditam em nós 
e confiam em nós. É nelas que nós temos que pensar, 
e falar e cobrar. Se isso, Senador, não for suficiente, 
nós temos que ir mais longe, mas nós não podemos 
deixar o Pará cair no caos total. Meus parabéns pelo 
belo pronunciamento na tarde de hoje.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço 
e incorporo o aparte de V. Exª, que enriquece o meu 
pronunciamento e é a demonstração, Senador Mário 
Couto, de que nós já dissemos isso diversas vezes. E 
não é discurso não. É prática.

Nós estamos aqui para defender o Estado do 
Pará, estamos à disposição da Governadora, a ban-
cada no Senado Federal e, tenho certeza, na Câmara 
Federal. Mas a Governadora é incapaz de manter um 
diálogo, como V. Exª bem colocou, para que possa-
mos ajudá-la. Porque ajudar o Pará é algo que nós 
fazemos todos os dias. Nós estamos sempre defen-
dendo os interesses do Estado e não deixamos que 
ele seja prejudicado em nada que esteja tramitando 
no Senado Federal.

Mas ao encerrar, Senador Augusto Botelho, que 
assume a Presidência da sessão neste instante, quero 
dizer que voltarei na próxima semana para fazer um 
comentário sobre o Programa de Aceleração do Cres-
cimento no meu Estado do Pará. Vou reafirmar aquilo 
que já disse várias vezes: o Programa de Aceleração 
do Crescimento é ainda uma ficção. Espero que se 
torne uma realidade, porque todos queremos que o 
programa dê certo, principalmente no meu Estado do 
Pará, pois são obras esperadas há décadas pela nossa 
população, como o asfaltamento da Santarém-Cuiabá, 
da Transamazônica, da construção das eclusas de 
Tucuruí, mas que, lamentavelmente, continuam tão-
somente no papel.

Eu diria, Senador Mão Santa, que o Programa de 
Aceleração do Crescimento, o PAC, deveria ter outra 
denominação, Senador Augusto Botelho: Programa 
de Aceleração da Campanha. Aí, estaria correto todo 
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esse estardalhaço que está sendo feito pelo Presidente 
Lula em todo o Brasil.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Matérias referidas:

1. Docentes de Santarém aderem à paralisação;
2. PM do Pará vai mudar a cor do fardamento.
3. Servidores vão à greve.
4. Professores partem para o barulho.

5. Polícia reprime marcha de profesores.
6. Confusão provoca grande engarrafamento na Au-
gusto Montenegro.
7. Delegados param por aumento salarial.
8.Pleno do Tribunal de Justiça adia julgamento de re-
curso contra isonomia.
9. Professores estaduais mantêm greve.
10. Médicos da Santa Casa v]ao parar hoje.
11. Professores mantêm greve e marcam marcha para 
a próxima sexta-feira.
12. Governadora alterou lei já extinta.
13. Líder governista defende cobrança.
14. Oposição cobra redução de ICMS.
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Durante o discurso o Sr. Flexa Ribeiro, 
o Sr. Marco Maciel, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Augusto 
Botelho.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Obrigado.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Um minuto, Senador.

O próximo orador inscrito é o Senador Valter Pe-
reira. S. Exª pode se dirigir à tribuna.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
Senador.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Senadora Rosalba.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem.) – Gostaria de dizer que estou inscrita pela 
Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Pela Liderança? Depois do Senador Val-
ter Pereira, é V. Exª, Senadora. E, depois, o Senador 
José Maranhão.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se-
nador Augusto Botelho, quero comunicar a V. Exª que 
fica muito bem na Presidência e que espero se candi-
date ao próximo pleito, pois terá o meu voto, uma vez 
que V. Exª é do Espírito Santo.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

V. Exª poderia me informar também a posição 
dos inscritos?

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Valter Pereira, Senadora Rosalba pela Li-
derança, José Maranhão, Jayme Campos, Flávio Arns 
e Geovani Borges.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Está 
bem. Obrigado,

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para informar que, amanhã, quinta-feira, a Governadora 
Ana Júlia Carepa receberá os três bispos do Marajó. 
Fui ver os bispos que estão ameaçados de morte em 
razão de denúncias de pedofilia e de tráfico de mulhe-
res para a Guiana Francesa.

A  CPI está acompanhando o caso, vai recebê-
los, para poder tratar do aparato de Estado na defesa 
desses bispos e dos interesses da Ilha do Marajó.

Senador Valter Pereira, ontem recebemos aqui 
o Prefeito de Niquelândia, no interior de Goiás, acusa-
do de abusar de duas menores; ele, o motorista dele, 
o chefe de gabinete dele, a filha dele, um vereador, 
dois secretários, 23 pessoas. Na semana de Carna-

val, de sexta a segunda-feira, só do telefone da Pre-
feitura, foram 261 telefonemas, em dois dias, para a 
mesma menor. Foi uma oitiva a que o Brasil deveria 
ter assistido.

Estamos indo a Uberlândia, onde foi preso, na 
terça-feira, um pedófilo de 42 anos que abusou de 25 
crianças de dez anos. No meu Estado, em Mucurici, 
está preso um cidadão de 69 anos, para não ser lin-
chado, embora seja uma cidade pequena, de pessoas 
decentes e de bem. Esse cidadão de 69 anos abusou 
de mais de dez crianças de dez anos.

Em Domingos Martins, foi preso um indivíduo que 
veio da Holanda e que naquele Município abusava de 
crianças, filmava-as.

Tenho uma informação para o Brasil sobre o 
pedófilo americano que se evadiu do Rio de Janeiro, 
e que trabalha na imigração americana e que vem de 
dois em dois meses trazer brasileiros, preso no Brasil, 
acostumado a colocar o dedo no rosto de brasileiro; 
esse pedófilo, que abusou de uma criança de 11 anos 
no Rio, está preso graças a um trabalho feito pela Po-
lícia Civil e o Ministério Público. A Drª Ana, que hoje 
é assessora da CPI, tem esse caso na mão. Ontem 
estive na embaixada americana com o Embaixador 
americano. Eles têm uma lei específica. Todo ameri-
cano que comete crime de pedofilia em outro país é 
tratado com uma lei específica. A lei é nova. Já pe-
garam dez, e os dez pegaram trinta anos de cadeia. 
A informação que tínhamos é que ele já havia sido 
afastado das suas funções.

E ontem tivemos uma outra informação, me-
lhor ainda, para dar ao Brasil, para ver que precisa-
mos aprender com essas pessoas. O inquérito dele 
já está em fase final. E esse pedófilo, que abusou de 
um menino no Rio, vai pegar 30 anos de cadeia nos 
Estados Unidos. 

Então, veja que, quando você quer fazer um tra-
balho sério, vai chegar a bom termo em algum lugar. 

Senador Valter Pereira, V. Exª, que é um cons-
titucionalista, um advogado brilhante, com quem pre-
cisamos contar, sabe que há um acordo com o Pre-
sidente desta Casa, no sentido de que todas as leis 
para combater a mutilação e o abuso contra criança, 
votados no âmbito da CPI, irão rapidamente para a 
CCJ e terão prioridade aqui. Por isso, Senador Valter 
Pereira, peço a V. Exª que algumas dessas leis sejam 
relatadas por V. Exª, porque elas serão votadas tam-
bém com prioridade na Câmara. 

Hoje, eu reuni a Frente de Mulheres, as deputa-
das mães vieram à CPI. Eu dizia Senadora Rosalba: 
fechada a sessão, eu mostrei algumas imagens do 
Orkut, mostrei apenas cinco, porque elas não quise-
ram ver mais. O desespero nos olhos das mães, das 
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parlamentares, a angústia no coração, para que elas 
tomem nas mãos as leis votadas aqui e lá sejam vo-
tadas com celeridade. 

É algo tão podre, Senador Valter Pereira, que, fa-
lando, a gente se sente mal; vendo, muito pior. Vendo 
fotografias e vendo filmes, então, nem se fala. Quando 
você vê filmes que envolvem autoridades, gente que 
deveria estar dando exemplo! Qualquer cidadão, por 
mais indouto que seja, mais despreparado, do de-
sempregado pobre ao doutor, o indivíduo que estudou 
em Harvard... É... Sei lá! Penso em quanta coisa fútil 
é mostrada na televisão, quando essas pessoas de-
veriam estar sendo mostradas, desmascaradas, para 
que a sociedade saiba quem são.

A exemplo dos Estados Unidos, vamos criar um 
banco de pedófilos. O sujeito vai acessar e vai saber 
quem são os pedófilos, onde eles trabalham, onde 
eles estão, procurar uma maneira de proteger sua 
família. 

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Senador Magno Malta. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, é porque esse assunto mexe tanto comigo. 
Mas agradeço ao Senador Valter Pereira, até porque 
estava comentando com ele aqui sobre esse assun-
to e tudo que envolve família. Era o que falávamos 
aqui, que precisamos proteger a família, porque a so-
ciedade é um reflexo da família. Não tem sociedade 
boa sem família boa. A sociedade vai mal porque a 
família vai mal.

Obrigado, Senador Valter Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 

– RR) – Senador Valter Pereira, eu queria pedir licen-
ça para prorrogar a sessão por mais sessenta minutos 
para que cada orador fale por dez minutos.

Com a palavra o Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pela or-

dem.) – Sr. Presidente, gostaria de ponderar a V. Exª 
que, após a Ordem do Dia, o tempo reservado pelo 
Regimento é de vinte minutos. Vou fazer o possível 
para não ultrapassar esse limite.

O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT 
– RR) – Eu prorroguei a sessão pensando em conceder 
dez minutos a cada um. Mas está bem, Senador. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Senador Magno Malta, compartilho com o esforço que 
V. Exª está desenvolvendo para combater a pedofilia 
nessa CPI que veio em boa hora.

Quero fazer uma confidência a V. Exª. Sempre 
entendia que o narcotráfico era o pior dos crimes e 
aquele que merecia a pena mais dura. Hoje, revejo 
meus conceitos. Acho que a pedofilia é que está no 

topo da gravidade e exige maior punição de todo nos-
so ordenamento jurídico.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na 
fronteira do Brasil com a Venezuela e a Guiana, uma 
questão mal resolvida provoca uma grande inquieta-
ção entre índios e não-índios. Estou falando da área 
conhecida como Raposa Serra do Sol.

Senadores que representam aquela região há 
muito tempo vêm se revezando nesta tribuna para 
advertir sobre as conseqüências de uma solução equi-
vocada.

De fato, o roteiro seguido para resolver a anti-
ga disputa de suas terras está agravando a cada dia 
esse problema. Denúncias sobre grandes interesses 
que estão por trás de tais disputas vêm recheando 
discursos, noticiários e editoriais.

No entanto, Sr. Presidente, nem essas mani-
festações nem o enfrentamento físico entre índios, 
não-índios, policiais têm despertado o Governo para 
a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre 
essa questão.

Não há dúvida de que a demarcação das áreas 
é um pleito antigo e justo das comunidades indígenas. 
Conhecer a extensão e os limites de suas áreas é a 
garantia de desfrutá-las sem perturbação.

Ao lidar com o direito das pessoas e das comu-
nidades, entretanto, é preciso equilíbrio, discernimen-
to e, sobretudo, sensatez. Afinal, o direito tem suas 
fronteiras.

De sorte, Sr. Presidente, que o direito de um indi-
víduo termina onde começa o direito do outro. Quando 
se respeita esse limite, preserva-se a paz social.

No conflito da Raposa Serra do Sol é preciso ana-
lisar o direito dos índios, o direito de descendentes de 
índios com não-índios, o direito de legítimos possuido-
res brancos e negros, o direito do Estado de Roraima 
e o direito à integridade territorial do Brasil.

Se não foram considerados todos esses direitos, 
a solução não será completa nem justa. Em tais con-
dições, não produzirá a paz social nem atenderá os 
interesses superiores do País.

Por conseguinte, o reconhecimento das reservas 
indígenas não pode orientar-se por informações exclu-
sivas de um levantamento topográfico, decorrente de 
informações meramente subjetivas e contaminadas 
por vícios ideológicos. 

Tudo indica que essa é a maior ameaça que pesa 
na peleja da Raposa Serra do Sol. Afinal, foi homolo-
gada uma área de 1,74 milhão de hectares, na qual se 
inclui quase a metade da superfície do Estado de Ro-
raima, considerando-se as outras áreas de litígio que 
também existem naquele Estado. É uma área superior 
a numerosos países espalhados pelo mundo afora.
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Além da perda territorial de Roraima, as condições 
da reserva põem em risco a soberania do País.

A área contínua, as restrições de acesso e con-
trole sobre a reserva e a instigação de ONGs sobre 
autonomia da área conflituosa atestam com clareza 
que o perigo não é imaginário.

A propósito, tenho recebido numerosos e-mails 
de pessoas do povo denunciando a crescente presen-
ça de estrangeiros com livre acesso à reserva, cons-
trastando com injustificáveis restrições ao trânsito de 
brasileiros. Em um desses protestos, o cidadão chegou 
a dizer que, ao passar por aquelas paragens, teve a 
sensação de estar em território estrangeiro. 

Só não enxerga tais perigos quem não quer 
ver.

No afã de aquinhocar um contigente de aproxi-
madamente 18 mil indígenas dessa monumental re-
serva, utiliza-se de um aparato de guerra e igualam-
se brancos, negros e até descendentes de índios a 
verdadeiros delinqüentes.

Em meio a tanta gente, é bem provável que exis-
tam maus elementos, mas seguramente a maioria é 
composta de ocupantes de boa-fé, que dependem da 
terra para sobreviver.

Com tamanha área é absolutamente incompre-
ensível conflito de tal monta!

É largamente sabido que um só índio é incapaz 
de explorar quase 97 mil hectares. E é isso o que está 
sendo destinado.

Concordo com o Senador Jefferson Péres ao pon-
tificar, aqui desta tribuna, que índios que precisam de 
grandes extensões de terras são aqueles que mantêm 
a índole nômade ou que não foram aculturados e de-
pendem de métodos rudimentares de sobrevivência.

Vale aqui reproduzir a opinião daquele bravo 
Parlamentar, daquele bravo Senador amazonense 
Jefferson Péres, que disse:

“Populações indígenas precisam de gran-
des áreas quando são índios que vivem em 
estágio tribal, aldeados como foram os iano-
mâmis”.

E esclareceu porquê: 

“Os ianomâmis são índios não-acul-
turados que vivem, com seu modo de vida 
tradicional, da caça e da pesca e precisam 
deslocar-se. É uma cultura itinerante, cujos 
indivíduos precisam de grandes espaços e 
só assim eles preservarão sua cultura e seu 
modo de vida”.

Ao deparar com número tão eloqüente, Sr. Pre-
sidente, volto meu pensamento para os índios das et-

nias Guarani, Kaiowa e Terena, que habitam a região 
da Grande Dourados no meu Estado.

É uma honra, Senador Augusto Botelho, o apar-
te.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-
nador Valter Pereira, fico feliz de ouvir V. Exª fazen-
do um discurso justamente de acordo com as coisas 
que ocorrem no meu Estado, trazendo a realidade do 
Estado de Roraima para cá. Eu faço este aparte a V. 
Exª só para lhe dizer de um fato que não é muito leva-
do em consideração por aqui: é que, quando fizeram 
essa área contínua, colocaram, dentro da mesma área, 
cinco etnias diferentes! Cinco etnias diferentes, muitas 
com aldeias e várias aldeias de mesmas etnias que 
já tinham o território praticamente delimitado e tudo, 
criando condições para um conflito posterior violento, 
porque conflito já está existindo. Quando o índio que 
sai lá do Chumina faz uma casa lá na Raposa, perto 
de uma propriedade que ficou para a comunidade da 
Raposa, o pessoal da Raposa não gosta. Como não é 
definida a área de cada etnia e de cada aldeia, então, 
vai haver conflito. E parece-me que esse pessoal que 
está por trás da história, que está doido pelo minério 
e nem se preocupa com os índios, eles querem é que 
haja conflito mesmo que é para poder fazer uma inter-
venção, como fizeram lá no Iraque dizendo que tinha 
bomba química lá, bomba de não sei o quê, o que não 
foi comprovado. Imagine se começar uma briga entre 
os Macuxis e os Uapixanas lá, e os Ingaricós, e co-
meçarem a se matar lá por causa disso? Porque vai 
acontecer isso – como nós falamos várias vezes aqui 
que ia haver: derramamento de sangue e morte. Só 
não houve morte graças à lucidez do Supremo, que 
concedeu aquela liminar e parou as ações. Se não, 
hoje nós estaríamos discutindo aqui quantos haviam 
morrido, não quantos ficaram feridos. Muito obrigado, 
Senador.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Obri-
gado a V. Exª, Senador Botelho, que enriquece o nos-
so pronunciamento com a palavra abalizada que todos 
nós respeitamos nesta Casa. 

Sr. Presidente, são 16 mil índios que ocupam uma 
área total – lá no meu Estado, na região da Grande 
Dourados, os índios Kaiowas e Terenas – de 21.274 
hectares espalhados pelos Municípios de Dourados, 
Juti, Douradina, Maracajú e Caarapó. Não chega, por-
tanto, Sr. Presidente, a 1,5 hectare por cabeça, não 
chega a 1,5 hectare por índio. 

Uma política indigenista que trata tamanhas dis-
torções com as mesmas concepções de centenas de 
anos merece toda a crítica feita em boa hora pelo Ge-
neral Augusto Heleno.
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Por que não oferecer um pouco de tamanhas 
áreas para as etnias que estão perecendo por falta 
de terras, como as que referi lá da Grande Dourados, 
em meu Estado? 

De fato, o maior defeito do modelo de proteção 
aplicado pela Funai decorre da visão primitiva que essa 
instituição tem do índio. Ao fazer vistas grossas dos 
diferentes estágios de evolução de cada etnia, o órgão 
promove uma uniformização tola de suas demandas.

A Constituição Federal, Sr. Presidente, confere 
aos índios o direito sobre terras por eles habitadas 
em caráter permanente. Isso é verdade. Também lhes 
garante as áreas utilizadas em suas atividades produ-
tivas e as imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais indispensáveis ao seu bem-estar.

Será que os índios da Raposa Serra do Sol vêm 
ocupando efetivamente 1,7 milhão de hectares des-
sas terras? Essa é uma indagação que precisa ser 
respondida. 

Por que, Sr. Presidente, a insistência de que toda 
essa reserva tem que ser contínua, quando se sabe 
que há ocupantes não-índios entre as comunidades in-
dígenas, entre uma e outra dessas comunidades, como 
muito bem apontou aqui o Senador Augusto Botelho? 
Por que essa mesma insistência se a reserva, mesmo 
fatiada ou descontínua, em nada prejudica a atividade 
produtiva dos índios, mas causa grandes prejuízos a 
agricultores que há muito exploram a áreas? 

Pelo que me consta, Sr. Presidente, e hoje foi 
confirmado numa audiência sobre este mesmo tema 
aqui no Congresso, os índios Macuxi, Wapixana, In-
garikó, Taurepang e Patamona não são possuidores 
do perfil nômade que possa explicar tamanha reser-
va. São etnias que precisam de terras, sim, especial-
mente para a produção de alimentos e para geração 
de renda. Para atender a tais demandas não se faz 
necessário esse verdadeiro território que está geran-
do tanto conflito. 

O que está faltando para solucionar o problema 
é encontrar o ponto de equilíbrio entre os legítimos 
interesses que estão em jogo. É sabido que certas 
ONGs conspiram contra uma solução equilibrada e jus-
ta. Acredito que o Supremo Tribunal Federal, ao qual 
caberá julgar as ações propostas pelos interessados, 
vai acabar prolatando a decisão que mais atende aos 
interesses do País. 

Como já soou o alerta de vários Parlamentares, 
existem interesses que transcendem os de natureza 
pessoal ou grupal. A Suprema Corte haverá de con-
ciliar o direito individual com os superiores interesses 
do Estado brasileiro.

Outra informação muito positiva que não po-
demos deixar de aplaudir é a disposição do Exército 

brasileiro de instalar postos na região, a fim de que 
o território brasileiro seja preservado e que escape 
imune a esta cobiça internacional sobre a Amazônia, 
o que a muitos tranqüiliza aqui. Contudo, aqueles que 
têm clareza cristalina sobre o andar dessa carruagem 
sabem que o risco existe sim e é grande. Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

Durante o discurso o Sr. Valter Pereira, o 
Sr. Augusto Botelho, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Após o brilhante pronunciamento do Senador Valter 
Pereira, do PMDB do Mato Grosso do Sul, orientando 
o Governo para uma boa solução do problema que 
atinge os índios, tema que já foi debatido com muita 
obstinação e inteligência pelo Senador Mozarildo Ca-
valcanti, entendo que seria a hora de o Poder Executivo 
ouvir os pais da Pátria, os Senadores que se dedicam 
ao problema.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, concedo a palavra à Senadora Líder do 
Partido dos Trabalhadores.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é 
apenas para fazer o registro, aproveitando a presença 
do Senador Demóstenes Torres, de que nós recebe-
mos há pouco a notícia de que a Câmara – que está 
agora com a pauta desobstruída: estão votando pro-
jetos que não são medidas provisórias – terminou de 
aprovar o projeto que faz modificações importantes 
no Tribunal do Júri; projeto esse que aqui no Senado 
foi relatado pelo Senador Demóstenes e que foi um 
dos cinco projetos que a comissão de trabalho que 
eu coordenei na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania apresentou e conseguiu aprovar tanto na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania quanto 
no plenário, para dar uma agilidade maior no processo 
judicial brasileiro.

Essa aprovação é muito importante, porque ela 
vem corrigir questões fundamentais na estrutura do 
Tribunal do Júri. Mas a questão mais importante é a 
modificação do art. 607, aquele que dá direito ao pro-
testo por novo júri. E foi exatamente esse instrumento 
do protesto por novo júri que permitiu o absurdo que 
nós já tivemos oportunidade de registrar no plenário, 
de que alguém que é condenado, por unanimidade, 
com sete votos a zero, tem direito, só porque foi con-
denado à pena máxima, a ter um novo júri e, no outro 
júri, ser absolvido. Foi isso o que aconteceu há poucos 
dias, no caso do suposto – eu não tenho qualquer dú-
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vida, mas tem que se dizer “suposto” – mandante do 
assassinato da Irmã Dorothy, que foi condenado por 
unanimidade à pena máxima.

No art. 607 do Código Penal, havia esse ins-
trumento do protesto por novo júri. Então, houve um 
novo julgamento, em que ele foi absolvido, causando 
uma grande indignação de todos aqui no Brasil e uma 
grande indignação internacional.

Por isso, estou comemorando. Tenho certeza de 
que o Senador Demóstenes Torrres, pela sua grande 
prática e pelo seu conhecimento jurídico, está come-
morando da mesma forma.

Se isso tivesse sido aprovado – porque votamos 
isso no final do ano passado – no início do ano, talvez 
essa barbaridade da absolvição do “suposto” mandante 
do assassinato da Irmã Dorothy não tivesse aconte-
cido causando uma grande indignação e uma grande 
perplexidade em todos nós.

Por isso, só posso comemorar.
Espero que a Câmara dos Deputados tenha a 

capacidade de votar os outros quatro projetos que 
aprovamos aqui, porque, indiscutivelmente, a aprova-
ção desse conjunto de cinco projetos vai agilizar – e 
muito – a Justiça brasileira.

Talvez aquela discussão ferrenha que tivemos na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ten-
tando resolver o problema numa outra ponta que não 
a da agilidade da Justiça, não precisasse acontecer 
como aconteceu hoje, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, pela manhã.

Por isso, quero aqui fazer o registro. Parabenizo a 
Câmara dos Deputados por ter aprovado esse projeto. 
Espero que ela tenha agilidade em aprovar os outros 
quatro que mexem no Código de Processo Penal e no 
Código de Processo Civil.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– E assim se aperfeiçoa a democracia: os fatos vêm 
antes e depois vem uma lei boa e justa.

Agrada ao Brasil a inteligência jurídica do Sena-
dor Demóstenes Torres, colocando sua inteligência 
para legislar e aprimorar o Poder Judiciário do nosso 
País.

Pela ordem, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obriga-
do. Sr. Presidente.

A Senadora Ideli Salvatti acaba de me dar uma 
boa notícia, mas acredito que dá uma boa notícia ao 
Brasil. Esse projeto teve início no Poder Executivo, 
em 2001; foi para a Câmara dos Deputados; e acabou 
vindo para o Senado.

No Senado, a Senadora Ideli Salvatti coordenou 
um grupo de estudos, com contribuição de Ministro do 

Supremo, de vários Srs. Senadores, e nós acabamos 
por fazer alterações substanciais no projeto. Nós fize-
mos mais de 100 modificações. Qual o objetivo? Agili-
zar o julgamento no tribunal do júri. Várias audiências 
aconteciam; agora será uma só. Mecanismos anacrô-
nicos, como o libelo e a contrariedade ao libelo aca-
baram. A agilidade será total. Remanejamos o tempo 
para debate como também para réplica e tréplica. E, 
como bem assinalou a Senadora Ideli Salvatti, a quem 
eu parabenizo, acabou também o chamado protesto 
por novo júri. O que era isso? Era uma espécie de 
recurso a que tinha direito somente a defesa quando 
a condenação era superior a 20 anos, e somente no 
tribunal do júri.

Ora, o direito a novo júri deve acontecer quan-
do a decisão for tomada manifestamente contrária à 
prova dos autos, ou quando houver alguma nulidade, 
algum vício processual, um dispositivo de lei que não 
foi obedecido.

Agora, pela quantidade da pena? Até porque o 
juiz togado, o juiz singular... Nós estamos cansados 
de ver aí penas superiores a 500 anos. Então, sim-
plesmente porque a população julga, condenando ou 
absolvendo, tem direito o condenado, o delinqüente, 
a um novo julgamento? Isso, muitas vezes, acaba 
enfraquecendo a decisão, porque o tempo passa. Em 
um julgamento com tudo fresco na cabeça do jurado, 
é mais fácil para ele lembrar-se exatamente dos fa-
tos, enquanto, tardiamente, uma repetição pode levar 
a absurdos, como o caso mencionado pela Senadora 
Ideli Salvatti da absolvição do mandante do crime que 
vitimou a irmã Dorothy Stang. 

Lembro também que o Senado teve uma con-
tribuição importante para a elucidação desse delito. 
Constituiu-se aqui uma comissão, presidida pelo Se-
nador Sibá Machado e relatada por mim, em que o 
nome desse mandante Vitalmiro – o Bida – apareceu 
pela primeira vez lá e, depois, acabou firmando-se o 
entendimento de que ele era realmente o autor inte-
lectual do crime.

Também o questionamento aos jurados se fará 
de forma simplificada. Por quê? Muitas vezes, o juiz, o 
promotor e o advogado já têm dificuldade para traduzir 
o “juridiquês”. Imagine um homem do povo julgando 
o que é legítima defesa, o conceito jurídico de estado 
de necessidade, inexigibilidade de conduta diversa! 
Então, não tem lógica. Agora vai responder o jurado 
simplesmente se ele quer absolver ou se quer conde-
nar aquela pessoa.

Uma pergunta só: “Fulano de tal é inocente? Fula-
no de tal deve ser absolvido?” E aí “sim” absolve, “não” 
condena, uma maneira muito mais eficaz, deixando 
todas as questões jurídicas para o juiz de direito.
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De forma que acho que o Senado fez um belo 
trabalho, com a contribuição do Poder Executivo nos 
dois governos, uma contribuição clara do Supremo Tri-
bunal Federal, de muitos operadores de Direito. Tive 
oportunidade de conversar com muitos promotores, 
muitos juízes. E das mais de uma centena de modifica-
ções que nós aqui fizemos, apenas duas foram supri-
midas pela Câmara dos Deputados, o que demonstra 
que realmente esse instituto milenar vai ter uma nova 
roupagem no Brasil, com o intuito apenas de que seja 
agilizado, que os julgamentos aconteçam com maior 
rapidez e que aquele que vai julgar, o jurado, tenha 
uma maior compreensão do que está julgando.

Agradeço a V. Exª, parabenizo a Senadora Ideli 
Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Queremos cumprimentar o jurista Demóstenes, que, 
no procedimento nesta Casa, muito se aproxima de 
Rui Barbosa, que disse: “Só tem um caminho, uma 
salvação: a lei e a justiça.” 

Mas ele disse – atentai bem, Ideli – a contribui-
ção do momento: “Justiça tardia é injustiça manifesta, 
qualificada e aplicada.”

Com a palavra V. Exª.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – É apenas, Sr. Pre-
sidente, para fazer justiça. Foi o Senador Valter Perei-
ra que acolheu o nosso requerimento para constituir 
aquele grupo de trabalho e seria muito importante re-
gistrar que foi composto pelo Senador Pedro Simon, 
o Senador Mozarildo Cavalcanti, o Senador Jefferson 
Peres e Senador Romeu Tuma. Então, foi o Senador 
Valter Pereira que acolheu e que me fez a indicação 
para presidir. 

Então, até por uma questão de justiça, gostaria 
de agradecer, pois veja como foram positivos a no-
meação, o grupo de trabalho e o resultado, que acho 
é benéfico para o Brasil, porque, com certeza, irá 
agilizar a justiça no nosso País e torná-la muito mais 
justa, felizmente.

E peço desculpa, pois sei que a Senadora Ro-
salba está aguardando para falar, mas era uma no-
tícia importante para o País que a gente gostaria de 
repercutir.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Engrandece o Parlamento e queríamos dar os nossos 
aplausos a todos os que contribuíram na conquista do 
aprimoramento da justiça. 

E é com muita honra que está no nosso plenário 
o grande líder do Nordeste, do meu PMDB da Paraíba, 
Deputado Wilson Santiago, extraordinário líder do meu 

partido, advogado, defensor público, funcionário públi-
co, que dá qualidade ao Parlamento brasileiro.

 Convido para usar da palavra, como líder, essa 
mulher extraordinária, como médica mais brilhante ain-
da, ou igualmente brilhante! como Parlamentar. 

V. Exª, Rosalba Ciarlini, que representa o DEM 
do Estado do Rio Grande do Norte, poderá usar da 
tribuna pelo tempo que achar conveniente, mas lem-
brando que ainda há oradores esperando.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Senador Mão 
Santa, procurarei falar o mais rápido possível, por-
que sei que os colegas, os nobres Senadores Jayme 
Campos e José Maranhão, aguardam também para 
ocupar esta tribuna. 

Antes de começar meu pronunciamento, gos-
taria de fazer uma referência a essa boa notícia que 
nos trouxe a Senadora Ideli Salvatti na aprovação, 
na Câmara dos Deputados, de medidas importantes 
para que se faça justiça na Justiça e que teve, com 
certeza, a inteligência, a competência da Relatoria 
do nosso colega democrata o Senador Demóstenes 
Torres. Tenho certeza de que isso contribuiu bastante 
para que fosse entendida a necessidade e a urgên-
cia, para que possamos ter maior rigor na cobrança, 
não somente na cobrança, mas principalmente para 
que seja nos julgamentos, e que se faça justiça e não 
exista a impunidade.

Gostaria aqui, Srs. Senadores, Senador Jayme 
Campos, mais uma vez, de trazer um assunto que 
tratei várias vezes daqui desta tribuna, mas que não 
posso calar. É o grito dos trabalhadores rurais, dos 
pequenos agricultores e dos trabalhadores da pesca 
do meu Rio Grande do Norte, do nosso Estado, que 
sofreram, nos últimos tempos, nos últimos meses, 
imensas dificuldades.

Estão sofrendo agora, mais do que nunca, em 
função do rigor do inverno, das enchentes, notadamen-
te na área do Vale do Açu e do Vale do Apodi. Pois 
bem, hoje recebi uma comissão de representantes dos 
trabalhadores que me relataram algo sobre os traba-
lhadores da pesca. E, quando falo em trabalhadores 
da pesca, estou falando em pescadores e nas maris-
queiras, que são mulheres simples, humildes, mas 
fortes, que trabalham no dia-a-dia para tirar o sustento 
da sua família por meio desse trabalho que é digno e 
que traz oportunidades.

O que aconteceu na cidade de Macau? Na épo-
ca da enchente, estive naquela cidade. Existia uma 
ponte feita de madeira, mas que dava condições de 
ligar a cidade de Macau, com cerca de 35 mil habi-
tantes, até uma comunidade que se chama Ilha de 
Santana. Formou-se essa passagem, porque não era 
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uma ponte. Na realidade, a população vem cobrando 
há anos e anos que seja feita realmente uma ponte, 
mas nunca foi feita. Ao lado dessa passagem, existia 
um emissário dos esgotos de toda a cidade de Macau. 
Com a cheia, o que aconteceu? Aumentou bastante 
o volume de água daquela cidade, foi rompida essa 
ponte e, conseqüentemente, o que aconteceu com o 
emissário? Todos os dejetos da cidade, in natura, fi-
caram caindo no rio.

Estive lá na cidade com representantes da Covisa, 
com representantes do Conselho do Meio Ambiente, 
e a medida que foi tomada foi correta, de suspender 
imediatamente a pesca e a comercialização. Só que 
os pescadores, os trabalhadores da pesca, em torno 
de 800, entre homens e mulheres, pais e mães de 
família, esperaram – estão esperando ainda – que o 
Governo Federal entenda que é necessário um auxí-
lio emergência. Esse auxílio emergência - que sabe-
mos, se não me engano, é a Lei nº 10.765, que, em 
situações anormais, chega para os trabalhadores das 
mais diversas atividades com recursos do Codefat - foi 
pleiteado ao Ministério do Trabalho.

E aqui tenho que ser justa. O Ministro Carlos 
Lupi demonstrou total interesse, boa vontade, vonta-
de de resolver. A Codefat também. Mas por que eles 
não estão, então, recebendo? Simplesmente porque 
o Ibama não reconhece essa como uma situação de 
anormalidade! Pelo amor de Deus se isso não é uma 
situação de anormalidade! Além da cheia, as águas 
estão altamente contaminadas, e os pescadores cum-
priram a determinação que foi colocada pela Covisa e 
pelo Conselho Local de Meio Ambiente! Houve, sim, 
uma devastação! Houve, sim, uma calamidade! É uma 
questão de saúde pública! É uma questão de um de-
sastre ecológico ambiental.

Então, mais uma vez, Senador Mão Santa, tra-
go o grito daqueles homens e mulheres que pedem... 
Eles estão querendo o direito de ter como manter suas 
famílias neste momento emergencial, porque tudo o 
que eles gostariam era de estar na sua canoazinha ou 
com sua redezinha de pesca, podendo pescar tranqüi-
lamente. Isso é uma situação emergencial. Não pode-
mos deixar que os trabalhadores da pesca, lá da cidade 
de Macau... E aqui quero estender também esse apelo 
não somente à cidade de Macau, mas também a todo 
Baixo-Açu, Ipanguaçu, Pendências e Alto do Rodrigues. 
Apesar de que se diz “olhe, tem muita água, então vai 
ter muito peixe”, nem sempre é assim. A correnteza é 
forte, as águas na enchente são muito barrentas, e os 
pescadores perderam equipamento, porque, quando 
veio a cheia, entre carregar a rede e um filho, eles sa-
íram correndo levando seus filhos.

Então, fica mais uma vez o apelo à sensibilidade 
do Governo Federal para que essa burocracia des-
trave, tire esses nós, porque quem está precisando, 
quem está com necessidade não pode esperar mais. 
É urgente. Eu espero que não fique este jogo: um diz 
“sim”, outro órgão vai e dá um “não”, e é o pobre tra-
balhador que está sem condições de receber o pouco 
que é um direito seu, um auxílio de emergência numa 
situação tão grave.

Eu gostaria de finalizar, dizendo que, enquanto eu 
aguardava a ordem para que eu pudesse me pronun-
ciar, recebi um telefonema sobre a Cidade de Apodi, 
lá no Vale do Apodi. Lá também, há mais de um mês 
– eu estou falando aqui, porque eu disse isso muitas 
vezes –, na hora da enchente, todos aparecem, há 
uma solidariedade; mas, quando as águas começam 
a baixar, aí vem o momento mais grave, pois é preciso 
fazer a reconstrução. Aí, sim, o Governo Federal tinha 
que ter chegado mais rápido, ser mais ágil, e o Governo 
Estadual também. Cabe, sim, a sua responsabilidade 
para reconstruir as casas para que possam recuperar 
as condições para o seu trabalho.

Pois bem, hoje na Cidade de Apodi, os trabalha-
dores rurais não agüentaram mais. Estão lá na Prefei-
tura pressionando.

Sr. Presidente, faz mais de um mês. E o que eles 
pedem? Qual a reivindicação desses homens e des-
sas mulheres que trabalham no campo? Pedem algo 
simples. Não estão pedindo esmolas. Estão pedindo 
que suspendam a cobrança das dívidas, pois elas con-
tinuam, mesmo eles tendo perdido as lavouras, mesmo 
eles estando com problemas em suas pequenas pro-
priedades. Não estou falando aqui de grandes proprie-
tários. Estou falando do pequeno, daquele agricultor 
familiar, daquele que trabalha na várzea, daquele que 
trabalha em um ou dois hectares, daquele que perdeu 
tudo. Até agora continuam as cobranças, por parte do 
bancos, das dívidas agrícolas. São dívidas pequenas. 
E nem a suspensão da cobrança das dívidas aconte-
ceu. Eles dizem: “Não tenho mais nada, com que vou 
pagar?” Já estive no Ministério da Fazenda e com a 
Comissão de Agricultura para solicitar... Essa é uma 
situação diferenciada que deve ter um tratamento di-
ferenciado. Além da suspensão das dívidas...

(Interrupção de som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Eu tinha dado a V. Exª dez minutos porque dez é a nota 
que V. Exª merece como médica, como Parlamentar, 
como mãe, como nordestina.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
Senador, veja uma coisa, não suspenderam nem a 
cobrança das dívidas. O agricultor está precisando. 
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Estão pedindo um pequeno financiamento, então que 
se crie, pelo menos, uma linha nova de crédito. O valor 
será de R$10 mil, o limite máximo, para que possam, 
já que as águas baixaram, comprar semente e voltar, 
Senador Flávio Arns, a plantar, porque eles são agri-
cultores da verdura, do feijão, do milho, do arroz. Eles 
estão pedindo essa linha de crédito para voltar a plantar 
e, assim, sustentar dignamente a sua família. Mas até 
aí, para recuperar, plantar novamente e...

(Interrupção do som.)

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – ... 
começar a colher...

Ainda dá para ter mais uma safra. No Nordes-
te, neste período, com as águas baixando, se plantar 
agora, ainda há condição de colher. Se não tivesse 
havido enchente e o inverno tivesse sido normal, cla-
ro que eles iriam ter uma produção muito maior, mas 
o que eles ainda puderem ter será muito importante 
– o senhor é nordestino e sabe disso – para o susten-
to da família e para que possam ter, realmente, uma 
vida melhor.

Vejam o seguinte: eles pedem, através dos sin-
dicatos rurais – e até agora não tiveram uma resposta 
–, que o Governo lhes dê também um apoio, um auxí-
lio emergencial de um salário mínimo por seis meses, 
para que eles possam plantar, colher, vender e ter 
novamente o seu sustento...

(Interrupção do som.)

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
Como os homens e as mulheres nordestinas são fortes, 
têm coragem, enfrentam as adversidades, eles estão 
enfrentando, mais uma vez, uma adversidade, mas 
não estão baixando a cabeça. Estão nas ruas, estão 
reivindicando na prefeitura, estão dando seu grito.

Senador José Maranhão, o povo da Paraíba, 
seu Estado, também deve estar passando por essas 
mesmas angústias.

V. Exª foi Governador, um bom Governador. Eu 
sei disso porque sou sua vizinha e ouvi muitos elogios 
a sua luta, ao seu trabalho, a sua solidariedade com 
o seu povo. Agora temos que estar aqui gritando, tra-
zendo o grito desses trabalhadores, tanto da pesca, 
no caso da nossa região de Macau e do Baixo-Açu, 
como também dos trabalhadores do campo, de todas 
as áreas que foram atingidas.

Estou aqui falando pelos trabalhadores lá da re-
gião de Apodi, de Felipe Guerra, de tantos e tantos 
locais do nosso Estado, mas isto é extensivo a todos 
os Estados nordestinos, como a Paraíba, onde tam-
bém aconteceu a mesma calamidade, pois cidades 
foram atingidas.

Na realidade, eles também pedem outras coisas. 
Mas, infelizmente, a que nós assistimos? Os governos 
estaduais têm um programa de cheque-reforma, que 
é dado às famílias para fazerem melhorias nas casas. 
Acho que esse recurso, Senador Flávio Arns, vem até 
pelo Governo Federal. Os trabalhadores – e essa é uma 
das reivindicações dos trabalhadores do Sindicato da 
Lavoura, representado pelo Sindicato da Lavoura da 
cidade de Apodi – pedem que o Governo do Estado dê 
a eles um cheque-reforma para fazerem a restauração 
das suas casas que foram atingidas.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Não sei se o Governo vai lhe dar esse dinheiro, mas 
eu vou lhe dar um tempo para V. Exª clamar pelos ne-
cessitados do seu Estado.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
Obrigada, Senador.

Espero que V. Exª, como um bom nordestino, 
forte, também se una a nós porque, se nós gritarmos 
juntos, nossa voz será ainda mais forte e o nosso Nor-
deste, V. Exª sabe, precisa dessa força maior. Eu sei 
que o senhor sempre fez isso, pois foi Governador, 
grande Governador, e tem um espírito de servir ao 
povo brasileiro.

Então, estou aqui clamando por todos para que 
nós possamos nos somar, nos associar, e para que o 
cheque-reforma que os governadores e as governa-
doras entregam, às vezes até em momentos em que 
não deveriam entregar, para não levantar suspeitas, 
sejam entregues agora – agora é a hora – a esses que 
estão com suas casas precisando de reparo, precisan-
do de atenção...

(Interrupção do som.)

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – São 
cerca de trezentas casas só na cidade de Apodi, mas 
acredito que são milhares em todas as cidades, por-
que foram mais de sessenta cidades em estado de 
calamidade no Rio Grande do Norte.

Então, deixo aqui, mais uma vez, o nosso apelo 
ao Governo Federal, aos seus órgãos, por intermédio 
de seus Ministérios, para que as providências, que 
são necessárias, que já estão ficando tardias, e mui-
to... O período mais grave da enchente aconteceu há 
mais de um mês, mas as águas já baixaram e a hora 
de fazer a reconstrução é agora. Se não tivermos es-
sas ações imediatamente, a seca do emprego vai ser 
muito maior e a fome e a miséria vão bater às portas 
de milhares de irmãos nossos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Convidamos para usar da palavra, depois do brilhante 

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL430     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 14433 

pronunciamento dessa mulher Senadora do Nordeste, 
o Senador José Maranhão, esse extraordinário líder do 
Nordeste, brilhante ex-Governador da Paraíba, Senador 
que escreveu uma das mais belas páginas aqui. Acho 
que, na história deste Senado, ele foi o mais eficiente 
Presidente da Comissão de Orçamento.

Como sempre, tudo que ele comanda dá certo.
José Maranhão, lamento não poder chamá-lo 

José do Piauí.
O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Como não sou José do Maranhão, mas José Maranhão, 
também posso servir ao Piauí, sobretudo secundando 
o trabalho e a luta que V. Exª desenvolve na tribuna 
do Senado em defesa do seu Estado.

Aliás, sempre tem tido essa solidariedade...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Permita-me. V. Exª, que sucedeu aquele grande líder 
Antonio Mariz, não edificou só as obras na Paraíba, 
mas foi também um exemplo para todos nós que go-
vernamos o Nordeste.

O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB) – Obri-
gado a V. Exª pela sua generosidade, que, natural-
mente, corre por conta desse temperamento amigo e 
generoso de V. Exª.

Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, um fantas-
ma vem assombrando o mundo. É triste e dura a sua 
face, pois são inestimáveis os malefícios que produz, 
ceifando vidas, tolhendo possibilidades, provocando 
dor e agonia em diferentes rincões do planeta Terra: 
o fantasma da fome.

A economia mundial atravessa uma quadra mar-
cada por forte aumento dos preços dos alimentos. De 
regra, o desabastecimento e a carestia afetam, primei-
ro, os mais pobres – e rebeliões populares têm ocorri-
do em países como Haiti, Egito, Camarões, Costa do 
Marfim e Burkina Faso. Mas, agora, Sr. Presidente, 
também os países ricos começam a experimentar os 
efeitos perversos da crise, como a pressão inflacioná-
ria e o desabastecimento de alguns gêneros alimen-
tícios. Inglaterra, França e Alemanha enfrentaram, 
recentemente, protestos em razão desses aumentos 
de preços.

Mesmo o Brasil, com seu setor primário altamente 
desenvolvido e competitivo, não logrou manter-se imu-
ne às decorrências de tal crise, abruptas modificações 
do quadro de produção, que não é apenas em alguns 
países, mas em quase todos.

E, aqui, caberia um comentário que não invali-
da o que já afirmei sobre o êxito que o Brasil tem tido 
nas últimas safras de grãos. Geralmente, as estatís-
ticas registram números de toneladas produzidas, 
números de reais, outras vezes até em dólar, que é a 

moeda referencial internacional. Mas falta fazer uma 
análise mais profunda. Eu até me aventuraria, aqui, 
aprioristicamente a dizer que, se o Brasil tem crescido 
muito a produção de soja, eu não posso afirmar que 
o Brasil tenha crescido muito a produção de outras 
alimentos, já que soja também é alimento – feijão, mi-
lho, mandioca e outros produtos. O que vale é o que 
pesa no balanço de pagamentos, o que vale é o que 
se exporta e, como não se exportam gêneros alimen-
tícios efetivamente, os chamados gêneros de primeira 
necessidade, como feijão, arroz, milho e mandioca, 
geralmente não se tecem comentários a essa análise 
que deveria ser feita.

Esta noção é muito importante. Por sua própria 
natureza, a crise pode ter intensidade variável, mas sua 
duração tende a ser curta. E a crise, como sabemos 
todos nós, concede a oportunidade de sua superação 
quase sempre pelo aperfeiçoamento das estruturas que 
anteriormente se mostraram mais ou menos débeis. 
Assim, não é à toa que a mencionada palavra perten-
ce à mesma família do verbo “acrisolar”, que significa 
“purificar”, “atingir um grau de excelência superior”.

Há poucos dias, o diário britânico Financial Times 
publicou que “o Brasil é uma óbvia solução para a cri-
se de alimentos mundial”. Trata-se da mais cristalina 
das verdades. Possuímos excepcionais condições de 
solo, clima e regime pluviométrico, grandes quantida-
des de terras agricultáveis, tecnologia, mão-de-obra 
qualificada e know-how.

Assim, não são poucas as empresas brasileiras 
do setor de alimentos apoiadas pelo BNDES que ca-
minham hoje rumo ao mercado de capitais e à inter-
nacionalização, índice de sua robustez econômica e 
de sua competência técnico-administrativa. Um grande 
frigorífico brasileiro, para ficar num único e bom exem-
plo, incorporou concorrentes de países como Argenti-
na, Itália, Estados Unidos e Austrália.

No cenário contemporâneo, Sr. Presidente, um 
novo desafio se configura. Talvez uma derradeira “ja-
nela de oportunidade” de crescimento econômico e 
desenvolvimento social esteja se abrindo para o Brasil. 
Não é impossível que os mercados europeu e ame-
ricano, premidos pela relativa escassez de gêneros, 
revejam sua estratégia protecionista e sua política de 
subsídios. Esse fator, aliado à disparada do preço do 
petróleo, pode dar ao Brasil uma posição de proemi-
nência na produção agrária, incluindo combustíveis 
verdes, como o álcool e o biodiesel.

Mais uma vez, um importante papel caberá à 
Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária, a Em-
brapa. E ela precisa estar preparada.

Felizmente, o Governo do Presidente Lula tem 
recomposto o orçamento daquela estatal, dotando-a 
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dos meios necessários para que cumpra sua missão, 
agora em novíssimo patamar, superando o paradigma 
da agricultura tropical, agregando tecnologia e valor 
aos nossos produtos, a fim de inseri-los nos mais di-
versos mercados mundiais.

Capacidade, nós temos. É impressionante cons-
tatar que a Embrapa propiciou um incremento de nada 
menos que 87% na produtividade da terra no período 
compreendido entre 1970 e 2006. Esse enorme salto 
tecnológico não significa apenas lucro. Resulta ainda 
em imensa economia em termos de área cultivada e 
na preservação de cerca de 90 milhões de hectares.

Esse é, sem dúvida nenhuma, um ponto impor-
tante da questão e talvez uma resposta eloqüente às 
pseudopreocupações de alguns no que diz respeito à 
questão desse novo campo que se abre à economia 
rural brasileira, na produção dos chamados combus-
tíveis verdes: o etanol e o biodiesel. Há uma certa 
conspiração, sobretudo daqueles mesmos países, os 
países ricos, que sempre tiveram uma visão “precon-
ceituosa”, que, na realidade, é uma visão estratégica 
de sabotar as iniciativas que se promovem nos países 
do chamado Terceiro Mundo, ou países hoje emergen-
tes, como o Brasil e outro mais. 

Suportar a concorrência em termos de economia 
industrial nunca foi uma coisa muito comum entre os 
países ricos na sua relação com os países pobres. 
Geralmente se portavam com a mesma conduta de 
colonialistas econômicos, que sempre queriam ter nos 
países do terceiro mundo uma economia dependente da 
exportação de seus produtos. Essa coisa se estendeu 
também ao setor primário nos últimos decênios.

Quando vejo o Governo brasileiro, sobretudo o 
atual, mas o anterior também, em menor escala, lutando 
para que esses países se despojem do privilégio que 
concedem ao seu setor primário, fico a me preocupar, 
porque, no meu entender, jamais força nenhuma, seja 
de natureza política, seja de natureza econômica, que 
não temos nesse confronto, fará com que os países 
ricos, sobretudo da Europa e os Estados Unidos, mo-
difiquem as suas políticas de subsídios elevados à 
sua agricultura. Até porque uma iniciativa nesse sen-
tido, a reversão desse processo levaria à geração de 
problemas que eles procuram evitar com o subsídio. 
O que fazer com a mão-de-obra desocupada? Ora, a 
agricultura dos países temperados não tem condição 
de concorrer em termos de custo, de preço, de pro-
dutividade com os países de clima tropical como o 
Brasil, que têm terras, que têm condições ecológicas 
para ter produtividade elevada, sobretudo em deter-
minados produtos como a cana-de-açúcar e os seus 
desdobramentos industriais.

Por ocasião do 35º aniversário da Embrapa, o 
Diretor-Presidente, Dr. Silvio Crestana, pronunciou 
um enfático discurso em solenidade na Presidência 
da República. Demonstrou, naquela ocasião, a cons-
ciência plena dos imensos desafios futuros, ao lado de 
uma confiança irrestrita na capacidade de a Embrapa 
continuar com suas realizações científicas e tecnoló-
gicas para o progresso social, econômico e ambiental 
no Brasil. À mesma solenidade, compareceu o Presi-
dente da República, que anunciou investimentos da 
ordem de R$41 bilhões até 2010 em ciência, tecnolo-
gia e inovação.

Eis uma notícia alvissareira, sobretudo porque o 
pacote de investimentos integra um grande plano, ex-
tensamente debatido com a comunidade científica na-
cional, visando expandir e fortalecer o Sistema Nacional 
de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nas palavras do 
próprio Presidente Lula, no seu programa radiofônico 
semanal, as metas são: ampliar e fortalecer a parceria 
com estados e municípios e aumentar o número de 
doutores titulados por ano. Segunda prioridade, pro-
mover a inovação tecnológica nas empresas. Metas: 
aumentar a razão entre os gastos em pesquisa, desen-
volvimento e inovação privada de 0,51% do PIB para 
0,61% do PIB até 2010 e, ainda, estruturar o sistema 
brasileiro de tecnologia. Terceira prioridade: pesquisa, 
desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas, 
como tecnologia da informação, biocombustíveis, agro-
negócio, insumos para a saúde e energia nuclear. E a 
quarta prioridade: ciência, tecnologia e inovação para 
o desenvolvimento social.

Sr. Presidente, não nego que seja um plano am-
bicioso, mas, como gosta de dizer o nosso querido 
colega Senador Cristovam Buarque, um dos grandes 
defensores dos investimentos em educação e ciência 
nesta Casa do Parlamento brasileiro, “é preciso ter um 
pé no sonho e o outro na aritmética.” A meta global é 
atingir, até 2010, o investimento de 1,5% do PIB em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em 2006, para 
comparar, o investimento nessa área foi de apenas 
1,02% do PIB. Há países, Srªs e Srs. Senadores, que 
investem três vezes mais do que isso. Não por acaso, 
situam-se no topo da pirâmide do desenvolvimento. 

Seria, talvez, não um desafio, mas um exemplo 
que o Brasil deveria analisar. Se países como a Ale-
manha, o Japão, os Estados Unidos investem tanto na 
área de ciência e tecnologia, eles que já alcançaram 
estágio de desenvolvimento satisfatório, como todos 
sabemos, que dominam todas as tecnologias de pon-
ta, ainda se julgam obrigados a continuar investindo 
pesado nessa área, imaginem o Brasil, que tem tantas 
deficiências na área de formação de quadros científicos, 
tecnológicos e, sobretudo, nas universidades.
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É preciso, portanto, investir ainda mais, com o 
objetivo de superar o fosso que nos distancia do mundo 
desenvolvido. Modestamente, quero lembrar a todos 
que apresentei a Proposta de Emenda à Constituição nº 
54/2004, acrescentando artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para assegurar recursos 
mínimos às atividades de pesquisa básica e aplicada 
e de desenvolvimento tecnológico no País. Essa PEC 
busca assegurar para o setor de ciência e tecnologia, 
até o ano de 2015, recursos da ordem de 2% do PIB, 
o que nos colocaria em patamar bastante confortável 
no que se refere ao financiamento de pesquisas e ou-
tros investimentos na área.

O Brasil deveria tomar como exemplo países com 
condições autárquicas de economia muito inferiores ao 
Brasil, que apresentavam índices de desenvolvimen-
to, dez ou quinze anos atrás, muito abaixo do Brasil 
e que hoje estão dominando completamente todas as 
tecnologias de ponta, como a Coréia do Sul, como 
Cingapura, como Taiwan e a própria China continen-
tal, que, apesar de ser um país imenso e com largas 
possibilidades, vivia mergulhado em crises seculares 
das quais está emergindo de forma extraordinária, 
porque crescendo, durante muitos anos, a índices que 
vão além dos 12%, 13% ao ano.

No meu entender, a tarefa de resgate da ativi-
dade científica e tecnológica do Brasil é uma ativida-
de que deveria envolver inteiramente o Governo e as 
instituições brasileiras como se fosse um esforço de 
guerra. Só assim nós teremos condições de recuperar 
o tempo perdido até agora.

Na atualidade, a PEC nº 54/2004 encontra-se in-
cluída na pauta da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania do Senado Federal, tendo como Relator o 
nobre companheiro Senador Alvaro Dias. Por sua des-
tacada relevância, por sua especial oportunidade, peço 
aos Senadores e às Senadoras aqui presentes que lhe 
dediquem o seu apoio integral, a bem do Brasil.

Sem dúvida nenhuma, será importante a forma 
como o Senado da República se empenhará nessa 
tarefa ingente, que é uma tarefa absolutamente prio-
ritária, ao dotar as instituições nacionais de pesquisas 
de recursos para se aparelharem e, sobretudo, para a 
formação de quadros de cientistas e tecnólogos, que 
certamente vão conduzir esse processo de efetiva 
emancipação do Brasil..

Tenho certeza de que os meus Pares não faltarão 
com o seu apoio à aprovação dessa PEC que modes-
tamente tivemos a iniciativa de apresentar e que já se 
acha com parecer favorável, aguardando aprovação 
na Comissão de Constituição e Justiça.

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Após brilhante pronunciamento deste líder do Brasil, 
José Maranhão, advertindo o Governo que busque 
apoiar a sua PEC que ensina que o País só terá futuro 
pela pesquisa e pela educação, queremos, com muita 
honra, anunciar que está presente em nossa tribuna de 
honra, representando o Estado do Amazonas, a Câma-
ra Municipal de Iranduba, Poder Legislativo Municipal 
o Vereador Ednor Pacheco, que é Presidente da Câ-
mara Municipal de Iranduba, esse grandioso Estado 
do Amazonas, que aqui é tão bem representado pelos 
Senadores Arthur Virgílio, Líder do PSDB, Jefferson 
Péres e João Pedro.

Concedo a palavra ao Senador Jayme Campos, 
do Estado do Mato Grosso, do Partido Democratas.

V. Exª poderá usar da palavra pelo tempo que 
achar conveniente.

Anuncio para o País, em seguida, o grande líder 
do Paraná, Senador Flávio Arns.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, serei o mais breve possível, até porque 
estou decolando ainda hoje para a cidade de Cuia-
bá, na medida em que amanhã estaremos indo à Alta 
Floresta.

O. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Permita-me prorrogar a sessão por mais trinta minu-
tos para ouvi-lo.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Irei aos 
Municípios de Alta Floresta e Sinop. Presido a Comis-
são Externa de Riscos Ambientais e estarei com essa 
comissão em Alta Floresta na parte da manhã e, à tarde 
e à noite, na cidade de Sinop. Na sexta-feira, realiza-
remos também uma nova audiência na capital do Es-
tado, que é Cuiabá. Ela é de fundamental importância 
para discutirmos os assuntos inerentes às questões 
ambientais. Certamente V. Exª tem conhecimento de 
que nossa região tem sido muito prejudicada por uma 
política, no meu entendimento, muito perversa contra 
a nossa região amazônica.

De qualquer forma, Sr. Presidente, a minha fala 
no dia de hoje é para que possamos homenagear a 
minha cidade de Várzea Grande, que amanhã come-
mora os seus 141 anos de fundação; cidade essa de 
que tive o privilégio de ser Prefeito por três mandatos 
e que me deu a oportunidade ímpar de também me 
conduzir ao cargo de Governador do Estado. Nas últi-
mas eleições, obtive lá 80% dos votos. Várzea Grande 
é o segundo maior colégio eleitoral de Mato Grosso, 
a segunda maior população e a segunda maior con-
tribuinte de ICMS naquele Estado.

Para a maioria das pessoas, pátria se resume 
ao local de nascimento ou a uma modesta visão de 
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Estado. Para mim, pátria é sentimento; é tudo aquilo 
que se pode tocar com os tentáculos da alma; é a sau-
dade da infância; é a lembrança do cheiro refrescante 
da chuva; é o doce sabor do bolo de arroz.

Falo assim porque amanhã, dia 15 de maio, Vár-
zea Grande, minha cidade natal, comemora 141 anos 
de sua fundação. Ela é o berço de minhas convicções, 
a fonte de minha identidade, a terra de meus ances-
trais e o embrião de minha família.

Para mim, portanto, Várzea Grande é a noção 
mais forte de pátria. Lá eu me criei e me tornei um 
cidadão. Compreendi o sentido mais puro da expres-
são “honestidade”, convivendo com gente que faz da 
honradez uma profissão de fé. Aprendi com meu pai, 
o inesquecível Júlio Domingos de Campos, o velho 
“Fiote” da Futurista, os caminhos da minha vida par-
tidária, sempre trilhando pelas calçadas da ética e da 
coerência.

Várzea Grande tem o timbre da coragem de “Fio-
te”: sereno, mas seguro. Nas lides públicas, meu pai 
teve adversários, porém nunca cultivou inimigos. As-
sim também são meus conterrâneos: divergem, lutam 
por seus ideais, mas nunca se afastam do diálogo e 
da convivência harmoniosa.

Somos ligados por nossas antigas tradições, por 
nosso secular estilo de vida, resultando numa sólida 
identidade cultural que nos distingue da maioria das 
comunidades. Mesmo apegados aos nossos símbolos, 
jamais viramos as costas para o futuro. Sabemos olhar 
para ele com esperança e devoção. Por isso mesmo, 
somos hoje um importante pólo educacional de Mato 
Grosso e temos lutado para manter nossa condição 
de grande parque industrial da região.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, atualmen-
te, Várzea Grande conta com uma população superior 
a 300 mil habitantes e destaca-se como o segundo 
Município em densidade demográfica no Estado. O 
Produto Interno Bruto – PIB – da cidade atinge um 
montante equivalente a R$2 bilhões, segundo relatos 
do IBGE com base no ano de 2005.

Estatística do mesmo Instituto demonstra que 
nosso Município dispõe de 750 indústrias de transfor-
mação em operação, com a capacidade de geração de 
quase 50 mil empregos diretos. Esse ranking coloca 
Várzea Grande como a segunda potência econômica 
de Mato Grosso.

No setor terciário, a cidade vem-se modernizando 
e especializa-se no comércio de máquinas e automo-
tores, bem como no setor de serviços, e aprimora-se 
nas áreas de transporte, tecnologia da informação e 
aviação. Para aqueles que não a conhecem, o aeropor-
to internacional de Mato Grosso fica na minha cidade 

de Várzea Grande, ou seja, lá fica o aeroporto de que 
todo o Estado depende.

Srªs e Srs. Senadores, o que realmente distingue 
o povo várzea-grandense dos demais é a capacidade 
de conciliar os dogmas do passado com as alternati-
vas do futuro, pois, ao mesmo tempo em que procura 
atrair investimentos para a renovação de seu parque 
tecnológico e industrial, também mantém intactos seus 
costumes e seu jeito simples de encarar o mundo. 
Várzea Grande é um universo em si. Sempre com a 
cabeça no futuro e o coração no passado.

Tive o privilégio, como bem disse aqui, de ter 
sido eleito três vezes Prefeito de Várzea Grande. De 
lá também saí para governar Mato Grosso e agora, 
orgulhosamente, para representar meu Estado no Se-
nado Federal. Tudo o que sou como homem público 
devo à minha cidade e à nossa gente.

Por isso, Sr. Presidente, tenho orgulho em afirmar 
que Várzea Grande é a minha mais singela compreen-
são de pátria. Afinal, como escreveu o romano Cícero, 
“onde me sinto bem, minha pátria é aí”.

Era o que tinha para o momento.
Agradeço, pois eu não poderia deixar de registrar 

minhas homenagens àquela valorosa população.
Senador Flávio Arns, metade da população da 

minha cidade é formada por migrantes do Estado do 
Paraná; e 25% a 28% vêm dos demais Estados da 
Federação, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de 
Minas. Por incrível que pareça, nós, nativos, represen-
tamos hoje apenas 25%, 26%. Mas é graças a esses 
brasileiros que ali chegaram que fizemos a verdadeira 
transformação e, com grandes indústrias e grandes 
empresas, transformamo-nos na cidade industrial do 
Estado. E certamente estamos contribuindo muito não 
só para o Mato Grosso, mas, sobretudo, para o Bra-
sil. Esses brasileiros que lá chegaram certamente nos 
deram essa oportunidade e esse privilégio de termos 
Várzea Grande, no contexto atual, como uma das mais 
prósperas cidades deste imenso Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Senador Jayme Campos, aqui da Presidência, quero 
externar a admiração que o País tem por V. Exª – não 
é somente Várzea Grande, não é somente Mato Gros-
so; é o Brasil todo.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª, com a experiência de ter sido Prefeito por três 
vezes, externa aqui o que é mais bonito: o amor. V. 
Exª citou Cícero e eu lembraria Sêneca. Sêneca não 
era de Atenas nem de Esparta – digamos que nem do 
Rio nem de São Paulo –, mas ele dizia: “não é uma 
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pequena cidade; é a minha cidade”. Vi esse amor em 
V. Exª, o amor que Sêneca dedicava a sua cidade na-
tal, e eu me lembro da nossa Parnaíba.

Receba, pela Presidência, os cumprimentos de 
todos nós pela grandeza dessa cidade extraordinária 
do Brasil que é Várzea Grande.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obri-
gado.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço que me inscreva.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pela ordem, o Líder do PSDB, Senador Arthur Vir-
gílio.

Quero comunicar-lhe que está ali um amazonen-
se que veio especialmente para vê-lo. Acho que ele 
está com ciúmes pelo fato de V. Exª ser do Amazo-
nas e ser logo o Presidente da República deste País, 
o nosso Obama louro.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador.

O Vereador Ednor Pacheco é Presidente da Câ-
mara Municipal de Iranduba. Aliás, é seu admirador e 
fez questão de vir cumprimentá-lo.

Senador Mão Santa, meu Presidente, o Governo 
vive apregoando projetos para ampliar as exportações 
brasileiras e para reduzir a dependência do País na 
importação.

Agora mesmo, acaba o Planalto de lançar um 
plano de incentivo às exportações de produtos indus-
trializados. É verdade? Verdadeiro, sim! Verdadeiro, 
também, é o reverso da medalha. Dou um exemplo. 
Aliás, repito. O Pólo Industrial de Manaus – PIM – tem 
tudo para se transformar num grande centro produtor, 
em larga escala, de produtos eletroeletrônicos de pre-
cisão, voltados para a exportação.

Não seria preciso muito mais do que atender ao 
que propõem ao Governo empresas e empresários 
sérios, que se esforçam para aumentar sua presença 
em Manaus. E enfrentam obstáculos. Por quê? Falta 
ação? Faltaria visão?

A Nokia vem-se esforçando na tentativa de ob-
ter apoio do Governo brasileiro, a fim de aumentar os 
seus investimentos em Manaus.

Ontem, estive com dois dirigentes da Nokia do 
Brasil, os Srs. Mauro Luís Correia e Carlos Lauria. Eles 
me fizeram um relato sobre os projetos da Nokia em 
Manaus. Todos exeqüíveis, que poderiam criar mais 
postos de trabalho e – o que é também relevante – a 
transferência da mais avançada tecnologia e know-
how em todo o mundo para o Brasil, na área de tele-
fones celulares.

Com uma importante unidade de alta tecnologia 
no Pólo Industrial de Manaus – PIM –, a Nokia é, atu-

almente, a única fabricante de telefones celulares em 
Manaus, mesmo com desafios logísticos. Sua presen-
ça na Zona Franca é relevante, com números também 
expressivos.

De fato, na capital do meu Estado, a Nokia investiu 
mais de US$648 milhões e emprega, atualmente, mais 
de 1800 trabalhadores. Somente em 2007, exportou 
R$552 milhões, ou seja, US$325 milhões. Foram ex-
portados 3,7 milhões de aparelhos, de um total de 16 
milhões de unidades fabricadas no Pólo.

A produção da Nokia em Manaus é dirigida não 
só para as Américas, alcançando também os merca-
dos asiáticos e europeus. Atualmente, a empresa, em 
Manaus, é a terceira em crescimento, vindo logo após 
a China e a Índia.

Esse crescimento, no entanto, poderia ser bem 
maior se houvesse, da parte do Governo brasileiro, 
empenho e aberturas mais significativas.

Ao contrário, o Governo dificulta as ações e pro-
jetos que a empresa espera realizar. Entre outros 
óbices, o Brasil não permite a importação de motores 
para a fabricação de dispositivos móveis com tecno-
logia avançada e incentivos fiscais. A Nokia vem ten-
tando obter a autorização de que necessita para sua 
expansão. Enquanto isso, os concorrentes da Nokia, 
localizados em outras regiões, especialmente em São 
Paulo, contam com incentivos equivalentes aos que 
busca alcançar em Manaus.

Sempre defendi, deste plenário, maior compreen-
são do Governo diante dos projetos e da grande reali-
dade em que se constitui hoje o Pólo de Manaus.

Com a avançada tecnologia de que dispõe, mi-
nha cidade poderia transformar-se, em médio prazo, 
em um grande centro produtor de equipamentos ele-
troeletrônicos e de precisão, em condições, pois, de 
competir com outros países, como a China. O País 
só teria a lucrar, mas o pensamento governamental 
permanece obtuso.

Já tive ensejo de ventilar esse problema no Se-
nado. A Nokia queixa-se da taxa, considerada discrimi-
natória, do ICMS que incide nos celulares produzidos 
em São Paulo, relação a Manaus. Isso é algo que me 
afasta, do ponto de vista da compreensão da realidade 
econômica do País, do Governador de São Paulo, meu 
prezado amigo e companheiro José Serra.

Enfatizei que é urgente pôr um fim nessa discri-
minação fiscal. Em São Paulo, é de 18% o percentual 
incidente sobre os celulares produzidos em Manaus 
e de 7% sobre os manufaturados em São Paulo. Isso 
resulta em desvantagem comparativa injusta contra 
os celulares produzidos em Manaus.
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Em mais de uma vez, obtive do Governador José 
Serra promessa de equalizar a taxação desses produ-
tos. Mas, não obstante, até agora nada.

Do mesmo modo, Sr. Presidente, que me descul-
pe o ilustre Ministro Paulo Bernardo, do Planejamento, 
mas a receita do Governo Lula para o aproveitamento 
correto da biodiversidade da Amazônia está equivo-
cado em muitos e muitos pontos. Um deles, Ministro, 
bate à sua porta.

Explico: o Governo de que V. Exª faz parte vai a 
palanques e, entre outras 1002 maravilhas (já quebrou 
o recorde alcançado no século XV, portanto, há 300 
anos, na Pérsia e na Índia, quando ainda eram 1001 
apenas as maravilhas do mundo). E, nesse rompan-
te de pretensa grandeza, anuncia um mágico plano 
para a Amazônia, feito, ao que parece, em dez dias 
mais um.

O saldo desse plano, por enquanto, foi perderem 
a Ministra Marina Silva.

Na outra ponta, justo no seu Ministério, Ministro 
Paulo Bernardo, o Governo demonstra pouco ou ne-
nhum apreço ao que de mais eficiente existe na minha 
região, para planejar e executar planos. Falo do Instituto 
Nacional de Pesquisa da Amazônia – o Inpa.

O que ocorre é que o seu Governo e o seu Minis-
tério, com a ajuda também do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, estão amesquinhando o Inpa!

O Inpa, Ministro, tem um notável quadro técnico, 
com pesquisadores de primeiríssimo nível. É gente que 
entende de Amazônia.

O que ocorre é que há, sobre sua mesa, um 
processo de negociação salarial com contraproposta 
mais do que razoável dos servidores do Inpa. Mas está 
encravado na Esplanada dos Ministérios. E enquanto 
isso, o seu Governo segue gastando à beça, em seus 
38 Ministérios, com o uso de cartões corporativos.

O que pretendem os servidores do Inpa é justo: 
apenas a elevação do chamado vencimento básico a 
patamares minimamente compatíveis com outras car-
reiras do serviço público. Além dessa reivindicação, da 
qual, entendo, o Governo não pode se esquivar, eles 
pedem também:

– manutenção das titulações em sua 
hierarquia funcional, para os três níveis – su-
perior, intermediário e auxiliar –, com percen-
tuais, sobre o vencimento básico, de 20% para 
aperfeiçoamento/especialização; de 40% para 
mestrado; e de 80% para doutorado;

– superposição do teto da tabela de ní-
vel intermediário em relação ao piso de nível 
superior vigente até 1991.

Por último, no terreno das negociações em fase 
de análise, pedem esses servidores a antecipação 
das parcelas de reajustes para março de 2008 e ja-
neiro de 2009.

Os entendimentos estão sendo conduzidos com 
serenidade entre os representantes dos servidores e 
o Ministério do Planejamento.

Nada há de exagero, muito menos quanto ao en-
caminhamento dessas negociações. Falta apenas um 
pouco mais de boa vontade do Ministério.

Afinal, se o pregão do Governo alardeia tantas 
maravilhas, por que amesquinhar um órgão de rele-
vância para o avanço do País?

Não consigo entender o que no fundo pretende 
o Governo atual. Custo a imaginar que se pensa em 
aviltar o Inpa. Se é que o Governo pensa seriamente 
na Amazônia, pense antes, com a mesma seriedade, 
em preservar esse notável instituto de pesquisa.

Finalmente, Sr. Presidente, leio artigo do jornalista 
Carlos Marchi, que é exemplar pela plasticidade, pela 
concisão, pelo rigor literário, pelo talento demonstrado 
e – repito – pela sensibilidade.

Foi publicado no blog do jornalista Ricardo Noblat. 
O título é “Da floresta amazônica ao centro do poder”, 
de Carlos Marchi, de O Estado de S.Paulo:

“Tudo o que Maria Osmarina da Silva Vaz 
de Lima pregou na vida começou a brotar com 
os mitos aprendidos na infância, vivida na flo-
resta. O substrato ideológico viria depois, mas 
no começo ela percebeu que não é possível 
viver na Amazônia sem se comportar como um 
ser da floresta. Aos poucos, entendeu que as 
lendas ouvidas no seringal Bagaço, a 70 qui-
lômetros de Rio Branco, no início da década 
dos 60, ensinavam dois conceitos: um, que a 
natureza é generosa; outro, que ela tem limites 
que devem ser respeitados.

Por exemplo: ninguém pescava mais pei-
xe do que conseguiria comer – se o fizesse, a 
mãe d’água virava a canoa; nem caçava mais 
do que precisasse – ou os vultos da floresta 
trariam panema (azar). Em sua infância, as 
lendas narradas pela avó moldaram sua cons-
ciência amazônica.

Desde a primeira infância, brincava com 
representações lúdicas de coisas da flores-
ta, moldados pelo tio mateiro – minúsculas 
faquinhas de talhar seringueira, pequenos 
baldes de colher seringa, e, costuradas pela 
avó, 12 bonecas de pano que simulavam se-
res do mato.

Quando tinha 14 anos, não sabia mais 
que ver horas e praticar as quatro operações 
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matemáticas. Aos 16, pouco após a morte da 
mãe, uma hepatite quase a levou. Para estudar 
tardiamente, tornou-se empregada doméstica 
em Rio Branco. Aos 17, a caminho de ser frei-
ra, conheceu Chico Mendes e Clodovil Boff. A 
superiora a advertiu: “Cuidado, são comunis-
tas”. Marina não sabia o que era isso. Um dia, 
na missa, viu o cartaz: “Curso de lideranças 
rurais”. Pensou consigo: “É agora que vou des-
cobrir o que é esse tal de comunismo”.

Hoje não é nem católica nem comunista, 
mas cristã evangélica. Sua ideologia, diz, tra-
fega livre entre a idéia de fazer bem ao corpo 
e à alma – algo como ser humanista e espi-
ritualista. Venceu o analfabetismo com dois 
supletivos e, pouco depois, escapou de uma 
nova hepatite. Formou-se em Teologia da Li-
bertação e cursou História.

Ignorou a advertência da superiora e se 
tornou a pessoa mais próxima a Chico Mendes. 
Com ele, fundou a Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) no Acre, ele de presidente, ela 
de vice. Em 1986 concorreram juntos, ela para 
deputada federal e ele, para deputado estadu-
al. Perderam. Quando Chico foi assassinado, 
em 1988, Marina assumiu a CUT e a política 
do Acre. Nunca foi ameaçada: “Um corpo tão 
frágil”, diz, “não assusta ninguém”.

Daí por diante a carreira política foi desa-
balada: vereadora mais votada de Rio Branco, 
deputada estadual mais votada do Acre e se-
nadora. Entre uma campanha e outra, desco-
briu que desde a infância tinha o organismo 
contaminado por metais pesados, por conta 
de beber água dos rios do garimpo.

Na esteira do mito de Chico Mendes, se 
tornou um símbolo mundial, mas perdeu mui-
tos entreveros que enfrentou como política. 
No Ministério, perdeu a luta contra os trans-
gênicos, contra a usina nuclear de Angra 3 e 
não conseguiu aprovar uma Comissão Técni-
ca Nacional de Biossegurança (CTNBio) mais 
ambientalista. Mas ganhou na legislação para 
concessão e gestão florestal.

É suave e terna, mas dona de uma ener-
gia inflamada quando fala sobre a relação do 
homem com a natureza. Mesmo depois de 
ministra, confessa que tem uma grande difi-
culdade de orientação nas grandes cidades. 
Como contrapartida, jura que pode ser deixa-
da em qualquer parte da floresta amazônica 
que acaba encontrando o caminho de volta 
para casa.

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que tenho pela 
Ministra Marina um respeito muito grande, como tenho 
pela minha querida amiga e sua amiga Senadora He-
loísa Helena. Eu não preciso concordar com nenhu-
ma das duas; eu posso discordar de ambas. Eu sou a 
favor dos transgênicos, sou a favor da Usina Nuclear 
de Angra 3, mas estive ao lado da Ministra, quando 
discutimos e aprovamos aqui a concessão de gestão 
florestal. Sobretudo, percebo que ela é uma figura res-
peitada e respeitável.

Quero, neste momento, fazer esta homenagem 
a uma pessoa que me enternece pela capacidade de 
defender suas idéias com enorme convicção. Fica for-
te e se agiganta até fisicamente, ela que é tão frágil 
e tão franzina, quando defende as suas idéias. Idéias 
que não preciso com elas concordar. Quando concor-
do, ótimo, que bom. Foi tão bom estar ao lado dela na 
luta da gestão florestal. Mas quando não dá, não dá. 
O respeito não precisa falecer, o respeito não precisa 
desaparecer.

Hoje, vi uma cena que... Dizia-me algo o Sena-
dor Tasso Jereissati que é verdade. Essa história da 
testemunha que desapareceu, o Sr. Aparecido, parece 
Chicago dos anos 30. É Chicago dos anos 30! Parece 
coisa de máfia! Aí, a testemunha, de novo, aparece, 
com uma versão pronta, com duzentos advogados em 
volta, com requerimento de habeas corpus para não 
ser presa ao depor na CPI. Algo realmente contristan-
te, algo decepcionante, enfim.

É o oposto o que eu vejo em Marina Silva, como 
é o oposto o que eu vejo em Heloísa Helena. Eu dis-
cordo, e muito, da visão de mundo de ambas, e uma 
discorda da outra. Mas eu consigo ter muito respeito 
pelas duas, por se tratarem de duas figuras exempla-
res da vida pública brasileira.

Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 

me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Não, não tem aparte. Depois V. Exª pode falar.
Senador Arthur Virgílio, queremos fazer nossas 

as palavras de V. Exª. Heloísa Helena e a Ministra 
Marina Silva engrandecem a participação da mulher 
na política.

Convidaria para usar da palavra...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu só 

queria, Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

–  V. Exª quer, mas o Senador Flávio Arns está espe-
rando pacientemente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Só cumprimentar esse excelente artigo de Carlos 
Marques...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Ele representa o Estado do Paraná pelo Partido dos 
Trabalhadores. Atentai bem, o Partido dos Trabalha-
dores tem gente boa.

Ô Senador Arthur Virgílio, ô Senador Eduardo 
Suplicy, vamos iniciar uma campanha para que Flávio 
Arns seja Prêmio Nobel da Paz, representando com 
grandeza. Ele que simboliza a solidariedade do Sena-
do aos que sofrem.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Não, 
Sr. Presidente. Acho que tem muitos Senadores e Se-
nadoras que lutam bastante, assim como muitas pes-
soas da comunidade, para construção de dignidade, 
respeito, cidadania. É a marca, felizmente, de tanta 
gente pelo Brasil.

Quero, Sr. Presidente, aproveitar esses minutos 
aqui para até pensar junto com a sociedade brasileira a 
respeito de um projeto enviado ao Congresso Nacional 
pelo Poder Executivo, o Projeto de Lei nº 3.021.

Esse projeto de lei do Poder Executivo, que está 
na Câmara dos Deputados, vai ser apreciado por aquela 
Casa e pelas várias Comissões e depois chegará ao 
Senado, estabelece novas regras para a concessão e 
para a certificação das entidades do terceiro setor. 

Entidades do terceiro setor são aquelas que pres-
tam, na minha ótica, um extraordinário serviço para o 
Poder Público, para a sociedade, substituem, muitas 
vezes, o Poder Público, inclusive. Em muitos casos, 
fazem algo melhor do que o Poder Público poderia fazer 
em termos de cidadania e, ao mesmo tempo, de uma 
maneira economicamente mais acessível.

O primeiro setor é o público; o segundo setor é o 
privado; e o terceiro setor é o comunitário, confessio-
nal, sem fins lucrativos. A expressão correta é “sem 
fins lucrativos”. Ou seja, as entidades não distribuem 
lucros, não distribuem dividendos, e os resultados fi-
nanceiros positivos são revertidos integralmente para 
os objetivos dessas entidades. Se um dia uma dessas 
entidades encerrar suas atividades, todo o patrimônio 
dela terá de ir para uma entidade congênere ou para 
o patrimônio público.

Entre essas entidades do terceiro setor estão 
muitas da assistência social, como, por exemplo, as 
Apaes, meninos de rua, grupos que atendem a pes-
soas em doenças específicas, santas casas, escolas, 
pastorais, Pastoral da Criança. Quer dizer, a legislação 
permite que o povo se reúna, se organize, se associe 
para fins considerados, pela legislação, lícitos, quer 
dizer, legais, possíveis. Ninguém pode se unir, se as-
sociar para fins ilícitos. 

E essas entidades, essas associações que pres-
tam um extraordinário serviço para a sociedade bra-

sileira têm de ter um conjunto de documentos para 
serem consideradas legalmente instituídas. São elas 
as santas casas, instituições mais do que centenárias, 
as Apaes, que estão há quase 60 anos atendendo a 
pessoas com deficiência, as pastorais, a Pastoral da 
Criança, por exemplo, que atende a um milhão e meio 
de crianças em bolsões de pobreza no Brasil, tantas 
escolas confessionais ou comunitárias, ou universi-
dades que por este Brasil afora trabalham a favor da 
educação em nosso País. 

Têm de possuir utilidade pública municipal, utili-
dade pública estadual, utilidade pública federal. Aqui 
em Brasília, têm também de ter os atestados no Con-
selho Nacional de Assistência Social, o atestado de 
chamado, o atestado de registro; têm de possuir o 
Cebas, que é o Certificado de Entidade Beneficente 
de Assistência Social, concedido só depois de três 
anos de funcionamento. Também o certificado de uti-
lidade pública federal só é concedido após três anos 
de funcionamento. Essas entidades, a cada ano, têm 
de apresentar relatório detalhado para o Ministério 
da Justiça, para o Ministério da Previdência, para o 
Conselho Nacional de Assistência Social; têm de es-
tar filiadas aos conselhos locais, ou da Criança e do 
Adolescente, ou de Assistência, ou da Saúde, enfim, 
dos conselhos que regem suas atividades. 

E o ponto fundamental dessas entidades é que 
prestam um extraordinário serviço para a sociedade. 
E sempre acho uma tristeza, uma pena, e a sociedade 
tem de pensar nisso também, quando surgem essas 
notícias de falcatruas e de desmandos em ONGs, Or-
ganizações Não-Governamentais. E dizemos que toda 
picaretagem, toda “pilantropia”, todo desvio, todo des-
mando têm de ser, na verdade, combatidos. Exige-se 
transparência, exigem-se bons trabalhos, participação 
da comunidade, envolvimento das pessoas, mas não 
é possível a gente misturar essas entidades. 

Adoto a posição: vamos punir quem merece ser 
punido, mas vamos reconhecer, valorizar, apoiar o ex-
traordinário trabalho que milhões de pessoas fazem 
neste País. 

Basta dizer que na Pastoral da Criança, por exem-
plo, são duzentos mil voluntários no Brasil. Se a gen-
te considerar que nas Apaes, Associações de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – existem duas mil entida-
des no Brasil –, em cada entidade, só na sua diretoria, 
conselho de administração, conselho fiscal são trinta, 
quarenta diretores, teremos oitenta mil pessoas envol-
vidas voluntariamente na condução dessas entidades, 
organizando, indo atrás de recursos, apoiando as fa-
mílias, vendo o que é necessário. 

Então é uma riqueza do País! A gente tem de 
cuidar dessa riqueza, e o Poder Público tem todos os 
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instrumentos a sua disposição para que possa assim 
vigiar e fiscalizar essas entidades.

O que acontece com esse Projeto nº 3.021, que 
o Governo, sem consultar a sociedade, sem discutir 
com essas entidades todas, mandou aqui para o Con-
gresso Nacional? Há um sentido de desvalorização, 
de desprestigiamento, porque ninguém sabia que um 
projeto desses viria para cá. Isso está na contramão 
daquilo que deve ser feito no sentido de “vamos cons-
truir juntos, vocês são importantes, vamos discutir como 
é que as coisas podem ser melhoradas, venham dar 
uma lida nesse projeto para ver se é bom”. Nada disso 
aconteceu, ou seja, a desvalorização.

Por trás de tudo isso, está um problema sério no 
Brasil que é a tentativa de estatização da comunidade. 
Isso é sério, porque existem muitas pessoas no segun-
do e terceiro escalões que dizem assim: “Não, a co-
munidade não precisa, ela não faz um bom trabalho”. 
Se nós não ajudarmos em nada, se ficarmos omissos 
naquilo que compete ao Poder Público, a comunida-
de vai continuar ajudando porque é uma vocação de 
grupos comunitários e confessionais continuarem aju-
dando à comunidade. 

Não houve diálogo. Ao mesmo tempo, o Gover-
no diz: “Entidade, agora, se você atende educação, 
saúde, assistência, você precisa tirar um CNPJ para 
cada uma dessas atividades, você precisa esquartejar 
o ser humano para fazer o CNPJ”. 

Então, ficamos pensando: uma universidade que 
tem um hospital universitário, esse hospital universitário 
é educação? Claro que é educação porque é hospital 
universitário, de ensino. É de saúde? É de saúde tam-
bém, porque está atendendo à população. É de pro-
moção social para atender à comunidade carente que 
necessita de apoio, de uma atividade extra para sua 
dignidade? Também é. Então, esse hospital vai ter de 
ter três CNPJs: um para educação, um para saúde e 
um para assistência, quer dizer, um absurdo absoluto 
quando temos de pensar no ser humano como um ser 
integral, completo, que precisa de educação, saúde, 
assistência, esporte, lazer, cultura, trabalho, tudo junto. 
Como é que vamos dizer que isso que estou fazendo 
aqui é educação, mas se eu tomar mais uma atitude 
vou entrar na área da saúde. Então, isso será saúde, 
mas talvez seja assistência. Será que não é preparação 
para o trabalho? Aprender bem o Português na escola 
não é também preparação para o trabalho?

Aprender bem Matemática não é uma preparação 
para o mundo do trabalho? Ao mesmo tempo...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Só tem um sentido eu estar até esta hora na Presidên-
cia: é garantir a sua voz, a sua palavra, que é em defesa 
dos mais necessitados e sofridos do nosso País.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – E se 
pensarmos, por exemplo, numa atividade da Pastoral 
da Criança? A Pastoral da Criança pesa as crianças 
pelo Brasil, para ver se a criança está naquele cami-
nho da saúde, se não está no vermelho, o que signifi-
caria criança desnutrida. Vamos pensar juntos: o que 
é o ato de pesar a criança? O ato de pesar a criança 
é uma questão de saúde; quero ver se a criança está 
desnutrida. Mas o ato de pesar a criança também é 
um ato educacional, de formação da comunidade. E, 
sem dúvida alguma, é uma situação de promoção de 
desenvolvimento humano. 

Então, não tem cabimento. É um absurdo mais 
que absoluto chegarmos a um descalabro no Brasil 
em que cada atividade tenha que ter um CNPJ. É um 
esquartejamento do ser humano. Ao mesmo tempo, 
se diria àquele esforço que a sociedade fez durante 
quinze anos, vinte anos, de se organizar, de ter conse-
lhos nacionais do idoso, da criança, da assistência, da 
saúde, conselhos estaduais, municipais: “não, vocês 
estão alijados do processo; não são mais vocês que 
decidem, é o Executivo que decide quem vai receber 
ou não uma certificação. As comunidades ficaram sim-
plesmente alijadas.

Eu sugeriria que o Brasil que nos ouve, que nos 
acompanha, que faz esse debate, lesse bem o Projeto 
de Lei nº 3.021, que está na Câmara dos Deputados, e 
visse o absurdo desse projeto. Eu até diria que muitas 
pessoas pelo Brasil estão pensando em fazer emendas 
para corrigir esse projeto. Na minha ótica, o projeto é 
incorrigível. As falhas são insanáveis, a mentalidade 
é ultrapassada; há desconhecimento dos órgãos pú-
blicos em relação ao que seja educação, assistência, 
saúde; essa integração de esforços pela comunidade 
é desconhecida. Então, é uma coisa absurda. Quer 
dizer, toda a sociedade brasileira do terceiro setor, 
que deveria estar pensando em como melhorar, em 
como se tornar mais transparente, mais participativa; 
o Poder Público dizer: “que bom que vocês existem, 
vamos trabalhar juntos, vamos criar mecanismos”.  De 
repente vem uma lei que não cria absolutamente nada 
em termos de fiscalização, mas coloca muitas pedras 
no caminho da sociedade brasileira que quer fazer um 
bom trabalho nesse chamado terceiro setor.

Então, a minha ênfase é sempre neste sentido. 
Na segunda-feira, participei de uma reunião em São 
Paulo com a Abruc – Associação Brasileira de Uni-
versidades Comunitárias; também com Anec – As-
sociação Nacional de Escolas Confessionais, quer 
dizer, toda a área comunitária confessional, católica, 
evangélica, protestante, espírita, todas as áreas com 
a participação da CNBB, que inclusive disse que seria 
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consultada antes de o projeto ser enviado ao Congres-
so, mas não foi. 

Quero mostrar para todo mundo, dentro da mi-
nha ótica, o absurdo que está acontecendo e pedir 
apoio para que todas as pessoas leiam e discutam  
essa iniciativa. Ser for o caso, e essa é minha opinião, 
que trabalhem junto aos Deputados federais para que 
esse projeto seja rejeitado no seu nascedouro, na 
sua origem.

Que todos nós que amamos essa área, que gos-
tamos dessa área – todos que têm uma experiência 
de 30 anos, de 40 anos e que querem ver uma coisa 
séria, transparente, a favor da cidadania –, que possa-
mos dizer: “nós temos sugestões, um projeto a apre-
sentar”. O Governo pode perfeitamente perguntar: “o 
que vocês sugerem?” Nos temos um projeto.

É um desafio pensar bem sobre isso e rejeitar 
a iniciativa, por ser muito ruim para a sociedade bra-
sileira.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Em votação os Requerimentos nº 594 e 597, de 2008 
de autoria, respectivamente, dos Senadores Francisco 
Dornelles e Eduardo Azeredo, lidos anteriormente.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Ficam concedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Após cumprimentar o Senador Flávio Arns, nosso 
candidato ao Prêmio Nobel da Paz, pelo brilhante pro-
nunciamento, convidamos para usar da palavra, como 
líder do PCdoB, o Senador Inácio Arruda.

O PCdoB é um importante Partido e, no Piauí, 
tem significativas Lideranças. Lançou um candidato a 
Prefeito de excelsas virtudes, o Dr. Osmar Júnior, que 
foi meu Secretário de Cultura, meu Vice-Governador, 
já foi Governador e, hoje, é Deputado Federal.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
com muita satisfação, sublinho mais uma vez a nossa 
participação no Governo de V. Exª no Estado do Piauí 
e que não só participamos da coligação que o elegeu 
a primeira vez, mas também da que o reelegeu e da 
que o apoiou para o Senado da República. E não há 
arrependimento do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Se esse PCdoB me apoiasse para a Presidência da 
República...

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– V. Exª tem de se candidatar. V. Exª está no PMDB, 
e, se o PMDB lhe acatar como candidato, já abriu um 
campo de discussão com todos os Partidos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O PMDB é muito difícil. Faz tempo que ele não acata 
ninguém. Como é que ele vai me acatar?

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– V. Exª é um obstinado. Quem sabe não consegue 
esse objetivo?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à 
tribuna, porque acho que está sendo muito boa. Ima-
gine V. Exª que tentei falar no início da sessão. Estava 
inscrito para falar na Hora do Expediente, das 14 horas 
às 16 horas, mas o número de Senadores...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Mas fiquei aqui para garantir a palavra a V. Exª, que 
defende o Ceará, o Nordeste e o Brasil.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Eu só vim aqui porque tinha certeza de V. Exª iria 
garantir a mim a palavra.

Mas há uma disputa boa, salutar dos Senadores 
que querem se referir às várias questões nacionais. 
Isso é muito significativo.

Estive segunda-feira no BNDES, no lançamento 
do Programa de Desenvolvimento Produtivo. Conside-
ro uma passada alargada do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, com o apoio de instrumentos de desen-
volvimento muito eficazes no Brasil, que é o BNDES, 
conduzido pelo Presidente Luciano Coutinho. Um pre-
sidente muito respeitado, muito querido na comunida-
de acadêmica, que vai conduzindo o BNDES com a 
responsabilidade necessária para o Brasil trilhar um 
período mais acentuado de desenvolvimento.

E os Ministros – o Ministro da Fazenda Guido 
Mantega – todos, da área econômica, do Planejamento, 
da Indústria e Comércio, estavam ali. É uma atividade 
muito importante para o Brasil. São investimentos e, 
ao mesmo tempo, medidas que possibilitam ao setor 
produtivo brasileiro criar condições efetivas para in-
vestimentos e com isso gerar empregos e melhorar a 
renda do povo brasileiro.

É um programa ambicioso, que exige muita de-
terminação, muita convicção de governo e muita con-
centração nos objetivos ali alinhavados. E impacta 
muitos setores. Para o setor de tecnologia no Brasil 
são alguns bilhões de reais.

Não assistíamos, há muito tempo, o Brasil ter a 
capacidade de investir. E não só o Governo investir di-
retamente, através de recursos da Finep, do Ministério 
e do BNDES, em ciência e tecnologia, mas também 
desonerar os setores de ciência e tecnologia, tanto nos 
investimentos internos quanto externos, dar condições 
de igualdade entre quem quer investir no exterior e 
quem quer investir no Brasil. Porque, às vezes, cria-
mos um descompasso: para atrair investidores exter-
nos, criamos condições favoráveis que desfavorecem 
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o investidor nacional. Então, criaram-se condições pa-
ritárias para os investidores internos e externos que 
queiram ajudar a desenvolver a ciência e a tecnologia 
em nosso País, para permitir o desenvolvimento nessa 
largura que o Presidente da República propôs.

Ali também assistimos a uma indicação da Pe-
trobras. A Petrobras, Sr. Presidente, vai comprar, até 
2012, US$50 bilhões no Brasil: US$50 bilhões de com-
pras ao setor industrial, às indústrias e às empresas 
de serviço! Cinqüenta bilhões de dólares de compras 
só no mercado interno, só dentro do País.

Isso cria uma situação que exige grande envol-
vimento do Brasil, através do Ministério da Educação, 
através das empresas diretamente, através do Sistema 
S, de todos os instrumentos de que nós possamos dis-
por, sejam os Cefets, sejam os órgãos dos Governos 
Estaduais – Centec, no caso do Ceará, que é uma 
estrutura de formação profissional, com um envolvi-
mento muito largo. 

Isso significa o quê? Significa que o Governo tem 
que gastar mais. E não me venham, pelo amor de Deus, 
com a história de “pare a gastança”, porque isso é uma 
estupidez. Eu preciso gastar mais em formação, porque 
esse é um outro investimento; é um investimento na 
formação do profissional em todas as áreas.

E voltamos a ter uma situação. Até o final dos 
anos 70 e início dos anos 80, as turmas de engenha-
ria, as turmas de técnicos que eram formados pelas 
escolas técnicas eram contratadas dentro da sala de 
aula, antes de concluírem os seus cursos. As empre-
sas já contratavam os profissionais ali. Essa situação 
inverteu-se, e criou-se aquela idéia no Brasil, uma 
situação muito especial para um País que estava em 
um processo de estagnação econômica: formavam-se 
muito mais advogados, porque havia muito mais intri-
gas para serem resolvidas do que obras para serem 
concluídas, do que coisas para serem construídas, do 
que projetos para serem tocados.

Hoje, voltamos a ter a situação em que os enge-
nheiros já são contratados dentro das salas de aula 
antes que concluam os seus cursos. E estamos com 
carência de engenheiros, estamos com carência de 
técnicos, estamos com carência de profissionais em 
todas as áreas de atividade no Brasil. E isso vai exigir 
do Governo mais investimentos também na formação 
do pessoal, seja na formação técnica industrial, agrí-
cola, seja na formação intelectual na área de huma-
nas, da Filosofia, da cultura. Não basta ensinar a ser 
torneiro, serralheiro, engenheiro. Tem-se que ensinar 
a ser cidadão, cidadão que reivindica, que exige, que 
cobra, que quer que o seu País melhore ainda mais a 
qualidade de vida do seu povo. Isso é investimento, não 
pode ser usado em discurso de gastança jamais.

E me refiro à situação do Estado do Ceará, que é 
também peculiar. Sr. Presidente, vamos ter de investi-

mentos, para o Estado do Ceará, entre investimentos 
diretos, exclusivos para o Estado do Ceará, algo inu-
sitado nestes próximos três anos. Nos próximos três 
anos, no Estado do Ceará, seja do Orçamento direto 
da União, seja do BNDES – Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social, seja do Banco do 
Nordeste do Brasil, nós vamos ter um investimento da 
ordem de R$10,156 bilhões. 

Isso fez com que, em recepção no Estado do 
Ceará ao Presidente da República, o Governador Cid 
Gomes dissesse que esse era o maior investimento 
de todos os tempos da história do Estado do Ceará, 
desde 7 de setembro de 1822 até aquela data em que 
ele recebia o Presidente Lula da Silva. 

E abro parêntese – porque essas eram as pa-
lavras do Governador Cid Gomes – para aproveitar a 
oportunidade e dizer, embora ele não precise absolu-
tamente que ninguém o faça: é importante ressaltar 
que, por um episódio, o Governador está tendo quase 
que um linchamento midiático, um massacre midiáti-
co. Então, é preciso que as pessoas que conhecem 
divulguem o esforço que o Governador faz no Ceará 
para colocar o Estado no mesmo trilho do Brasil. Se o 
Brasil cresce 5%, o Ceará – meu Estado, assim como 
o Estado de V. Exª – não pode crescer 5%. Nós pre-
cisamos crescer mais, porque somos uma região que 
sempre foi menos assistida do que as outras.

E o Governador do Estado do Ceará não tem me-
dido esforços para adicionar os recursos do Estado aos 
recursos da União, salvo algumas exceções, que são 
os projetos que fazem ligação com os outros Estados 
– como é o caso da malha ferroviária, da Transnordes-
tina, que inclui Ceará, Piauí, Pernambuco e, logo em 
seguida, vai incluir o Estado da Paraíba e, em seguida, 
vai ligar o Estado do Piauí a Norte-Sul, num esforço 
posterior a 2010. Esses investimentos regionais, que 
incluem interligação das bacias hidrográficas do Nor-
deste setentrional com a bacia do rio São Francisco, 
essa benfazeja obra há tanto reclamada – há mais de 
século e meio que se reclama essa obra e finalmente 
ela está sendo realizada –, somariam, se se adicio-
nassem aos 10 bilhões de investimentos que vamos 
ter diretos, exclusivos para o Ceará, mais 11 bilhões 
de investimentos em obras que são de interligação 
do Ceará com essa região do Nordeste: Piauí, Ceará, 
Pernambuco, Paraíba e Alagoas, Estado que também 
será interligado mediante as obras de interligação de 
bacias do Nordeste setentrional.

Então, o Governador do Estado vem sofrendo uma 
tentativa de achincalhamento. Não sei se é a expecta-
tiva eleitoral que existe em relação ao seu irmão para 
Presidente da República, que está sendo alvo desse 
achincalhe, ou se é pela relação boa e positiva que o 
Governador tem com o Presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva.
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Mas nós firmamos nosso apoio ao Governador, 
que está conduzindo o Estado do Ceará nessa trilha. O 
Ceará precisa se desenvolver, e mais do que o Brasil. 
Não dá para o Brasil crescer 5%, e o Ceará, 5%, pois 
ficaremos para trás. Precisamos crescer é 8%, 7%, 6%, 
sempre a mais. Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, especialmente esses Estados precisam sempre 
crescer acima do crescimento nacional, porque senão 
ficaremos numa situação de inferioridade em relação 
às várias outras regiões do Brasil. Precisamos de muito 
mais investimentos. 

Destaco um aspecto. No caso da energia eólica, 
Sr. Presidente, temos batido nessa tecla. Por quê? Veja 
a situação. A Ministra Marina Silva acaba de deixar o 
seu cargo. É uma figura especialíssima do Brasil que 
sai do Ministério. Talvez uma das grandes batalhas da 
Ministra Marina Silva seja por energia limpa. E a ener-
gia eólica é uma energia limpa. Claro, é mais cara. É 
mais caro um investimento...

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE) – 
Apelo para o seu largo espírito de nordestino, de uma 
região tão sofrida como a nossa, mas de gente vigo-
rosa, como é V. Exª, pois, em mais três minutos, eu 
concluo o meu pronunciamento. É uma energia limpa. 
A eólica é a energia dos ventos. As maiores jazidas 
estão no Nordeste brasileiro, lá na foz do Parnaíba; 
depois, aquele cinturão do litoral cearense e todo o 
litoral potiguar. Aquela área do Ceará vai receber in-
vestimentos do Governo Federal, através do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e 
também do Banco do Nordeste do Brasil, de R$2,224 
bilhões.

Tirando aqueles projetos todos, quase que os 
quatorze parques eólicos no Estado do Ceará que 
estavam no papel, natimortos, então ganharam vida, 
e passam a ser realidade. Em 2010, nós vamos ter de 
quatorze a quinze parques eólicos gerando energia 
de qualidade limpa, boa, para o Brasil, e viabilizada, 
porque o barril de petróleo já está a quase US$130. 
Daqui a pouco, bate US$200. Então, a energia eólica 
vai estar mais do que viabilizada em termos de preço. 
E mais: atraindo tecnologia, tecnologia nova, que nós 
precisamos e que temos capacidade tranqüilamente 
de absorver.

Sr. Presidente, daqui a pouco, vai ser inaugurado 
um terminal de regaseificação no Porto de Pecém, o 
que ajuda a viabilizar aquele terminal portuário, por-
que, sem grandes obras naquele terminal, ele também 
vai virar um elefante branco. E ele não pode ser um 
elefante branco, pois ele foi um investimento caro ao 
povo nordestino. Ele se iniciou no Governo do Sena-
dor Tasso Jereissati e é uma grande obra – temos de 
registrar – que agora está sendo viabilizada, porque, 

somente com o porto, nada resolvido. Precisamos ter 
grandes empresas em torno do porto.

Uma grande empresa que se localiza no porto 
é exatamente um braço da Petrobras, através de um 
terminal, uma planta de regaseificação, que vai trazer 
gás do exterior. Vamos comprar gás no exterior e inje-
tar neste terminal, no Porto de Pecém, que brevemen-
te será inaugurado. É uma obra de R$ 990 milhões, 
quase R$1 bilhão.

Duas térmicas serão também concluídas, no va-
lor de R$ 160 milhões.

E a Fábrica de Lubrificantes do Nordeste, a Lub-
nor? Eu já propus ao Presidente da Petrobras, ao diretor 
responsável pela área de abastecimento que...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campai-
nha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
...levasse a Fábrica de Lubrificantes para o Porto do 
Pecém, onde ela tem capacidade de se ampliar. Vai 
ter um investimento de R$110 milhões, aumentando 
a sua capacidade produtiva.

São investimentos muito importantes. Só na área 
de esgotamento sanitário, construção de moradias, 
drenagem urbana, são R$3 bilhões e 472 milhões.

Sr. Presidente, é um investimento razoável. Na 
área de logística, que significa melhorar as condições, 
principalmente de rodovias, nós vamos investir R$572 
milhões. São investimentos que considero benfazejos 
ao povo do Ceará. Se não forem investimentos des-
sa ordem, só os recursos próprios que o Governador 
tem se esforçado...

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
...para ir buscar recursos no Banco Mundial, no Banco 
Interamericano, na Caixa Econômica, num trabalho 
enorme, além de aprimorar os mecanismos tributá-
rios do Estado, na sua arrecadação, diminui a sone-
gação. Quer dizer, um esforço enorme do Governador 
do meu Estado.

Sr. Presidente, não é somente o nosso esforço, 
como também o esforço particular do Governador do 
Piauí – fosse o de V. Exª, ou o do atual Governador 
Wellington Dias –; do Governador Cássio Cunha Lima, 
da Paraíba; da nossa Governadora do Rio Grande do 
Norte, Wilma Faria, dos governos locais, somente esse 
esforço não permitiria a essa região do Nordeste um 
desenvolvimento superior ao desenvolvimento que é 
a média nacional. Veja o Estado de Pernambuco, tem 
uma refinaria. Que impacto tem ali, em Pernambuco, 
no Porto de Suape e em toda aquela região? É um 
impacto que eu digo...
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(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
...gigantesco. Isso atrai investimentos de toda sorte, 
movimenta toda a economia, melhora a vida do povo. 
É isso que nós queremos. Se ele melhorar a sua situ-
ação, se ele tiver melhores condições de se educar, 
de se formar, isso tudo é o resultado do nosso esforço 
juntamente com o do Presidente da República e com 
o do Governador do Estado do Ceará.

Portanto, Sr. Presidente, eu queria fazer este re-
gistro, porque vamos nos reunir, vamos tomar a iniciati-
va de nos reunir para poder otimizar algumas ações do 
Programa de Desenvolvimento Industrial, organizando 
o setor de ciência e tecnologia no Estado do Ceará e 
ajudando a definir quais são os gargalos desse setor 
e, sobretudo, do setor têxtil e calçadista, que têm um 
grande parque no Estado do Ceará. Estamos atentos 
para ajudar o nosso desenvolvimento.

Agradeço a paciência de V. Exª com o meu Es-
tado, o Estado do Ceará.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Senador Inácio Arruda, V. Exª mostra muita com-
petência e é muito forte representando o Estado do 
Ceará.

Quando governei o Estado do Piauí, era Vice-
Governador Osmar Júnior, do PCdoB. Ele cresceu 8% 
ao mês. Então, V. Exª não está sonhando. V. Exª tem 
a esperança. A maior estupidez é perder a esperança 
de voltarmos a crescer.

Eu queria lembrar a V. Exª e ao seu Partido que a 
minha gratidão é enorme. Em todas as minhas vitórias, 
o PCdoB esteve ao meu lado. Mas também lembre-se 
de que fui o primeiro líder deste País que entregou o 
Governo a um comunista e não me arrependo, não. 
Foi um extraordinário companheiro de Governo e era 
meu propósito deixá-lo que fosse eleito com os votos 
que o povo iria consagrar-lhe. Mas Deus não quis. E 
Deus escreve certo por linhas tortas. Osmar Júnior, 
representando o seu Partido, é candidato a Prefeito 
de Teresina. Então, essa é admiração que tenho pelo 
Partido de V. Exª, que engrandece a democracia do 
Brasil por lideranças como a de V. Exª.

V. Exª falou em tantos investimentos e eu não 
poderia deixar de pegar o exemplo de V. Exª. Padre 
Antonio Vieira disse que um bem vem acompanhado 
de outro bem. V. Exª falou em mais de dez bilhões.

Presidente Luiz Inácio, nós votamos em V. Exª. 
Então, eu queria que fosse um pouco desses bilhões 
para o nosso Piauí. E lembraria ao nosso Presidente 
da República uma dúzia de obras inacabadas, que, 
em nome do povo do Piauí, eu peço. Está no livro de 
Deus: pedi e dar-se-vos-á. Obras inacabadas: Porto 
de Luís Correia, ZPE, Tabuleiros Litorâneos de Gua-

dalupe, Estrada de Ferro Central do Piauí, Ponte de 
Luzilândia, Ponte do Sesquicentenário, para os 150 
anos de Teresina, feita em oito anos – no mesmo rio 
eu fiz uma ponte, com Osmar Júnior, como ele lembrou 
na campanha, em 87 dias –, Hospital Universitário, 
eclusa da Barragem de Boa Esperança, iniciada por 
Juscelino, concluída pelo Presidente Castello Branco, 
mas a eclusa impediu a navegabilidade do Rio Parnaí-
ba. Quanto aos aeroportos internacionais, Luiz Inácio, 
lhe enganaram, a minha cidade não tem mais nem 
teco-teco em São Raimundo Nonato. Nós pedimos 
que, pelo menos, crie aquelas linhas normais de vôo. 
Além da Universidade do Delta, Campus Reis Vello-
so, o metrô de superfície, um sonho de Alberto Silva, 
e a estrada dos Cerrados, para alimentar o Nordeste, 
o Brasil e o mundo.

Então, esses são os pedidos dos piauienses a 
Sua Excelência o Presidente Luiz Inácio.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Não há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Arthur Virgílio, Papaléo Paes, 
Eduardo Azeredo e Romero Jucá 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o ex-Presidente da Radiobrás Eu-
gênio Bucci, no recente livro Em Brasília, 19 horas, 
conta alguma coisa dos bastidores do programa do 
Presidente Lula: Café com o Presidente.

Trechos do livro foram publicados na edição do 
mês passado, abril, pela revista Playboy e, por seu in-
teresse, anexo a este discurso, para que conste dos 
Anais da Casa.

É bom conhecer sua experiência, principalmente 
agora que se tem uma Radiobrás ampliada, na forma 
de TV Pública. 

Diz Bucci que “o vínculo Radiobrás-Planalto cau-
sou confusão perigosa entre a função de informar o 
público com a de fazer propaganda”. Ele passou o tem-
po todo sendo golpeado por ministros e assessores. 
Certa ocasião, o próprio Presidente foi porta-voz das 
reclamações devido ao mal-estar causado por uma 
entrevista do Ministro Nilmário Miranda, considerada 
“infeliz” pelo Governo. Altivo, Bucci respondeu não ca-
ber à Radiobrás censurar declarações de Ministros.

A recém-criada TV Brasil enfrentará esses mes-
mos problemas, ou maiores. Poderá funcionar como 
uma “TV Lula”, nos moldes da TV de Chávez. O alerta 
permanece!

Como segundo assunto, Sr. Presidente,
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e 
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Srs Senadores, agora, o País já sabe que há um novo 
item no rol de assuntos sigilosos do Palácio do Pla-
nalto: comprar, com cartão corporativo, 595 marmitas 
para uma comitiva de 40 pessoas.

Quarenta pessoas são as que compuseram a 
comitiva do Presidente da República na viagem feita 
ao Pará, em fevereiro de 2004. Claro que todos preci-
savam almoçar (ou jantar)! A estranheza fica por conta 
do número de marmitas que cada um dos 40 consumiu 
naquele dia: um pouco mais de 10 cada um! Entre os 
integrantes, estavam dois Ministros já defenestrados: 
José Dirceu e Ricardo Berzoini. A dúvida é saber se 
eles também ser serviram das quentinhas.

Segundo o noticiário da Folha de S.Paulo,  o 
gasto chamou a atenção, suspeitando-se que o gover-
no ofereceu ali, naquela oportunidade, o que poderia 
ser chamado de “bolsa marmita”, uma modalidade 
ao menos curiosa, criada  para manter o público no 
ato. “Se foram compradas 595 refeições num dia, se 
demonstra um gasto injustificado e que demandará 
investigação de TCU e CPI”, disse o deputado Carlos 
Sampaio (PSDB-SP)”.

Quem também estranha tantas gentilezas é o 
TCU, que investiga o abuso. 

Leio a notícia da Folha, edição de hoje, para que 
passe a constar dos Anais do Senado da República:

Presidência compra 595 marmitas com cartão cor-
porativo no Pará 

Despesa, no valor de R$ 3.808, feita em viagem de 
Lula em 2004, foi classificada pelo governo como 
“sigilosa” e está sendo analisada pelo TCU e pela 
CPI

ANDREZA MATAIS – DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

A Presidência usou cartão corporativo para com-
prar 595 marmitas e o mesmo número de refrigerantes 
durante uma viagem do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva ao Pará, em fevereiro de 2004, na qual 40 
auxiliares de apoio acompanharam a comitiva, que 
passou cerca de quatro horas no Estado e chegou 
após o almoço.

A despesa foi classificada como “sigilosa” e está 
sob análise da CPI dos Cartões e entre documentos 
requisitados pelo TCU (Tribunal de Contas da União) 
para auditoria. A compra foi feita no restaurante Sinhá 
Norte Comércio e Representação, que vende comida 
popular, por um dos ecônomos (servidor que cuida 
dos gastos) que serve ao presidente, Clever Pereira 
Fialho. O custo foi de R$3.808. Cada marmita custou 
R$ 5 e os refrigerantes, R$1,40, segundo a nota fiscal 
1.142, a que a Folha teve acesso.

Na viagem, o ecônomo pagou R$8.155 no hotel 
Hilton por hospedagem de assessores. Notas indicam 
que 40 funcionários acompanharam Lula. Há despesa 

de R$259 com refeição de 37 motoristas no hotel no 
dia 26, mesma data em que as marmitas foram com-
pradas. Francielle Sebonatto, que informou ser dona 
do restaurante, contou que marmitas foram levadas 
ao evento pela equipe de Lula e que foi informada de 
que eram para a comitiva.

O pedido, disse Franciele, foi para que se colo-
casse comida simples como arroz, feijão, bife e salada. 
A comida, disse, foi servida na hora do almoço. Ela 
disse que, após ser questionada pela Folha, a Presi-
dência a procurou querendo saber se a nota não era 
fria. “Me ligaram para ver a veracidade, se a gente é 
um restaurante.”

A Folha questionou por três dias a Casa Civil para 
que informasse o motivo da compra de 595 marmitas e 
qual a comitiva que acompanhou Lula. Após três dias 
de contato, a assessoria da Casa Civil informou que 
o órgão não iria se pronunciar.

O único compromisso de Lula em Belém naque-
le 26 de fevereiro de 2004 foi uma visita à bacia de 
Tucunduba. Ficou cerca de quatro horas na cidade, 
depois foi para a Venezuela, para reunião do G15. 
Seu discurso estava marcado para as 15h30, mas, 
segundo jornais locais, só começou às 18h. Lula teria 
desembarcado às 15h50. Antes de ir para o palanque, 
visitou as obras. Apesar do atraso, centenas de pesso-
as participaram do evento. Lula estava acompanhado 
dos então ministros José Dirceu (Casa Civil), Ricardo 
Berzoini (Previdência), Ciro Gomes (Integração Na-
cional) e dos atuais Marina Silva (Meio Ambiente) e 
Celso Amorim (Relações Exteriores).

O gasto chamou a atenção de oposicionistas, que 
acusam o governo de ter oferecido “bolsa marmita” para 
manter o público no ato. “Se foram compradas 595 re-
feições num dia, se demonstra um gasto injustificado 
e que demandará investigação de TCU e CPI”, disse 
o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), sub-relator 
de sistematização da CPI. Para o deputado Vic Pires 
Franco (DEM-PA), não é possível que a comitiva reú-
na 595 pessoas nem que quentinhas a R$ 5 tenham 
sido servidas aos ministros. Governistas defendem o 
gasto. “O presidente fez uma visita ao Complexo do 
Alemão, no Rio, imagine a logística que isso envolve”, 
comparou o relator, deputado Luiz Sérgio (PT-RJ). A 
CGU entende que o cartão não pode ser usado para 
pagar refeição a terceiros, mas não comenta o caso 
por se tratar de despesa da Presidência, que tem ór-
gão de controle interno.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a medicina avança, mas atende sempre 
primeiramente aos ricos. Essa é uma das maiores 
injustiças que conheço, pois é como se a vida de-
les tivesse maior valor que a dos pobres. E, no meu 
entender, qualquer vida tem o mesmo valor, Senhor 
Presidente!

Digo isso, porque, há poucos dias, mais precisa-
mente no dia 26 de fevereiro, o jornal Correio Brazi-
liense, em sua seção “Saúde”, estampou uma matéria 
sobre a liberação de uma nova droga para combater o 
papilomavirus humanus (HPV), que é o maior causador 
do câncer de colo de útero. E essa doença, de acor-
do com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é a 
segunda maior causa mortis de mulheres por câncer, 
ficando atrás unicamente do câncer de mama.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária apro-
vou, há poucos dias, mais uma vacina para prevenção 
contra o HPV. A droga, desenvolvida pelo laboratório 
GlaxoSmithKline, previne contra a maioria dos tipos do 
vírus, segundo o gerente médico do laboratório, Pedro 
Lima. Essa vacina é recomendada para mulheres com 
idade entre 10 e 25 anos.

O Senhor Pedro Lima afirmou que a nova vacina 
proporciona proteção contra os quatro tipos de HPV 
responsáveis por aproximadamente 99% dos casos 
de câncer de colo do útero.

Mesmo assim, essa vacina somente será comer-
cializada após a avaliação da Câmara de Regulação 
de Mercado de Medicamentos (CMED), cuja política 
é a de fixar o preço próximo ao de outros medicamen-
tos existentes no mercado, quando os há. No caso em 
apreço, já existe outro tipo de vacina. Assim, pode-se 
prever que o preço ficará, mesmo, em torno dos 460 
reais anunciados.

Como sempre acontece, as pessoas que depen-
dem do sistema público serão prejudicadas, pois o go-
verno não tem previsão de disponibilizar a vacina no 
Sistema Único de Saúde (SUS). São necessárias três 
doses e cada uma custa acima de um salário mínimo. 
Ressalte-se que somente estará à venda em clínicas 
de vacinação. Nos valores anunciados, significa que 
os pobres serão deixados à própria sorte.

É importante lembrar que há alguns anos já está 
disponível uma vacina aprovada pelo órgão americano 
de controle de drogas, o Food and Drug Administra-
tion (FDA). Essa é produzida pelo laboratório Merck, 
Sharp & Dohme e é vendida em mais de cinqüenta 
países. Encontra-se liberada pela Anvisa para impor-
tação desde 2006.

O fato é que, por terem as duas alternativas 
preços semelhantes e elevados, as camadas menos 

favorecidas não terão a menor chance de se prevenir 
contra os conhecidos males, a não ser que o governo 
assuma um programa sério de vacinação. E o contágio 
pelo papilomavirus pode se dar independentemente 
de relação sexual.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, notícias 
mais recentes, como a divulgada pela Agência Brasil 
no dia 3 de março último, informam que o Ministério 
da Saúde considera que ainda não é oportuno incluir 
a vacina contra o HPV no calendário nacional de va-
cinação.

Apesar de já ter passado por um largo período 
de testes em numerosas pessoas, efetuados nas mais 
conceituadas instituições do País, o Ministério alega 
que ainda é necessário um aprofundamento nos es-
tudos, para garantir a eficácia.

Ora, Senhoras e Senhores Senadores, a vacina 
foi objeto de pesquisa no Hospital Israelita Albert Eins-
tein (São Paulo), no Centro de Tratamento e Pesquisa 
do Hospital do Câncer A. C. Camargo (São Paulo), no 
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) (São 
Paulo), no Hospital Santo Antônio (Salvador), no Hos-
pital Universitário da Universidade Federal de Santa 
Catarina (Florianópolis), na Faculdade de Medicina 
de São José do Rio Preto (Famerp), no Hospital Moi-
nho de Vento (Porto Alegre), no Hospital da Pontifícia 
Universidade Católica (Porto Alegre), no Hospital do 
Servidor Público do Estado de São Paulo, no Instituto 
da Saúde e Bem-Estar da Mulher (Isbem) (São Paulo), 
no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da 
USP (Ribeirão Preto), no Centro de Estudos e Pesqui-
sas em Reprodução Humana e Fertilidade Assistida 
de Curitiba (CERHFAC), e no Centro de Pesquisas em 
Saúde Reprodutiva de Campinas (Cemicamp).

Agora, cabe a pergunta: “O que mais se faz ne-
cessário para que o governo se convença da utilidade 
dessas vacinas?” 

Se se for pensar em termos de economia de re-
cursos públicos, não há dúvida de que a vacina será 
amplamente vantajosa, pois o tratamento da doença 
(internação, cirurgia, medicamentos e tratamentos 
complementares) certamente custará muito mais caro 
aos cofres públicos. Além do que uma compra em 
grande quantidade deve necessariamente reduzir o 
custo unitário. Assim, creio ser um erro imperdoável 
estabelecer políticas de saúde apenas em função dos 
recursos imediatamente demandados. Desde quando 
a vida humana é um bem possível de ser estimado em 
valores monetários? 

Srªs e Srs. Senadores, segundo o Ministério da 
Saúde, mais de 50% das mulheres sexualmente ati-
vas têm possibilidade de ser infectadas pelo HPV e, 
no Brasil, cerca de 26 milhões de mulheres se encon-
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tram na faixa etária para a qual a vacina é indicada 
(9 a 26 anos).

Em audiência pública para discutir o Projeto de 
Lei do Senado (PLS) nº 51, de 2007, de autoria da Se-
nadora Ideli Salvatti, que estabelece o fornecimento 
obrigatório da vacina pelo SUS, a médica Bernadete 
Nonnenmacher, pesquisadora do Instituto de Educação 
e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, de Porto 
Alegre, disse que a eficácia da vacina foi comprovada 
em pesquisa que envolveu mais de 30 mil mulheres em 
cerca de trinta países. A aplicação dessa vacina pode 
reduzir em cerca de 70% a ocorrência do câncer de 
colo do útero, se as mulheres forem vacinadas antes 
de iniciar a vida sexual.

A informação dada pelo representante do Minis-
tério da Saúde, Adson Roberto França dos Santos, 
Coordenador do Pacto Nacional pela Redução da 
Mortalidade Materna e Neonatal, foi a de que é neces-
sário o aprofundamento dos estudos, contando com a 
sociedade científica, com os pesquisadores e com o 
Congresso Nacional.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ninguém, 
em sã consciência, poderia ser contrário à inclusão 
da vacina contra o HPV em programas nacionais de 
vacinação. 

É por isso que chamo a atenção das autoridades 
responsáveis pela saúde, para que se conscientizem 
da necessidade de disponibilizar a vacina contra o 
HPV para os usuários do Sistema Único de Saúde, 
justamente os necessitados de atenção por parte do 
governo.

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, venho a esta tribuna para registrar 
e homenagear os 200 anos da Imprensa Oficial do 
Brasil – a Imprensa Nacional – que são também os 
200 anos do início da atuação da imprensa brasileira. 
É necessário que o País saiba um pouco mais sobre 
esse órgão, criado pelo Príncipe Regente Dom João, 
e sua importância, que vai além de tornar público os 
atos oficiais. A Imprensa Nacional foi fundamental na 
consolidação do Estado Brasileiro e no nascimento de 
nossa imprensa. Também atuou como grande casa 
editora até o ano 2000 – tradição que ainda vigora em 
algumas imprensas oficiais nos Estados.

Pelo decreto assinado em 13 de maio de 1808, 
o Príncipe Regente criava a Impressão Régia no Rio 
de Janeiro, com objetivo de imprimir, com exclusivi-
dade, todos os atos normativos e administrativos do 
Governo. Em 10 de setembro do mesmo ano, foi im-

presso o primeiro jornal do Brasil, a “Gazeta do Rio 
de Janeiro”.

Já em 1862, o Governo, sob a Presidência do 
Marquês de Olinda, resolve editar o “Diário Oficial” para 
divulgação de atos legais. O jornal é publicado ininter-
ruptamente desde 1o de outubro daquele ano.

Em 1889 ocorre um fato curioso: Dom Pedro II 
visita a sede da Imprensa Nacional, no Rio de Janeiro, 
no dia 14 de novembro, um dia antes da proclamação 
da República. Esta foi a última visita do Imperador, 
ainda no trono, a uma repartição pública. 

Já no período republicano, a Imprensa Nacional 
torna-se o primeiro órgão público a empregar mulheres. 
Em 1942 cria sua Escola de Aprendizagem de Artes 
Gráficas. E, com Juscelino Kubitschek, venceu o de-
safio de funcionar no dia da inauguração de Brasília, 
imprimindo o “Diário Oficial”.

Com a volta da democracia, na primeira eleição 
direta para Presidente, em 1989, a Imprensa Nacio-
nal desempenhou o importante papel de impressão de 
cédulas, títulos e material para a eleição. 

Em 1994, inicia-se o processo de editoração ele-
trônica de obras. E em 1997, circula o primeiro “Diário 
Oficial” eletrônico. 

Esses são apenas alguns dos importantes fatos 
que marcaram os 200 anos de vida da Imprensa Na-
cional. Trata-se de uma instituição plural, que sempre 
desenvolveu atividades capazes de atrair a atenção 
da população e que cumpre o preceito constitucional 
da publicidade, conferindo transparência aos atos dos 
Três Poderes da União – Executivo, Legislativo e Judi-
ciário. Por tudo isso e por ter de fato registrado a nossa 
história, a Imprensa Oficial merece, nesses seus 200 
anos, nossa homenagem e agradecimento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs 
Senadores, filho da inteligência e da agudeza de es-
pírito de um dos mais importantes intelectuais e ho-
mens de Estado da história brasileira, Rui Barbosa, o 
TCU – Tribunal de Contas da União, ao longo de sua 
mais que centenária existência, tem prestado relevan-
tes serviços à sociedade brasileira. É uma Corte que 
tem norteado sua atuação pelos princípios da ética, 
da efetividade, da independência, da justiça e do pro-
fissionalismo, como também pela fiscalização, julga-
mento e vigilância da coisa pública.

Contudo, mesmo como órgão fiscalizador, não 
se furta a prestar contas à sociedade brasileira acerca 
dos trabalhos que desenvolve, como cumpre ocorrer 
em sociedades democráticas. Assim, em observân-
cia ao mandamento constitucional inscrito no artigo 
71, § 4º, de nossa Carta Política, o TCU fez publicar 
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recentemente seu Relatório de Atividades relativo ao 
4º trimestre de 2007. Trata-se de um documento ex-
tremamente valioso e instrutivo, que aponta equívocos 
e problemas, recomenda e cobra providências, corre-
ções e punições para o adequado saneamento do uso 
de recursos públicos.

Os principais resultados do trabalho de nossa 
Corte de Contas, no último trimestre do ano passado, 
podem ser sintetizados em 11 pontos, que gostaria 
de elencar nesta breve intervenção, para registro nos 
Anais desta Casa e, sobretudo, para amplo conheci-
mento do povo brasileiro.

No período apontado de 90 dias, foram conclu-
ídas 179 fiscalizações e houve a apuração de 707 
denúncias e representações. Nada menos do que 17 
responsáveis, no âmbito da Administração Pública 
Federal, foram inabilitados para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança. Ademais, 426 
responsáveis foram condenados ao recolhimento de 
débito e/ou pagamento de multa, em um total que su-
perou R$ 107 milhões. Já o Ministério Público da União 
foi destinatário de 199 processos, encaminhados para 
fins de ajuizamento de ações cíveis e penais cabíveis, 
em razão de danos ao Erário.

A Corte julgou pela irregularidade de 185 pro-
cessos de tomada e prestação de contas anuais e 
de tomada de contas especiais. O volume equivale a 
17,9% do total de processos dessa natureza julgados 
de forma conclusiva no período de outubro a dezem-
bro de 2007. Houve, ainda, a apreciação definitiva de 
1.972 processos de controle externo, e o julgamento 
de 25.221 atos relativos à admissão de pessoal, apo-
sentadorias, reformas e pensões. Desse total, 1.274 
tiveram registro negado em decorrência da detecção 
de ilegalidades. Com o objetivo de evitar potencial 
lesão ao Erário, em valor superior a R$ 800 milhões, 
foram adotadas 20 medidas cautelares. Por outro lado, 
houve o julgamento definitivo das contas de 9.270 
responsáveis.

Finalmente, o Tribunal de Contas da União auto-
rizou a publicação do leilão da Usina de Santo Antônio, 
no leito do Rio Madeira, com recomendações que impli-
cam redução de aproximadamente 13% no preço-teto 
da tarifa máxima do leilão. O Tribunal também apreciou 
os estudos de avaliação econômico-financeira referente 
à concessão para outorga de uso de bem público da 
Usina. De acordo com o Relatório, a economia total a 
ser gerada no horizonte do fluxo de caixa do empre-
endimento supera os R$ 30 bilhões.

Outra iniciativa que deve ser salientada, e ali-
nhada dentre as realizações do Tribunal de Contas 
no último trimestre de 2007, refere-se ao conjunto de 
fiscalizações efetuadas nas ações governamentais de 

combate à dengue. Nesse período, foram feitas, simul-
taneamente, fiscalizações em 9 Estados e 26 Municí-
pios. Ficou comprovado que 12 Municípios, ou quase 
50% do universo observado, não cumpriram as metas 
da Programação Pactuada Integrada de Vigilância em 
Saúde. Depois, verificou-se que 42% dos Municípios 
auditados não dispõem, ou dispõem de forma precá-
ria, de plano de contingência para o enfrentamento de 
eventual epidemia de dengue.

Como resultado dessas graves constatações, o 
Tribunal dirigiu recomendações a esta Casa, à Câmara 
dos Deputados, ao Ministério da Saúde e à Casa Ci-
vil da Presidência da República para que se trabalhe 
no sentido de aperfeiçoar as normas e instrumentos 
legais disponíveis. A intenção é que sejam estabeleci-
das sanções aos agentes públicos responsáveis pelo 
descumprimento injustificado de obrigações assumidas 
no âmbito do Sistema Único de Saúde, sobretudo no 
controle de doenças transmissíveis.

Apraz-me, igualmente, registrar que a atuação 
do TCU, considerando-se tão-somente as decisões 
que podem ser quantificadas, redundou, em período 
anterior, ou seja, no terceiro trimestre de 2007, em um 
benefício financeiro potencial que ultrapassou R$ 2,23 
bilhões para os cofres públicos. Como menciona o Re-
latório, isso significa dizer que para cada real alocado 
ao Tribunal de Contas da União, no período citado, o 
retorno ao País foi de quase sete reais.

Como se vê pelas ações e iniciativas enumeradas, 
o TCU apresenta ao País, no espectro de sua compe-
tência, um resultado substantivo e, também, de alto 
significado pedagógico para todos aqueles que lidam 
com recursos públicos no Brasil. É assim que a Corte 
cumpre sua missão de “assegurar a efetiva e regular 
gestão dos recursos públicos em benefício da socie-
dade”, e realiza a visão embutida em seu referencial 
estratégico de “ser instituição de excelência no controle 
e contribuir para o aperfeiçoamento da administração 
pública” brasileira.

Finalizando, Senhor Presidente, quero parabe-
nizar o Presidente do Tribunal de Contas da União, 
Ministro Walton Alencar Rodrigues, bem como os de-
mais Ministros que integram aquela alta Corte e todo 
o corpo técnico que, com dedicação e competência, 
honra as melhores tradições daquela Casa.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– A Presidência vai encerrar a sessão do dia 14 de 
maio de 2008, às vinte e uma horas e trinta e dois mi-
nutos, que começou às quatorze horas, com gratidão 
a essa equipe do Senado, coordenada pela nossa 
Secretária-Geral da Mesa, a bela Cláudia Lyra, e por 
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estes dois extraordinários assessores: o José Roberto 
e o Dr. João Pedro.

Quando o Carreiro saiu, tínhamos medo de que... 
É aquilo que o Presidente Castello Branco disse: nin-
guém é insubstituível, pois vem outro e substitui. E estão 
aí esses extraordinários assessores que representam 
a grandeza cultural e o funcionário público.

E, simbolizando todos os servidores da Casa, 
agradecemos ao Zezinho, que serve tão bem a to-
dos nós.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Ele é de Santa Quitéria, no Ceará!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – É 
de Santa Quitéria, no Ceará? Rapaz, devia ter pedido 
a Deus para nascer no Piauí!

ORDEM DO DIA 

1  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 8, DE 2008  
(PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 410, DE 2007)  
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2008, que acrescenta 
artigo à Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, 
criando o contrato de trabalhador rural por pe-
queno prazo; estabelece normas transitórias 
sobre a aposentadoria do trabalhador rural; 
prorroga o prazo de contratação de financia-
mentos rurais de que trata o § 6º do art. 1º da 
Lei nº 11.524, de 24 de setembro de 2007; e 
altera as Leis nºs 8.171, de 17 de janeiro de 
1991; 7.102, de 20 de junho de 1993; 9.017, 
de 30 de março de 1995, 8.212 e 8.213, am-
bas de 24 de julho de 1991 (proveniente da 
Medida Provisória nº 410, de 2007). 

Relator revisor: Senador Flávio Arns
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2008  

(PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  
Nº 411, DE 2007)  

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 9, de 2008, que dispõe 
sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jo-
vens – Projovem, instituído pela Lei nº 11.129, 

de 30 de junho de 2005; altera a Lei nº 10.836, 
de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos 
das Leis nºs 9.608, de 18 de fevereiro de 1998; 
10.748, de 22 de outubro de 2003; 10.940, de 
27 de agosto de 2004; 11.129, de 30 de ju-
nho de 2005; e 11.180, de 23 de setembro de 
2005; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 411, de 2007). 

Relatora revisora: Senadora Lúcia Vânia
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

3  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 10, DE 2008 
 (PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 412, DE 2007)  
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 10, de 2008, que dispõe 
sobre a prorrogação do Regime Tributário para 
Incentivo à Modernização e à Ampliação da 
Estrutura Portuária –Reporto, instituído pela 
Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004; 
e altera as Leis nºs 11.033, de 21 de dezem-
bro de 2004; e 9.433, de 8 de janeiro de 1997 
(proveniente da Medida Provisória nº 412, de 
2007). 

Relatora revisora: Senadora Kátia Abreu
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)

Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

4  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

 Nº 11, DE 2008 
 (PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 416, DE 2008) 
 (Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal) 

Discussão,em turno único,doProjetodeLe
ideConversãonº11,de2008,que altera a Lei nº 
11.530, de 24 de outubro de 2007, que institui 
o Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania  – Pronasci (proveniente da 
Medida Provisória nº 416, de 2008). 

Relator revisor: Senador Valter Pereira
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008 
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5  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 12, DE 2008  
(PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 417, DE 2008) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2008, que altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e 
munição e sobre o Sistema Nacional de Ar-
mas –Sinarm e define crimes (proveniente da 
Medida Provisória nº 417, de 2008) 

Relator revisor: Senador Raimun-
do Colombo (Sobrestando a pauta a par-
tir de: 22.03.2008)Prazo final (prorrogado): 
04.06.2008

6 

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 13, DE 
2008 

(PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 415, 
DE 2008)

 (Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 13, de 2008, que proíbe 
a venda de bebidas alcoólicas às margens de 
trecho rural de rodovia federal; modifica as Leis 
nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997 –Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para proibir que a 
pessoa que possua qualquer concentração de 
álcool no sangue conduza veículo automotor; 
e 9.294, de 15 de junho de 1996; e dá outras 
providências (proveniente da Medida Provisó-
ria nº 415, de 2008). 

Relator revisor: Senador Francisco Dornelles 
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)

Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

7  
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 14, DE 2008 
(PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 413, DE 2008)  
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 13, de 2008, que dispõe 

sobre medidas tributárias destinadas a estimu-
lar os investimentos e a modernização do setor 
de turismo, a reforçar o sistema de proteção 
tarifária brasileiro, a estabelecer a incidência de 
forma concentrada da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social –Cofins na produção e 
comercialização de álcool; altera as Leis nºs 
10.865, de 30 de abril de 2004; 11.488, de 15 
de junho de 2007; 9.718, de 27 de novembro 
de 1998; 11.196, de 21 de novembro de 2005; 
10.637, de 30 de dezembro de 2002; 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003; 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988; 7.070, de 20 de dezembro 
de 1982; 9.250, de 26 de dezembro de 1995; 
9.430, de 27 de dezembro de 1996; 9.249, de 
26 de dezembro de 1995; 11.051, de 29 de de-
zembro de 2004; 9.393, de 19 de dezembro de 
1996; 8.213, de 24 de julho de 1991; 7.856, de 
24 de outubro de 1989; e a Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 413, de 2008) 

Relator revisor: Senador César Borges 
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

8  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 414, DE 2008 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 daConstituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 414, de 2008, que constitui fonte 
de recursos adicional para ampliação de limites 
operacionais do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social –BNDES. 

Relatora revisora: Senadora Ideli Salvatti 
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

9 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 15, DE 2008  
(PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 418, DE 2008)  
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  

do § 6º do art. 62 da Constituição Federal) 

Discussão, em turno único,do Projeto de 
Lei de Conversão nº15, de 2008, que altera 
as Leis nºs 11.508, de 20 de julho de 2007, 
que dispõe sobre o regime tributário, cambial 
e administrativo das Zonas de Processamento 
de Exportação, e 8.256, de 25 de novembro 
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de 1991, que cria áreas de livre comércio nos 
municípios de Boa Vista e Bonfim, no Estado de 
Roraima; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 418, de 2008). 

Relator revisor: (Sobrestando a pauta a partir de: 
31.03.2008)Prazo final (prorrogado): 13.06.2008

10  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 419, DE 2008 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 daConstituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 419, de 2008, que altera as Leis 
nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.678, 
de 23 de maio de 2003, transformando o cargo 
de Secretário Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial em Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial. 

Relator revisor: (Sobrestando a pauta a partir de: 
05.04.2008)Prazo final (prorrogado): 18.06.2008

11  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 420, DE 2008( 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 daConstituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 420, de 2008, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Encargos Finan-
ceiros da União, no valor de doze bilhões e 
quinhentos milhões de reais, para o fim que 
especifica. 

Relator revisor: 
(Sobrestando a pauta a partir de: 11.04.2008)

Prazo final (prorrogado): 24.06.2008

12  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 421, DE 2008 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 daConstituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 421, de 2008, que dispõe sobre 
o salário mínimo a partir de 1º de março de 
2008. 

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 14.04.2008)
Prazo final (prorrogado): 27.06.2008

13  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 423, DE 2008 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 daConstituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 423, de 2008, que abre crédito 

extraordinário, em favor dos Ministérios dos 
Transportes e da Integração Nacional, no valor 
global de seiscentos e treze milhões, setecen-
tos e cinqüenta e dois mil, e cinqüenta e sete 
reais, para os fins que especifica. 

Relator revisor: 
(Sobrestando a pauta a partir de: 19.05.2008)
Prazo final: 02.06.2008

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 64,  

§ 1º da Constituição Federal) 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos  

do art. 353, parágrafo único, doRegimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008 
(nº 2.105/2007, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que institui 
o Regime de Tributação Unificada –RTU na 
importação, por via terrestre, de mercadorias 
procedentes do Paraguai; e altera as Leis 
nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 
10.833, de 29 de dezembro de 2003 (Projeto 
do Sacoleiro). 

(Sobrestando a pauta a partir de: 09.05.2008) 
(Dependendo de pareceres da Representação 

Brasileira no Parlamento do Mercosul e das Comis-
sões de Constituição, Justiça e Cidadania-CCJ, de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional-CRE e de As-
suntos Econômicos-CAE) 

15  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 11, DE 2008  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 11, de 2008 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 84, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-
nior), que aprova a Programação Monetária 
para o quarto trimestre de 2007. 

16  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003  
(Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do 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, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável,  com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta. 

17  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 5, DE 2005  
(Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo 
como primeiro signatário o Senador Cristovam 
Buarque, que altera o art. 45 da Constituição 
para conceder ao brasileiro residente no ex-
terior o direito de votar nas eleições. 

Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece. 

18  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 38, DE 2004 
 (Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Sér-
gio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da 
Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona, terminan-
do com o voto secreto do parlamentar. 

Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição, 
JustiçaeCidadania,Relator:SenadorAntonioC
arlosValadares,-1ºpronunciamento:(sobre a 
Proposta) favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; –2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), contrário. 

19  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 50, DE 2006 
   (Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, ten-

do como primeiro signatário o Senador Paulo 
Paim, que inclui o art. 50A e altera os 

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, –1º pronunciamento: (sobre a Proposta) 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 
2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de 
Plenário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ri-
beiro, pela aprovação parcial, nos termos da 
Subemenda-CCJ (Substitutivo), que oferece. 

20  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2007 
 (Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, ten-
do como primeiro signatário o Senador Alvaro 
Dias, que altera o § 2º do art. 55 da Constituição 
Federal (determina o voto aberto para a perda 
de mandato de Deputados e Senadores). 

Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, –1º pronunciamento: (sobre a Propos-
ta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, 
que apresenta; –2º pronunciamento: (sobre a 
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda, 
que apresenta. 

21  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 57, DE 2005  
(Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador Marco 
Maciel, que dá nova redação ao § 4º do art. 
66 da Constituição, para permitir que os vetos 
sejam apreciados separadamente no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados. 

Pareceres da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sob nºs 

- 779, de 2006, 1º pronunciamento (sobre a Pro-
posta): Relator: Senador Ramez Tebet, favorável; 

- 272, de 2007, 2º pronunciamento (sobre a Emen-
da nº 1-Plen): Relator: Senador Adelmir Santana, favo-
rável, com a Emenda nº 2-CCJ, de redação; e 

- 100, de 2008, 3º pronunciamento (em reexa-
me, nos termos do Requerimento nº 128, de 2008), 
Relator Senador Adelmir Santana, ratificando seus 
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pareceres anteriores, apresentando, ainda, as Emen-
das nºs 3 e 4-CCJ. 

22  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 20, DE 1999  
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 18, de 1999; 3, de 2001; 
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004) 

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que altera o art. 228 da Constituição Federal, 
reduzindo para dezesseis anos a idade para 
imputabilidade penal. 

Parecer sob nº 478, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 
1999, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 
e pela rejeição das demais matérias que tra-
mitam em conjunto, com votos contrários dos 
Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy, 
Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, 
Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senado-
ras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em 
separado, do Senador Aloizio Mercadante e 
da Senadora Patrícia Saboya. 

23  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 18, DE 1999  
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 3, de 2001; 
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004) 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 18, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Romero Jucá, que  altera a redação 
do art. 228 da Constituição Federal. 

24  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 3, DE 2001 
 (Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999; 26, de 
2002; 90, de 2003; e 9, de 2004) 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 3, de 2001, tendo como primeiro signatário 
o Senador José Roberto Arruda, que altera o 
artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo 

para dezesseis anos a idade para imputabili-
dade penal.

25  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 26, DE 2002 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999; 3, de 
2001;90, de 2003; e 9, de 2004) 

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro 
signatário o Senador Iris Rezende, que altera 
o artigo 228 da Constituição Federal, para re-
duzir a idade prevista para a imputabilidade 
penal, nas condições que estabelece. 

26  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 90, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999; 3, de 
2001; 26, de 2002; e 9, de 2004) 

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 90, de 2003, tendo como primeiro 
signatário o Senador Magno Malta, que inclui 
parágrafo único no artigo 228, da Constituição 
Federal, para considerar penalmente imputá-
veisosmaioresdetrezeanosquetenhampratica-
docrimesdefinidoscomohediondos. 

27  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 9, DE 2004 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999; 3, de 
2001; 26, de 2002; e 90, de 2003) 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Papaléo Paes, que acrescenta pa-
rágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal, 
para determinar a imputabilidade penal quando 
o menor apresentar idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos. 

28  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 96, DE 2003 

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
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nº 96, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Ideli Salvatti, que acrescenta novo 
parágrafo ao artigo 73 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para estabelecer, 
a partir de 2005, a regressividade da Desvin-
culação das Receitas da União (DRU) no cál-
culo da aplicação de recursos na manutenção 
e desenvolvimento do ensino de que trata o 
artigo 212 da Constituição Federal. 

Parecer sob nº 349, de 2008, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Jefferson Peres, favorável, com 
as emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta. 

29 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 57, DE 2001

Discussão, em turno único, do Substitu-
tivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 57, de 2001 (nº 5.270/2001, naquela Casa), 
que altera o art. 36 do Decreto-Lei nº 221, de 
28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre 
a proteção e estímulos à pesca e dá outras 
providências. 

Pareceres sob nºs 1.345 e 1.346, de 
2007, das Comissões 

- de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Se-
nador João Durval, favorável, com as adequações re-
dacionais propostas, e 

- de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, Relator ad hoc: Senador Re-
nato Casagrande, favorável. 

30  
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMA-

RA Nº 12, DE 2000 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
12, de 2000 (nº 885/95, na Casa de origem), 
que estabelece diretrizes gerais de programa 
nacional de habitação para mulheres com res-
ponsabilidade de sustento da família. 

Parecer sob nº 437, de 2007, da Comis-
são Diretora, 

Relator: Senador Gerson Camata, oferecendo a 
redação do vencido. 

31  
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, 

de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem), 
que altera os arts.47 e 56 da Lei nº 5.764, de 
16 de dezembro de 1971. (Dispõe sobre a ad-
ministração e o conselho fiscal das sociedades 
cooperativas). 

Parecer sob nº 95, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido. 

32  
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 26, DE 2000 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 26, 
de 2000, que altera a Lei nº 9.069, de 29 de 
junho de 1995, para tratar do comparecimento 
do Presidente do Banco Central do Brasil na 
Comissão de Assuntos Econômicos do Sena-
do Federal e para extinguir a obrigatoriedade 
de apresentação da programação monetária 
trimestral e a vinculação legal entre emissão 
de moeda e reservas cambiais. 

Parecer sob nº 66-A, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Flexa Ribeiro, 
oferecendo a redação do vencido. 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2003(nº 5.120/2001, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as ati-
vidades das Agências de Turismo. 

Pareceres nºs 1.049 e 1.050, de 2007, 
das Comissões 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Tasso Jereissati, favorável ao Projeto com as 
Emendas nºs 1 a 12-CCJ, que apresenta; 

- de Desenvolvimento Regional e Turismo, Re-
lator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável ao 
Projeto e às Emendas nºs 1 a 4, 6 a 8, 11 e 12-CCJ, 
à Emenda nº 9-CCJ, nos termos de Subemenda; pela 
prejudicialidade das Emendas nºs 5 e 10-CCJ; apre-
sentando, ainda, as Emendas nºs 13 a 18-CDR. 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001, 
na Casa de origem), que acrescenta dispo-
sitivo à Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, 
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil –OAB  (pres-
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crição em cinco anos da ação de prestação 
de contas do advogado para o seu cliente, ou 
de terceiros por conta dele). 

Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres. 

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 10.334, 
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de fabricação e comerciali-
zação de lâmpadas incandescentes para uso 
em tensões de valor igual ou superior ao da 
tensão nominal da rede de distribuição, e dá 
outras providências. 

Parecer favorável sob nº87, de 2007, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Delcídio Amaral. 

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho 
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema 
Rodoviário Nacional). 

Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005, 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, Re-
lator “ad hoc”: Senador Rodolpho Tourinho. 

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, 
na Casa de origem), que veda a exigência de 
carta de fiança aos candidatos a empregos 
regidos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho –CLT. 

Parecer sob nº 198, de 2006, da Co-
missão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Paulo Paim, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apre-
senta. 

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 111, de 2005 (nº 3.796/2004, 

na Casa de origem), que dispõe sobre a Política 
Nacional de Orientação, Combate e Controle 
dos Efeitos Danosos da Exposição ao Sol à 
Saúde e dá providências correlatas. 

Pareceres sob nºs 603 e 604, de 2007, 
das Comissões: 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Magno Malta, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CCJ, de redação, que apresenta; e 

- de Assuntos Sociais, Relator: Senador Papa-
léo Paes, favorável, nos termos da Emenda nº 3-CAS 
(Substitutivo), que oferece. 

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003, 
na Casa de origem), que modifica o inciso II 
do caput do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (dispõe sobre o aproveita-
mento de matérias cursadas em seminários 
de filosofia ou teologia). 

Parecer sob nº 924, de 2006, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: 
Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), 
que oferece. 

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006

Discussão, em turno único,doProjetod
eLeidaCâmaranº1,de2006(nº1.696/2003, na 
Casa de origem), que altera o § 2º do art. 12 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
dispõesobreosplanosesegurosprivadosdeass
istênciaàsaúde(acrescentaoplanejamento fa-
miliar nos casos de cobertura dos planos ou 
seguros privados de assistência à saúde).

Parecer favorável, sob nº 145, de 2007, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko. 

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, 
na Casa de origem), que altera o inciso XIII 
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas 
como obras protegidas pela legislação dos 
direitos autorais). 
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Parecer favorável, sob nº 376, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Roberto Saturnino. 

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº4, de 2006 (nº 4.730/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que dá nova redação aos 
arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis do 
Trabalho –CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe sobre a 
autenticidade de peças oferecidas para prova 
no processo trabalhista e sobre o cabimento de 
recurso ordinário para instância superior). 

Parecer favorável sob o nº 697, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator Senador Eduardo Suplicy . 

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003, 
na Casa de origem), que acrescenta parágra-
fo único ao art. 1º da Consolidação das Leis 
do Trabalho –CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor 
sobre a boa-fé nas relações de trabalho. 

Parecer sob nº 542, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece. 

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 27, de 2006 (nº 819/2003, 
na Casa de origem), que denomina “Rodovia 
Ministro Alfredo Nasser” a rodovia BR-174, 
entre a cidade de Cáceres –MT e a fronteira 
com a Venezuela.  

Parecer sob o nº 1.175, de 2006, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte,

Relator ad hoc: Senador Mão Santa, 
favorável, com a Emenda nº 1-CE, que ofe-
rece. 

45

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 43, de 2006 (nº 4.505/2004, 

na Casa de origem), que dispõe sobre o re-
conhecimento do dia 26 de outubro como Dia 
Nacional dos Trabalhadores Metroviários. 

Parecer favorável, sob nº 926, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Paulo Paim. 

46 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 90, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 90, de 2006 (nº 6.248/2005, 
na Casa de origem), que acrescenta o § 3º-C 
ao art. 30 da Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos 
e dá outras providências (determina que car-
tórios de registros públicos afixem, em locais 
de fácil leitura e acesso, quadros contendo os 
valores das custas e emolumentos). 

Parecer favorável, sob nº 1.163, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira. 

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2007 (nº 1.791/1999, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacio-
nal dos Surdos. 

Parecer favorável, sob nº 979, de 2007, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator “ad hoc”: Senador Flávio Arns. 

48  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2007 (nº 3.986/2004, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacio-
nal do Vaqueiro. 

Parecer favorável sob o nº 722, de 2007, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator “ad hoc”: Senador Valter Pereira. 

49  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do 

Senado nº 306, de 2003)(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do Recurso nº 6, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do 
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos 
à Lei nº 8.078/90 –Código do Consumidor, obri-
gandoacomunicaçãopréviadainclusãodocon-
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sumidoremcadastros,bancosdedados, fichas 
ou registros de inadimplentes, e obrigando os 
fornecedores de bens e serviços a fixar data 
e turno para a entrega de bens e prestação 
de serviços. 

Parecer sob nº 288, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a 
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apre-
senta, e contrário ao Projeto de Lei do Senado 
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto. 

50  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do 

Senado nº 30, de 2003)(Incluído em Ordem do Dia 
nos termos do Recurso nº 6, de 2007)

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral, 
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor), tipificando como crime a manutenção 
de informações negativas sobre consumidor em 
cadastros, banco de dados, fichas ou registros 
por período superior a cinco anos. 

51 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005  

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 7, de 2007) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do 
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências. 

Parecer sob nº 459, de 2007, da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH 
(Substitutivo), que oferece. 

52  
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 Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda 
que oferece. 

53  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007  

(Incluído em Ordem do Dia  
nos termos do Recurso nº 9, de 2007) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria 
do Senador Flávio Arns, que acrescenta pará-
grafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 para definir condições de 
qualidade da oferta de educação escolar para 
crianças de cinco e seis anos de idade. 

Parecer sob nº 874, de 2007, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Wilson Matos, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece. 

54  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 53, DE 2008  
(Tramita nos termos dos arts.  

142 e 143 do Regimento Comum) 

Primeira sessão de discussão, emprimei-
ro turno, do Projeto de Decreto Legislativonº 
53, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, que disciplina as relações jurídicas de-
correntes da vigência da Medida Provisória 
nº 399, de 16 de outubro de 2007, que “abre 
crédito extraordinário, em favor da Presidência 
da República e dos Ministérios das Relações 
Exteriores, dos Transportes, do Meio Ambiente 
e da Integração Nacional, no valor de quatro-
centos e cinqüenta e seis milhões e seiscen-
tos e vinte e cinco mil reais, para os fins que 
especifica”, conforme o disposto no art. 11 da 
Resolução nº 1, de 2002-CN. 

55  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008  

(Tramita nos termos dos arts.  
142 e 143 do Regimento Comum) 

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
32, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que al-
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tera  o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, para introduzir critérios 
relacionados com as mudanças climáticas glo-
bais no processo de licenciamento ambiental 
de empreendimentos com horizonte de ope-
ração superior a vinte e cinco anos. 

56  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008  

(Tramita nos termos dos arts.  
142 e 143 do Regimento Comum) 

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
33, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a Redução Certificada de Emissão 
(RCE) (unidade padrão de redução de emissão 
de gases de efeito estufa).

57  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008  

(Tramita nos termos dos arts.  
142 e 143 do Regimento Comum) 

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que  dis-
põe sobre a concessão de subvenção à imple-
mentação de Servidão Florestal, de Reserva 
Particular do Patrimônio Natural e de reserva 
legal, e sobre a possibilidade de recebimento 
da subvenção na forma de abatimento de dí-
vidas de crédito rural. 

58  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008  

(Tramita nos termos dos arts.  
142 e 143 do Regimento Comum) 

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mis-
ta Especial sobre Mudanças Climáticas, que 
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso, 
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos 
autoprodutores de energia elétrica. 

59  
PARECER Nº 106, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, Relator 

ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo fa-
voravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da 
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, por seu intermédio, à Subcomis-
são de Trabalho Escravo, para analisar todas 
as matérias que tratem do tema e que se en-
contram em tramitação na Casa. 

60  
REQUERIMENTO Nº 1302, DE 2004 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.302, de 2004, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando a instituição, no âm-
bito do Senado Federal, da Semana de Ciên-
cia e Tecnologia, a ser celebrada anualmente 
no mês de outubro, com o objetivo de mo-
bilizar a população brasileira para questões 
científicas. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 448 a 451, 
de 2007, das Comissões de Educação, Cul-
tura e Esporte, Relator: Senador Juvêncio da 
Fonseca; de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Cristovam Buarque; de Serviços de Infra-
Estrutura, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Azeredo; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, Relator: Senador 
Valter Pereira. 

61  
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 778, de 2007, de autoria da Senadora 
Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez 
que o prazo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos já se encontra esgotado. (Fixação e 
ajuste dos parâmetros, índices e indicadores 
de produtividade.) 

62  
REQUERIMENTO Nº 882, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 882, de 2007, do Senador Magno Malta, 
solicitando a apresentação de voto de aplau-
so à Polícia Federal pela brilhante atuação na 
prisão do traficante internacional Juan Abadia, 
líder do cartel colombiano. 
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Parecer favorável, sob nº 287, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Geraldo 
Mesquita Júnior. 

63  
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Caval-
canti, solicitando a remessa do Projeto de Lei 
do Senado nº 312, de 2007, à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez que 
o prazo na Comissão de Assuntos Econômicos 
já se encontra esgotado. (Gestão de florestas 
públicas; institui o Serviço Florestal Brasileiro na 
estrutura do Ministério do Meio Ambiente.)

64  
REQUERIMENTO Nº 1072, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.072, de 2007, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando a apresentação de voto 
de aplauso ao economista Alan Greenspan 
pelo lançamento do livro “A era da turbulência: 
aventuras em um mundo novo”. 

Parecer favorável, sob nº 288, de 2008, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Eduardo Azeredo. 

65  
REQUERIMENTO Nº 1176, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.176, de 2007, do Senador Renato 
Casagrande, solicitando a apresentação de 
voto de louvor ao ex-Vice-Presidente norte-
americano Albert Gore Junior e ao IPCC/ Pai-
nel Intergovernamental sobre Mudanças Cli-
máticas por compartirem o Prêmio Nobel da 
Paz de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 289, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Cristovam 
Buarque. 

66  
REQUERIMENTO Nº 1242, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.242, de 2007, do Senador Arthur 

Virgílio, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 266, de 2007-Complementar, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Constituição, Justiça e Cidadania. (Local 
do recolhimento do ISS nas operações de ar-
rendamento mercantil) 

67  
REQUERIMENTO Nº 1428, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.428, de 2007, do Senador Pedro Simon, 
solicitando a apresentação de voto de louvor 
e congratulações à Senhora Cristina Fernán-
dez Kirchner, por ocasião de sua posse como 
Presidenta da República da Argentina. 

Parecer sob nº 290, de 2008, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Fernando Collor, 
favorável, com alterações que propõe. 

68  
REQUERIMENTO Nº 1494, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.494, de 2007, do Senador Sérgio 
Zambiasi, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2006, com 
o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que 
já se encontra apensado aos Projetos de Lei 
do Senado nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355, 
de 2003; 352, de 2004; 370, de 2005; 151 e 
531, de 2007, por regularem a mesma matéria. 
(Propaganda de bebidas alcoólicas) 

69  
REQUERIMENTO Nº 1495, DE 2007 

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.495, de 2007, do Senador Geraldo 
Mesquita Júnior, solicitando a tramitação con-
junta dos Projetos de Lei do Senado nºs 510, 
de 1999, e 505, de 2007, com o Projeto de Lei 
da Câmara nº 35, de 2000, que já se encontra 
apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 
25, 165, 182, 242, 308 e 355, de 2003; 352, 
de 2004; 370, de 2005; 151 e 531, de 2007, 
por regularem a mesma matéria. (Propaganda 
de bebidas alcoólicas) 
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70  
REQUERIMENTO Nº 115, DE 2008 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 115, de 2008, do Senador Cícero Lucena e 
outros Senhores Senadores, solicitando a cria-
ção de Comissão Temporária Externa, composta 
por cinco membros titulares e igual número de 
suplentes, para, no prazo de doze meses, acom-
panhar todos os atos, fatos relevantes, normas 
e procedimentos referentes às obras do Projeto 
de Integração do Rio São Francisco.

 71 
REQUERIMENTO Nº 158, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 158, de 2008, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 29, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Agricultura e Refor-
ma Agrária. (Política Pesqueira Nacional) 

72 
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 176, de 2008, do Senador Flexa Ribeiro 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado nº 303, de 2005, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 370, de 1999; 
145, de 2000; e o Projeto de Lei da Câmara nº 
151, de 2001, que já se encontram apensados, 
por regularem a mesma matéria. (Impenhora-
bilidade dos bens de família) 

73 
REQUERIMENTO Nº 186, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 186, de 2008, do Senador Expedito 
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Senado nº 210, de 2007, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle. (Isenção do Imposto de Importação 
e IPI incidentes sobre CD e DVD) 

74 
REQUERIMENTO Nº 199, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 199, de 2008, do Senador Romero 
Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 7, de 2005 e 

17, de 2006-Complementar, com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 129 e 183, de 2003 e 
291, de 2005, que já se encontram apensa-
dos, por regularem a mesma matéria. (Facul-
ta adesão ao SIMPLES por pessoas jurídicas 
que especifica) 

75 
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 210, de 2008, do Senador Aloizio Mercadante, 
solicitando que sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 277, de 2004, que tramita em conjun-
to com os Projetos de Lei do Senado nºs 187, 
2002; 44, de 2004; e 113, de 2006; além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Assun-
tos Econômicos. (Planos de Saúde) 

76 
REQUERIMENTO Nº 256, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 256, de 2008, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 280, de 2004; 132, 191 e 
467, de 2007, com o Projeto de Lei do Senado 
nº 167, de 2003, que já se encontra apensado 
aos de nºs 210, de 2003; 75 e 323, de 2004; 
e 87, de 2005, por versarem sobre a mesma 
matéria. (Isenção de IPI em automóveis, mo-
tocicletas etc.) 

77 
REQUERIMENTO Nº 352, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 352, de 2008, do Senador Flávio 
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 46, de 2008, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte. (Obrigatoriedade da neutralização 
das emissões de gases de efeito estufa de-
correntes da realização da Copa do Mundo de 
Futebol no Brasil, em 2014.) 

78 
REQUERIMENTO Nº 358, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 358, de 2008, de autoria da Sena-
dora Patrícia Saboya, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2008, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Assuntos Sociais. (Ajudas técnicas na uti-
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lização de caixas eletrônicos por portadores 
de deficiência visual.) 

79 
REQUERIMENTO Nº 368, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 368, de 2008, do Senador Wellington 
Salgado, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 257 e 315, de 
2005, por regularem a mesma matéria (liber-
dade de manifestação do pensamento e de 
informação). 

80 
REQUERIMENTO Nº 385, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 385, de 2008, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 59, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática.(Regio-
nalização da programação de rádio e TV) 

81  
REQUERIMENTO Nº 417, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 417, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Diretos Humanos e Legislação Participa-
tiva, solicitando a criação de um Dia Mundial 
de Solidariedade Parlamentar pela vida da 
ex-Senadora Ingrid Betancourt. 

82  
REQUERIMENTO Nº 418, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 418, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando a criação de um Dia Mundial de 
Solidariedade Parlamentar pela vida da ex-
Senadora Ingrid Betancourt. 

83 
REQUERIMENTO Nº 423, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 423, de 2008, do Senador Jarbas Vasconce-
los, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 607, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 

seja ouvida, também, a de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. (Regulamentação do exercício 
da profissão de Analista de Sistemas e suas 
correlatas, criação do Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Informática). 

84 
REQUERIMENTO Nº 474, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 474, de 2008, da Senadora Ideli 
Salvatti, solicitando que, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 51, de 2008, além das Co-
missões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Ser-
viços de Infra-Estrutura (Política Nacional de 
Abastecimento). 

85 
REQUERIMENTO Nº 475, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 475, de 2008, da Senadora Ideli Salvatti, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 51, de 2008, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Agricultura e Reforma Agrária 
(Política Nacional de Abastecimento). 

86 
REQUERIMENTO Nº 494, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 494, de 2008, do Senador Romero Jucá, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 142, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (retribuição por serviços ambientais 
decorrentes de boas práticas rurais). 

87 
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 506, de 2008, do Senador Expedito Júnior, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 260, de 2007, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvi-
da, também, a de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle. (Política 
Nacional de Integração Lavoura-Pecuária) 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 33 
minutos.)
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Ata 78ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 15 de maio de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Garibaldi Alves Filho, César Borges, Mão Santa e Paulo Paim

(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encer-

ra-se às 19 horas e 11 minutos).
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O SR. PRESIDENTE (César Borges. DEM – BA) 
– Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. DEM – BA) 
–Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Azeredo, por permuta com o Senador Cristovam Bu-
arque, pelo tempo de dez minutos.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por mais de 
uma vez, ocupei esta tribuna para falar de questão 
relativa ao transporte urbano nas grandes cidades 
brasileiras.

Sr. Presidente, V. Exª, que foi Governador da 
Bahia, sabe bem que tem havido um processo crescente 
de urbanização no Brasil. Hoje, os últimos números do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
mostram que cerca de 85% da população vivem em 
cidades, e 15%, na área rural – é verdade que muitos 
vivem em cidades, mas trabalham nas áreas rurais. O 
fato é que as cidades brasileiras já comporta 85% da 
população. E, com o natural crescimento do País e com 
o aumento nas vendas de veículos, conseqüentemen-
te, há um crescente e insuportável número de veículos 
nas vias urbanas. Veja V. Exª que, hoje, até Brasília, 
uma cidade em que, até pouco tempo, era tranqüilo 
transitar, já enfrenta congestionamentos corriqueiros, 
mais amiúde.

Então, essa questão está se agravando em todo 
o Brasil, especialmente nas grandes cidades. E o que 
vemos? Que o transporte urbano é feito, majoritaria-
mente, por ônibus, que é uma alternativa, em alguns 
momentos, confortável, mas que deve ser uma for-
ma complementar, juntamente com outros meios de 
transporte urbano, especialmente o transporte sobre 
trilhos. Não há, realmente, nos exemplos internacio-
nais, nenhuma grande cidade que consiga transportar 
seus habitantes, no dia-a-dia, para o trabalho ou para 
qualquer outra atividade se não tiver um sistema de 
transporte ferroviário. Assim, cidades como Tóquio, que 
apresenta um número imenso de habitantes, não têm 
congestionamentos como os de São Paulo, do Rio de 
Janeiro, de Belo Horizonte, de Salvador, de Fortaleza 
e de Brasília. Tudo isso é fruto de quê? Do sistema 
de transporte urbano sobre trilhos. Toda a Europa se 
utiliza desse meio de transporte, do chamado bonde 
moderno ou até do próprio trem. Então, o uso de metrô 
e do sistema de transporte por ferrovia já foi aprovado 
mundialmente, é alternativa que se ajusta melhor ao 
transporte de massas.

É evidente que sei que não temos como mudar 
isso de uma hora para outra e que os custos envolvi-
dos são bastante elevados. Os metrôs de superfície 
são, evidentemente, mais baratos, mas os metrôs sub-
terrâneos têm um custo mais alto. Isso faz com que 
nós, Brasil, tenhamos praticamente deixado de lado a 

questão dos metrôs nas grandes cidades brasileiras, 
com exceção da cidade de São Paulo, onde o metrô 
já é estadualizado; o Governo do Estado investe, atu-
almente, com a iniciativa privada, na Linha 4. Mas ou-
tras cidades brasileiras têm metrôs que não chegam 
a transportar sequer 10% da população. O metrô do 
Rio de Janeiro enfrenta problemas: conseguiu chegar 
até Copacabana, mas falta muito ainda para atender 
à demanda de uma cidade do porte do Rio de Janeiro, 
tão bonita e caracteristicamente turística. Nesse qua-
dro, também se insere minha cidade, Belo Horizonte, 
que tem 2,5 milhões de habitantes, mas que faz parte 
de uma região com 4,5 milhões de habitantes. Pre-
senciamos, diariamente, o sofrimento permanente dos 
moradores, seja daqueles que tentam utilizar o trans-
porte individual, usando automóveis, que estão cada 
vez mais numerosos e mais acessíveis à população 
como um todo, seja daqueles que se locomovem por 
meio de ônibus, pois as filas são intermináveis, o que 
prejudica especialmente a população mais carente, 
que mora longe do centro da cidade e que permanece 
até duas horas por dia dentro dos ônibus, que, muitas 
vezes, são extremamente lotados e apertados, sem as 
condições mínimas de conforto. Daí a importância de 
o País acordar para essa questão do metrô.

Na semana passada, na presença da Ministra 
Dilma Rousseff, pude indagar sobre o porquê de, no 
Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), nada 
existir ainda em relação ao transporte urbano, espe-
cialmente o uso da modalidade das Parcerias Público-
Privadas (PPPs).

Sr. Presidente, foi com muita satisfação que vi 
que, mais uma vez, vem do meu Estado, Minas Gerais, 
uma iniciativa pioneira. O Governador Aécio Neves, 
com a implantação das PPPs na área rodoviária, numa 
importante rodovia de Minas que liga Belo Horizonte 
ao sudoeste do Estado, a MG-50, anunciou o projeto 
de implantação de duas linhas de metrô – inclusive, 
apresentou o projeto ao Presidente Lula – que darão, 
realmente, viabilidade, em termos de números de pas-
sageiros e, evidentemente, em termos econômicos, 
para o metrô de Belo Horizonte. Refiro-me à Linha 2 – 
Barreiro/Calafate –, prevista há muito tempo, mas com 
os ridículos R$18 milhões previstos para este ano, e à 
chamada Linha 3, esta inteiramente nova, subterrânea 
em sua maior parte, que ligará a Pampulha à região da 
Savassi, atendendo, inclusive, aos requisitos exigidos 
pela Federação Internacional de Futebol Associação 
(Fifa) para a realização da Copa do Mundo, em 2014, 
já que o Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, está lo-
calizado na Pampulha. Essa é uma das condições que 
a Fifa exige para todas as cidades que sediam com-
petições internacionais. E mais: o Governador Aécio 
Neves anunciou a expansão da Linha 1 – Eldorado/
Vilarinho – até o centro administrativo do Estado, que 
está em construção, no bairro Serra Verde, na região 
norte de Belo Horizonte.

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL464     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14483 

Portanto, são notícias extremamente importantes, 
como a proposta de PPP, lei aprovada pelo Senado em 
2003 como grande alternativa para conciliar a neces-
sidade de investimentos públicos e privados quando 
não se tem o dinheiro público para se fazer isso sozi-
nho e quando é importante a participação da iniciati-
va privada. Para esse projeto, serão necessários R$4 
bilhões. A expectativa é a de que a iniciativa privada 
invista 38%. O Governo aplicaria o mesmo montante, 
também 38%, e os 24% restantes ficarão por conta do 
Governo do Estado de Minas Gerais e das Prefeituras 
de Belo Horizonte, de Betim e de Contagem, cidades 
atendidas pelo metrô.

Foi criada em 1997 uma empresa chamada Me-
trominas, exatamente para assumir a operação do me-
trô, mas até hoje a empresa está no papel. Por quê? 
Porque não há viabilidade para assumir o metrô, que 
é extremamente deficitário e não tem perspectiva – ou 
não tinha, até ontem – de maior avanço. Espera-se 
que, depois da oficialização do acordo e da licitação, 
as obras podem ser iniciadas ainda em 2009. Somos 
otimistas. Esperamos que realmente comecem e que 
toda burocracia seja vencida. A previsão é a de que, já 
na próxima semana, representantes do meu Estado, 
do Governo do Estado de Minas Gerais, e do Governo 
Federal buscarão acertar os detalhes dessa Parceria 
Público-Privada do metrô, para que se possa, então, 
lançar o edital. Trata-se de iniciativa realmente pio-
neira, e espero que haja esse andamento importante 
para a obra.

Para nós, o metrô é uma prioridade urgente não 
apenas para a minha cidade, Belo Horizonte, como 
também para Salvador, para Fortaleza e para Recife, 
em que os metrôs estão com as obras praticamente 
paralisadas ou em ritmo muito lento, sem perspectivas 
de atender à demanda da população. Aqui, em Brasí-
lia, recentemente, uma nova estação foi inaugurada. 
Pelo menos, o metrô está na pauta de entendimentos. 
O Governador Arruda entende bem a importância do 
metrô e, portanto, tem dado prioridade a um projeto 
que já tem característica estadual, no caso, para o 
Governo de Brasília.

Com o aval do Presidente Lula à proposta apre-
sentada pelo Governador Aécio Neves, esperamos 
que tenha sido dado o primeiro passo para a solução 
definitiva do problema de transporte urbano de massa 
na capital mineira.

Sr. Presidente, é o pronunciamento que faço 
hoje, lembrando, mais uma vez, a necessidade urgen-
te de investimentos no transporte urbano de massa 
das grandes cidades brasileiras. Um País com quase 
200 milhões de habitantes, com mais de uma dezena 
de cidades com mais de 1 milhão de habitantes, não 
pode ser dependente apenas de transportes como o 
ônibus. Os ônibus são importantes, têm boa qualidade 
na maioria das cidades, mas não podemos contar ape-
nas com eles. É fundamental que o transporte sobre 
trilhos seja implantado em todo o País.

É essa a notícia alvissareira, lançada pelo Go-
vernador Aécio Neves, a fim de buscar uma solução 
para o metrô de Belo Horizonte. E eu, que acompanho 
a obra desde o tempo em que fui Prefeito da cidade 
e, depois, quando fui Governador do Estado, fico par-
ticularmente satisfeito ao ver o andamento de uma 
demanda de Belo Horizonte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 

– BA) – Muito obrigado, nobre Senador Eduardo Aze-
redo.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 
– BA) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito 
a presença dos Senadores Arthur Virgílio e Alvaro 
Dias e da Líder Ideli Salvatti para dizer que o Senado 
aprovou, por unanimidade, a anistia pós-morte a João 
Cândido. A Câmara acabou votando no dia 13, com 
uma emenda. Neste momento, a Comissão de Direitos 
Humanos, depois de audiência pública com líderes da 
comunidade negra de todo o País – estava lá mais de 
uma centena, e aqui está uma comissão –, aprovou 
requerimento de urgência, a fim de que a Casa votas-
se, com a alteração proposta pela Câmara, a anistia 
pós-morte a João Cândido.

Senador César Borges, encaminho o requerimen-
to de urgência a V. Exª, para que V. Exª, em nome da 
Presidência, assegure que ele seja incluído em pauta 
com a maior rapidez possível.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 
– BA) – Sr. Senador Paulo Paim, informo a V. Exª que, 
na forma do Regimento, a matéria chega à Mesa do 
Senado, concedendo anistia pós-mortea João Cândi-
do Felisberto, líder da chamada Revolta da Chibata, 
e aos demais participantes do movimento. Estamos 
recebendo o requerimento de V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Foi apro-
vado na Comissão de Direitos Humanos, com a assi-
natura de todos os Senadores de todos os Partidos. 
Então, eu o encaminho a V. Exª neste momento.

Se não for pedir muito, peço às Srªs Senadoras 
e aos Srs. Senadores aqui presentes, que são os que 
aprovaram o requerimento por unanimidade, que cum-
primentemos a delegação com uma salva de palmas, 
se me permitirem. (Palmas.)Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 
– BA) – Muito obrigado, Senador Paim. Informo a V. 
Exª que, logo que a pauta estiver desobstruída, vota-
remos com muita satisfação. E tenho certeza de que 
a Casa aprovará, por unanimidade, seu requerimento 
e a presente matéria.

Sobre a mesa, ofícios do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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OFÍCIOS  
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO  

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

– Nº 147/2008, encaminhando o Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 56, 
de 2005 (nº 6.104/2005, naquela Casa), que 
dispõe sobre a criação do Dia de Celebração 
da Amizade Brasil-Israel e dá outras provi-
dências; e

– Nº 165/2008, encaminhando Emenda da Câmara 
ao Projeto de Lei do Senado nº 45, de 2001 
(nº 7.198/2005, naquela Casa), que concede 
anistia post mortem a João Cândido Felisber-
to, líder da chamada Revolta da Chibata, e aos 
seus demais participantes do movimento.

São as seguintes matérias recebidas:

SUBSTITUTIVO DA  
CÂMARA DOS DEPUTADOS AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 56, DE 2005

Institui o Dia da Celebração da Ami-
zade Brasil-Israel.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Dia da Celebração da Ami-

zade Brasil-Israel, a ser comemorado anualmente em 
29 de novembro.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

PROJETO DE LEI APROVADO  
PELO SENADO E ENCAMINHADO À 

 CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA REVISÃO

Dispõe sobre a criação do Dia de Ce-
lebração da Amizade Brasil-Israel e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Dia da Celebração da Ami-

zade Brasil-Israel a ser anualmente comemorado em 
29 de novembro.

Art. 2º Cabe ao Poder Executivo a adoção de 
medidas destinadas à difusão e a Comemoração do 
Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel.

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

Senado Federal, 20 de outubro de 2005. – Se-
nador Renan Calheiros, Presidente do Senado Fe-
deral.

(Às Comissões de Educação, Cultura e 
Esportes; e de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional.)

EMENDA DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 45, DE 2001 

(Nº 7.198/2002, naquela Casa)

Concede anistia post mortem a João 
Cândido Felisberto, líder da chamada Re-
volta da Chibata, e aos demais participantes 
do movimento.

EMENDA

Dê-se ao caput do art. 1º do projeto a seguinte 
redação:

“Art. 1º É concedida anistia post mortem 
a João Cândido Felisberto, líder da chamada 
Revolta da Chibata, e aos demais participantes 
do movimento, com o objetivo de restaurar o 
que lhes foi assegurado pelo Decreto nº 2.280, 
de 25 de novembro de 1910.

 ............................................................. “

PROJETO DE LEI ORIGINAL  
APROVADO PELO SENADO E ENVIADO À  

CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA REVISÃO

Concede anistia post mortem a João 
Cândido Felisberto, líder da chamada Re-
volta da Chibata, e aos demais participantes 
do movimento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia post mortem a João 

Cândido Felisberto, líder da chamada Revolta da Chi-
bata, e aos demais participantes do movimento.

Parágrafo único. A anistia de que trata o caput 
produzirá todos os seus efeitos, inclusive em relação 
às promoções a que teriam direito os anistiados se ti-
vessem permanecido em serviço ativo, bem como em 
relação ao benefício da pensão por morte.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Senado Federal, 30 de agosto de 2002. – Senador 
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

DECRETO Nº 2.280, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1910

Concede amnistia aos insurrectos de 
posse dos navios da Armada Nacional.

O Presidente da República dos Estados Unidos 
do Brazil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou 
e eu sanciono a resolução seguinte:
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Art. 1º É concedida amnistia aos insurrectos de 
posse dos navios da Armada Nacional, si os mesmos, 
dentro do prazo que lhes fôr marcado pelo Governo, 
se submetterem às autoridades constituidas.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1910, 89º da 
Independência e 22º da República.– Hermes R. da 
Fonseca, Rivadavia da Cunha Corrêa.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR – 
BA) – As matérias vão às Comissões competentes.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR 
– BA) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora Ideli 
Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, se V. 
Exª me permite, quero dizer que, ontem, já fiz o registro 
de uma das votações que havia ocorrido até aquele 
momento, por volta das 20 horas, na Câmara dos De-
putados, de projetos que foram aprovados pelo Senado 
e que compunham um conjunto de projetos para dar 
agilidade ao processo judiciário. Eram alterações ao 
Código de Processo Penal e ao Código de Processo 
Civil, fruto do trabalho de um grupo composto pelos 
Senadores Jefferson Péres, Romeu Tuma, Mozarildo 
Cavalcanti e Pedro Simon e por mim. Inclusive, tive a 
oportunidade de coordená-lo na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania.

Aprovamos esses cinco projetos, com alterações 
profundas no Código de Processo Penal e no Código 
de Processo Civil, em tempo recorde. O Plenário do 
Senado também os aprovou, no final do ano passado, 
e eles seguiram para a Câmara, com o compromisso 
de aquela Casa priorizá-los. Foi feito um acordo entre 
as Presidências das duas Casas. Nós os apontamos 
como prioritários, a fim de que a Câmara os colocasse 
em votação, e a Câmara também indicou uma série de 
projetos para que votássemos com prioridade.

Na noite de ontem, dos cinco projetos, dois foram 
aprovados. Os dois, de origem do Poder Executivo, 
de 2001, sofreram profundas modificações durante a 
tramitação na Câmara e principalmente no Senado, 
por conta do trabalho da Comissão, que ouviu e fez 
uma parceria muito produtiva com o Supremo Tribunal 
Federal, com a Associação dos Juízes Federais, com 
a Associação dos Magistrados do Brasil, acolhendo 
inúmeras sugestões.

A aprovação desses dois projetos já faz a di-
ferença. Um deles é o Projeto de Lei da Câmara nº 
20. Entre as modificações no Tribunal do Júri, a mais 
importante é a que modifica o art. 607, que, por não 
ter sido modificado a tempo, permitiu o protesto pelo 
novo júri, o que acabou desencadeando a absolvição 
do mandante do assassinato da Irmã Dorothy Stang. 
É o absurdo de alguém, no julgamento, ter sido conde-
nado por unanimidade, com sete votos a zero, e, por 
ter sido condenado à pena máxima, ter o direito de 
recorrer – ou melhor, tinha esse direito, porque, agora, 
finalmente, deixa de ter – a um novo julgamento. Nes-
se caso, aquele que foi condenado por unanimidade 
acabou sendo absolvido no segundo julgamento, o que 
foi um escândalo, com grande repercussão nacional 
e internacional.

Portanto, o PLC nº 20, relatado no Senado pelo 
Senador Demóstenes Torres, que fez muitas modifica-
ções – e a do art. 607 foi fundamental –, foi aprovado 
ontem à noite e vai à sanção presidencial.

Outro projeto, que, no Senado, teve a relatoria do 
Senador Mozarildo Cavalcanti, é o que modifica a pro-
dução de provas, como se obtêm e são consideradas e 
qualificadas as provas no julgamento. É também muito 
importante e foi aprovado na noite de ontem.

Também está incluído na pauta de votações – se 
houver votação no dia de hoje, espero que a Câmara 
conclua – o PLC nº 36, de que fui Relatora e que mexe 
profundamente no número de audiências dos recur-
sos, criando, inclusive, a possibilidade de absolvição 
preliminar para não prolongar todo o processo judicial, 
concentrando tudo em uma única audiência.

Por isso, eu queria aqui fazer o registro. Inclusi-
ve, teve repercussão muito forte a aprovação na Câ-
mara. Vários jornais, noticiários de ontem à noite e de 
hoje pela manhã reportaram-se a essas importantes 
votações que ocorreram na Câmara, no dia de ontem. 
Queria aqui compartilhar isso com todas as Senado-
ras e com todos os Senadores que participaram ativa-
mente dos debates e da aprovação na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, como também da 
sua votação neste plenário.

Ainda ontem, na Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania – está aqui o Senador Arthur Virgilio –, 
tivemos um debate muito ácido, muito difícil a respei-
to de uma proposta para carimbar os candidatos que 
estejam com processo em andamento. Eu disse, alto 
e bom som, que não adianta cometer uma inconstitu-
cionalidade, porque, antes do transitado em julgado, 
ninguém pode sofrer qualquer tipo de discriminação, 
qualquer tipo de impedimento na sua atuação, seja ela 
qual for. E o correto seria aprovar os projetos, para que 
a Justiça fosse mais ágil, mais rápida, mais eficiente.
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Felizmente, acho que está andando, Senador Ar-
thur Virgilio. Aquilo que produzimos tão rapidamente 
no segundo semestre do ano passado já está agora 
sendo votado pela Câmara. Isso é algo que todos nós 
devemos compartilhar e comemorar.

Era isso que eu queria dizer, Sr. Presidente. Des-
culpe-me estender-me, mas realmente o assunto é 
bastante relevante e deve ser comemorado e anuncia-
do aqui, no plenário do Senado.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR – 
BA) – Sem sombra de dúvida, Senadora Ideli Salvatti, 
o assunto é muito importante. Espero que a Câmara 
possa, da forma mais rápida, aprovar aquilo que já 
fizemos aqui no Senado há tanto tempo e que a so-
ciedade brasileira espera que seja aprovado, porque 
são medidas importantíssimas com relação ao comba-
te à violência e a dar mais segurança ao nosso País. 
Agradeço a V. Exª.

Concedo a palavra, como Líder do PMDB, à Se-
nadora Roseana Sarney.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PMDB – MA. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadoras, no 
final de março, 250 mulheres peemedebistas estiveram 
reunidas em Fortaleza, no Ceará, participando do 2º 
Fórum Regional Nordeste do PMDB Mulher, prepara-
tório do grande encontro nacional, que acontecerá no 
final deste mês, aqui em Brasília.

O tema que dominou o encontro foi “A mulher 
no poder: desafios e perspectivas”. Um dos pontos 
principais do debate foi a Lei Maria da Penha, que em 
setembro completará dois anos de promulgação. 

Quero lembrar, Srªs e Srs. Senadores, que essa 
lei, quando promulgada, foi saudada e reconhecida 
como um grande avanço – o que efetivamente é – na 
proteção dos direitos da mulher e no combate à violên-
cia, particularmente a doméstica, mal que infelizmente 
ainda atinge muitas mulheres brasileiras. 

O lar não pode ser um campo de batalha pro-
tegido pela escuridão da privacidade. A Lei Maria da 
Penha é, portanto, uma aliada inestimável para quem 
ainda é submetida a qualquer forma de humilhação e 
violência, seja verbal, seja física. Infelizmente, a maioria 
das agressões às mulheres acontece dentro de casa, 
quando ela é maltratada pelo marido, pelo ex-marido, 
pelo companheiro ou pelo namorado. A Lei Maria da 
Penha é uma das principais ferramentas para acabar 
com essa covardia. Quem ama não maltrata, não fere 
e não humilha.

Felizmente, quase dois anos depois de promul-
gada a Lei Maria da Penha, já é possível mensurar 
seus efeitos positivos na sociedade brasileira. Além de 
chamar atenção para a chaga social que é a violência 

contra a mulher, a lei reduziu a impunidade dos agresso-
res e ampliou, junto à opinião pública, o conhecimento 
das conseqüências dessa violência sobre a agredida, 
o agressor e toda a família, estimulando o debate e a 
reflexão sobre essa questão. Mas, principalmente, fez 
também com que muitas mulheres, antes acuadas e 
amedrontadas, percebessem que não estão sozinhas, 
que não estão abandonadas, que têm ao seu lado a 
proteção da lei.

É visível, por exemplo, segundo estudos da Se-
cretaria Especial de Políticas para as Mulheres, o au-
mento da procura de informações e orientações junto 
à Central de Atendimento à Mulher. Houve também um 
aumento expressivo de serviços da Rede de Atendi-
mento e Apoio às Mulheres em Situação de Violência, 
com a criação de Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher e de Promotorias de Com-
bate à Violência Doméstica e Familiar. Houve ainda 
mudanças significativas no atendimento às agredidas 
nas delegacias.

Por isso, o Fórum Regional Nordeste do PMDB 
Mulher sugeriu que, hoje, 15 de maio, seja instituí-
do como o Dia Nacional de Mobilização e Defesa da 
Lei Maria da Penha. Com isso, queremos celebrar os 
avanços da lei, registrar e divulgar seus efeitos contra 
a violência e a discriminação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com esse 
marco, estamos reforçando nossa indignação contra 
todas as formas de violência, particularmente a que 
atinge as mulheres, e, assim, ressaltando a impor-
tância da Lei Maria da Penha, fruto da obstinação 
de mulheres e homens que, em todos os campos de 
atuação, trabalham para fazer o mundo mais justo e 
solidário. Nesse caminho, temos conquistado apoios 
e parcerias fundamentais. E, assim, avançamos na 
direção de dias melhores, quando principalmente – e 
até em nome do amor – não existam mais agressões 
e desrespeito. Onde há respeito, compreensão e diá-
logo, não há violência.

Fiz questão de vir, hoje, à tribuna para registrar 
essa sugestão feita por minhas correligionárias nor-
destinas. A Lei Maria da Penha é um dos marcos do 
processo de mudanças e avanços que a sociedade 
brasileira tem alcançado. Precisa ser celebrada como 
tal, inclusive com um dia especial para o debate e a 
reflexão. O PMDB Mulher propõe que seja 15 de maio, 
mês em que também celebramos a Abolição da Es-
cravatura – outra das conquistas fundamentais dos 
brasileiros na direção do respeito à igualdade e às 
liberdades. Assim, construímos a Democracia plena 
dos nossos sonhos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/BR – 
BA) – Muito obrigado, nobre Senadora Roseana Sar-
ney. Nós nos associamos a sua preocupação e a sua 
luta a favor das mulheres brasileiras. 

Concedo a palavra, como orador inscrito, pelo 
tempo de dez minutos, ao nobre Líder do PSDB, Se-
nador Arthur Virgílio, por cessão do Senador Eduardo 
Azeredo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, concordo e 
muito com a Líder Roseana Sarney. Pegando o exem-
plo específico do meu Estado do Amazonas, lamento 
que, apesar do esforço de todos que legalmente se 
envolvem na execução da Lei Maria da Penha, não 
se consiga punir mais do que os maridos pobres que 
injustamente espancam suas indigitadas esposas ou 
companheiras. É preciso que a Lei Maria da Penha 
pegue autoridades; que pegue todo e qualquer boçal 
de qualquer classe social que cometa violência contra 
mulheres. E as mulheres têm de tomar a iniciativa de 
denunciar sempre e não admitir, de jeito algum, que o 
seu direito à integridade física essencial seja atingido 
ou abalado. 

Lei Maria da Penha, portanto, para todos, para 
os pobres e para os ricos! Muitas vezes, até ricos cor-
ruptos, que geram a angústia dos pobres e a violên-
cia nos lares dos pobres. Parabéns, Líder, pelo seu 
pronunciamento!

Sr. Presidente, ocupo a tribuna para pedir a inser-
ção nos Anais da lúcida entrevista concedida à revista 
, edição de 9 de abril do corrente, pela ex-Secretária 
de Estado americana Madeleine Albright.

Do mesmo modo, peço inserção nos Anais, em 
outro curto pronunciamento, de entrevista concedida à 
jornalista Josely Azaro pelo juiz da propaganda eleito-
ral nas eleições deste ano, em Manaus, Dr. Francisco 
Carlos Queiroz, que disse algo que é música para os 
meus ouvidos: que “o Centro Histórico [de Manaus] 
estará livre de qualquer tipo de propaganda eleitoral e 
que haverá punição ao candidato que insistir em utilizar 
aquela área da cidade para conquistar eleitores”.

Portanto, meus parabéns à jornalista, ao jornal 
e ao Dr. Carlos Queiroz!

Ainda, Sr. Presidente, um voto de aplauso ao 
povo de Humaitá, Amazonas, pelo transcurso da data 
comemorativa de seu aniversário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Arthur Virgílio, permita-me interrompê-lo para 
passar a Presidência ao nosso Presidente de fato e 
de direito, que deu uma grande imagem de ética ao 
Senado da República. S. Exª veio, especialmente, para 
ouvi-lo, a voz das oposições.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É uma 
honra muito grande, certamente imerecida, mas, ainda 
assim, de registrar no meu coração.

Humaitá é um Município pequeno e humilde do 
Amazonas, que já deu vários governadores: Anfre-

mon Monteiro, Álvaro Maia, Plínio Ramos Coelho; e é 
a terra do ex-Ministro, ex-Deputado Federal, ex-Vice-
Governador por São Paulo, figura insigne, correta, 
justa, que é o Dr. Almino Álvares Affonso. Peço que 
esse voto de aplauso seja levado ao conhecimento 
de todos os vereadores, do Vice-Prefeito e do Prefeito 
desse Município.

Ainda, Sr. Presidente, peço que se registre maté-
ria da revista , intitulada “Forte como um Búfalo”, dos 
jornalistas Décio Galina e João Wainer, que revela – 
para muitos, desconhecida, mas, para mim, não – a 
luta marajoara, uma arte marcial 100% brasileira, que 
lembra muito a greco-romana, Senador Eduardo Aze-
redo, ou , que chegou no século XVIII à Ilha de Mara-
jó. Foi adaptada por negros que chegaram à região e 
introduziram técnicas africanas. 

Na verdade, vaqueiros e pescadores, depois de 
uma jornada de trabalho, chegavam à beira do rio e lá 
praticavam o que hoje é uma esmerada, uma sofisti-
cada arte marcial, que é a luta marajoara, que eu co-
nheci de perto. Por exemplo, Jovêncio Amador, de 102 
anos de idade, foi campeão da agarrada, como essa 
luta também é conhecida, e até hoje está fazendo os 
seus treininhos. Além dele, há um campeão chamado 
Iuri Cleber, de 27 anos, figura que já faz carreira nas 
M, que são as artes marciais misturadas.

Sr. Presidente, o escopo deste pronunciamento 
é, na verdade, falar de proposta de emenda consti-
tucional que apresentei ainda há pouco à Mesa. Por 
essa proposta, prorrogam-se por mais 10 anos, até 
2033, os incentivos fiscais ao Pólo Industrial de Ma-
naus, hoje transformado em importante pólo industrial 
de todo o País.

A Constituição de 1988, cujo Relator foi o meu 
prezado amigo e conterrâneo José Bernardo Cabral, 
ex-Senador, manteve a Zona Franca de Manaus por 
25 anos em determinado artigo das suas Disposições 
Transitórias. Mais tarde, já neste Governo do Presidente 
Lula, prorrogou-se por mais 10 anos. E, agora, levando 
em conta que um projeto industrial demora pelo menos 
oito anos para maturar – entre a etapa inicial de estudo 
do projeto e a etapa final, que é dar algum lucro para o 
empresário, demanda não menos, Senador Garibaldi, 
que oito anos –, então, estamos com uma prorrogação 
até 2023. A partir de 2015, ninguém mais investe para 
coisas novas no Pólo Industrial de Manaus. É preciso 
que essa prorrogação, portanto, se dê bem antes dis-
so. Estamos em 2008. O quanto isso aconteça, mais 
segurança significará para os investidores. Portanto, 
estou-me apressando.

Ao mesmo tempo, como sei que haveria dificulda-
des políticas e sempre se acoplou qualquer benefício 
da Zona Franca de Manaus aos benefícios que seriam 
estendidos também à chamada Lei de Informática, já 
me antecipo e proponho também a prorrogação dos 
incentivos para a Lei de Informática – vejo que isso fa-
cilitará o caminhar das coisas. E peço que, se a Zona 
Franca de Manaus fica prorrogada até 2033 nos seus 
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efeitos, que fiquem prorrogados os efeitos que benefi-
ciam a indústria de informática brasileira até 2029, por-
que hoje vige para um 2023, e, para outro, 2019. Creio 
que, assim, se aplaina um caminho político enorme; 
transforma-se em mais fácil um caminho que poderia 
ser muito pedregoso. 

Mas essas prorrogações, Sr. Presidente, são 
indispensáveis para o Pólo de Manaus, que tem im-
portância estratégica para o Amazonas e para o Bra-
sil. Graças à Zona Franca de Manaus, apenas 2% da 
cobertura florestal do meu Estado foram devastados, 
derrubados – 2% apenas! Isso se deve exclusivamente 
ao financiamento que ela propicia à capital e ao inte-
rior do Estado. Fora isso, a pressão seria insuportá-
vel sobre a floresta. Gera um PIB da ordem de R$40 
bilhões ou mais para o Amazonas – US$24 bilhões, 
US$25 bilhões anualmente. É possante motor econô-
mico a energizar toda a região e seu entorno. Trezen-
tos mil empregos indiretos, 100 mil empregos diretos, 
e o financiamento direto ou indireto de cerca de 90% 
da economia do meu Estado. Isso significa consumo 
maciço, a demandar produção dos Estados vizinhos, 
indução para a realização de obras intra-regionais, 
transferência de recursos de particulares residentes 
no núcleo dinâmico, centro robusto para formação de 
mão-de-obra qualificada para toda a região. 

Somente com recursos da Taxa de Serviços Ad-
ministrativos – paga, na quase totalidade, pelas em-
presas instaladas em Manaus –, a Superintendência 
da Zona Franca de Manaus, a Suframa, pôde investir, 
entre 2002 e 2007, R$470 milhões em obras infra-
estruturantes no Amapá, no Acre, em Rondônia, em 
Roraima e no Amazonas. Ou seja, algo que tem signifi-
cado uma perspectiva de construção de possibilidades 
duradouras de desenvolvimento econômico para toda 
a Região Amazônica Ocidental, mais Amapá.

Entendo ainda, Sr. Presidente, que, além da 
questão ambiental, que já está posta, nós temos a 
especialização de trabalhadores, nós temos o dado 
da segurança nacional, da proteção a fronteiras, nós 
temos o desenvolvimento tecnológico, com centros 
absolutamente produtivos, de produção de tecnologia, 
como, por exemplo, o Instituto Paulo Feitoza, que tem 
produzido tecnologia genuinamente da região. 

Eu digo ainda – e peço um tempinho para con-
cluir, Sr. Presidente –, no art. 1º da PEC:

Art. 1º O Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias passa a vigorar acrescido 
dos seguintes artigos: 

Art. 95. O prazo previsto no caput do art. 
92 deste Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias fica prorrogado até 31 de dezem-
bro de 2033.

Art. 2º O prazo previsto no art. 5º, da 
Emenda Constitucional nº 42, de 31 de de-
zembro de 2003, fica prorrogado até 31 de 
dezembro de 2029. 

Art. 3º Fica prorrogada, até a data previs-
ta no caput do art. 2º desta Emenda Constitu-
cional, a vigência da Lei nº 11.077, de 30 de 
dezembro de 2004, e suas alterações. 

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra 
em vigor na data de sua publicação. 

A Deputada Rebecca Garcia, do meu Estado, está 
apresentando emenda semelhante, para que tramite, 
na Câmara dos Deputados, de preferência já acoplada 
à proposta de reforma tributária que por lá está. Aqui, 
no Senado Federal, darei tudo de mim para que nós 
consigamos uma aprovação rápida na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e, se Deus quiser, 
rápida, célere, pronta, no plenário, levando em conta 
a importância estratégica da região que represento 
nesta Casa. 

Sr. Presidente, finalmente, fiquei muito preocu-
pado, ontem, com as declarações do Advogado-Geral 
da União. O Supremo Tribunal Federal foi muito claro 
ontem, extremamente claro: daqui para frente, medi-
das provisórias tratando de crédito extraordinário não 
poderão mais ser editadas, ou não poderão mais ser 
recebidas por este Congresso Nacional, não poderão 
mais tramitar neste Congresso Nacional. E o Dr. José 
Antonio Toffoli, figura preparada, competente, respei-
tável, disse, ontem, às televisões brasileiras que não 
é bem assim, que tem uma certa zona cinzenta e que 
o Presidente, entendendo que é essencial a medida, 
tornará a editá-las. 

Custa-me crer, Sr. Presidente, que o Presidente 
Lula tenha a ousadia de desafiar dessa forma o Con-
gresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, mas 
tenho certeza de que V. Exª saberá repudiar essa ma-
nobra. Ou seja, daqui para frente é intolerável que este 
Congresso aceite discutir...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ...que 
este Congresso aceite discutir, Sr. Presidente, qualquer 
medida provisória que trate de crédito extraordinário 
se não estiver essa medida provisória amparada no 
texto da Constituição. Ou seja, se não significar res-
posta a um quadro de comoção social, a um quadro 
de enchentes gravíssimas, de secas tenebrosas, a um 
quadro de , a um quadro de paralisia da economia, se 
não estiver abrigada por aquilo que a Constituição diz 
e pelo que representa o espírito do que a Constituição 
quis dizer, o dever seu e nosso não é discutir como 
se valesse ainda a insistência presidencial; é simples-
mente embrulharmos em papel qualquer, de padaria, 
e devolvermos para o Palácio do Planalto, em nome 
da altivez desta Casa.

Esta Casa não pode ceder. O Supremo está nos 
dando uma aula de altivez. Não podemos aqui nos 
agachar diante de Poder nenhum, porque quem se 
agacha...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Senador Arthur Virgílio, um aparte.

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL470     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14489 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois 
não.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB–MG) – Senador 
Arthur Virgílio, como Líder do nosso Partido, o PSDB, 
essa preocupação que é trazida aqui deve realmente 
ecoar, porque nós, por diversas vezes, manifestamos 
aqui essa insatisfação, essa preocupação com a de-
turpação das medidas provisórias. O nosso Partido 
quando foi Governo usou medidas provisórias, sim, 
mas essa insistência do Governo Federal, do Gover-
no atual em usar medidas provisórias para créditos 
extraordinários, para qualquer assunto, realmente diz 
respeito ao Congresso Nacional. Essa decisão histó-
rica do Supremo Tribunal, de ontem, deve, portanto, 
ser integralmente acatada, respeitada, porque esse é 
o único caminho, a decisão soberana.

E o que esperamos é que o Governo agora seja 
mais modesto, seja mais humilde e entenda quais 
são as funções de cada Poder dentro da democracia 
e, assim, não abuse mais da edição de medidas pro-
visórias no Brasil.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
lamento que...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O único sentido de eu estar aqui é garantir o tempo 
necessário que V. Exª achar...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
...conveniente para defender o povo do Brasil, como 
sempre o faz.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mui-
to obrigado.

Eu lamento, mas deve ter havido algum assunto 
muito grave para retirar o Senador Garibaldi da Mesa. 
Lamento muito, porque eu tenho algo grave a dizer 
a S. Exª. Vou dizer a V. Exª que preside a sessão, e 
certamente isso estará sendo ouvido pelo Senador 
Garibaldi, porque, quando nada, a “rádio-cochicho” 
levará a ele.

Vamos lá. Depois da decisão do Supremo, o 
Presidente Lula editou uma Medida Provisória nº 430 
tratando de crédito extraordinário. Isso é um desrespei-
to claro, flagrante ao Supremo Tribunal Federal. Essa 
medida não pode transitar no Congresso Nacional. 
Essa medida não pode e não transitará por aqui. Sig-
nificará uma rebelião da minha bancada, e eu liderarei 
essa rebelião. Não aceitarei que transite por aqui uma 
medida que, ao mesmo tempo, humilha o Congresso 
e tenta fazer ridicularia em cima de uma decisão da 
Suprema Corte brasileira. Eu não questiono decisão, 
em última instância, da Suprema Corte brasileira. Eu 
sempre digo que o meu nome é Arthur Virgílio do Car-
mo Ribeiro Neto. Se, em última instância, o Supremo 
Tribunal Federal decidir que eu devo me chamar Pau-
lo Roberto de Oliveira Fonseca, eu vou passar a me 
chamar Paulo Roberto de Oliveira Fonseca, porque 
é esse o pilar do regime democrático. Eu não discuto 

decisão, em última instância, da Suprema Corte bra-
sileira. E ontem foi tomada uma decisão, em última 
instância, da Suprema Corte brasileira. Eu considero 
uma agressão ao Congresso Nacional que, logo após 
isso, venha aqui uma medida provisória tratando de 
crédito extraordinário, Senador Mário Couto.

É uma aberração, é um desrespeito e precisamos 
ter uma atitude de Congresso. Fora disso, a opinião 
pública vai perceber um Supremo agigantado e um 
Congresso apequenado. Depois reclamam quando 
na opinião pública se fazem pesquisas e o conceito 
do Congresso não é alto. Reclamam quando fazem 
pesquisas e o conceito do Congresso está no chão. É 
talvez porque não estejamos sabendo, como conjunto, 
agir com a altivez que o momento exige de nós. 

Houve momentos em que pessoas tiveram cora-
gem para enfrentar o regime militar desta tribuna e da 
tribuna da Câmara dos Deputados. Eram momentos 
muito mais duros. Não vejo nenhuma dificuldade em 
se enfrentar o poder civil. Não vejo nenhuma demons-
tração de coragem em estar aqui da tribuna exigindo 
aquilo que é o mínimo: respeito à Casa que me acolhe, 
representante que sou do Estado do Amazonas.

Senador Mário Couto.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Ar-

thur Virgílio, primeiro parabenizar V. Exª pelo pronun-
ciamento de hoje à tarde. Concordo plenamente com 
seu pronunciamento. Esta Casa vem sendo há muito 
tempo alvo de uma tentativa de desmoralização por par-
te do Executivo. Primeiramente, quero dizer que fiquei 
muito feliz com a atitude de V. Exª ao liderar a nossa 
bancada e consultar o Supremo, que mostra agora à 
Nação que V. Exª estava certo. V. Exª por várias vezes 
contestou o uso de medidas provisórias em créditos 
extraordinários, que nem são créditos extraordinários 
na verdade. Mas V. Exª, por várias vezes, eu e outros 
Senadores de nosso Partido e do próprio Democra-
tas estivemos aí fazendo essa contestação. Ontem, o 
Supremo disse que realmente estávamos certos. Eu 
faço qualquer negócio com V. Exª. Qualquer medida 
que V. Exª tomar, eu assino embaixo com referência 
a mantermos a nossa independência. Se isso vier a 
acontecer, se entrarem novamente aqui, nesta Casa, 
medidas provisórias pedindo crédito extraordinário e 
nós as votarmos, nós estamos desmoralizando e enter-
rando este Poder por muito tempo. Por isso, Senador, 
nós temos, sim, que tomar medidas enérgicas. Nós não 
votaremos, Senador. Assino embaixo de qualquer de-
cisão desse tipo que V. Exª tomar. Conte comigo, por-
que aí nós estamos lutando a favor do nosso País, aí 
nós estamos lutando pela democracia do nosso País, 
aí nós estamos lutando pelo respeito à nossa Casa, 
a este Senado, e nós não vamos deixar desmoralizar 
este Senado. Mais uma vez, parabéns e conte comigo 
em qualquer situação, principalmente nesta.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador Mário Couto; muito obrigado mesmo.
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Eu gostaria de dizer a V. Exª, Senador Tasso Je-
reissati e ilustres membros da bancada do PSDB, que 
a proposta que farei na semana que vem à bancada 
é de que, ou o Governo retira essa medida provisória 
que vem para debochar do Supremo Tribunal Federal, 
ou nós rompemos todos os acordos feitos para votar 
qualquer medida provisória das que já estão acertadas 
para ser votadas a partir de terça-feira.

Terça-feira seria assim: iríamos ver os senões, 
mas iríamos votando. Há duas ou três complicadas, 
algumas polêmicas, algumas que dividem a nossa 
própria bancada, mas a minha sugestão é dizer ao Go-
verno com clareza: se essa matéria começar a tramitar 
na Câmara, se não retirar essa matéria, não peçam 
nenhum acordo nosso aqui, porque estaremos sendo 
menores do que o Supremo. Eu não quero ser menor 
do que o Supremo. Eu não aceito o Senado menor do 
que o Supremo. Eu não aceito um Supremo grande e 
um Senado apequenado. Eu não aceito um Supremo 
agigantado e um Congresso cabisbaixo, agachado, 
de cócoras, de joelhos, perante o Poder central. Não 
aceito! 

Então, o Supremo decidiu. É irrecorrível a deci-
são. Daqui para frente, eu considero um escárnio, um 
deboche, uma tentativa de desmoralização das insti-
tuições brasileiras a tentativa de se reeditarem medi-
das provisórias depois da proibição da Suprema Corte 
brasileira, que deve ser acatada por todos nós.

Senador Tasso Jereissati.
O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 

Arthur Virgílio, eu fiz um sinal para o Senador Eduardo 
Suplicy porque eu quis lembrá-lo de que há muito tem-
po nós estamos avisando que esse tipo de medida é 
inconstitucional, que tínhamos consciência da inconsti-
tucionalidade e que havia determinadas situações em 
que a instituição estava acima dos interesses partidá-
rios. Lembro até que falei uma expressão forte: que o 
Senado estava agachado diante do Poder Executivo, 
o que diminuía o Senado intensamente. Infelizmente, 
o que está acontecendo agora, Senador Eduardo Su-
plicy, de o Supremo tomar uma decisão.....

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Foi 
depois...

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Sim, mas, 
além disso – infelizmente, eu cheguei atrasado – mas 
o Advogado-Geral da União....

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
já cometei isto.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – ...vem 
à televisão e diz que vai mandar a medida provisória 
assim mesmo. Se nós aceitarmos isso, Senador, é o 
fim do Senado, é o fim do Congresso e é o deboche 
final que pode ser feito em cima desta instituição, o que 
realmente nos vai tirar a condição de andar de cabeça 
erguida diante da opinião pública brasileira. Eu quero 
lembrar que nós estamos falando isso há muito tempo. 
Mas é inconstitucional. Lembro-me, Senador Arthur 
Virgilio, de ter lido aqui, ao pé da letra, o artigo – não 

lembro o número – que falava expressamente dessa 
inconstitucionalidade e de a base aliada do Governo 
não ter dado a menor atenção àquilo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É o 
art. 167.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Sim, art. 
167. E agora, depois da decisão do Supremo, realmen-
te é uma situação extrema a nossa. V. Exª tem toda a 
razão de dizer que se está chegando ao extremo da 
falta de respeito pela Instituição, pela democracia e 
da perda de noção do Executivo em relação aos seus 
deveres e seus direitos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se-
nador Tasso Jereissati, é a Medida Provisória nº 430, 
e a quantia de que ela trata, a módica quantia, é de 
apenas R$7,560 bilhões, ou seja, é a prostituição da 
execução do Orçamento neste País.

E digo mais, Senador Eduardo Suplicy – já con-
cedo o aparte a V. Exª. O Dr. José Antônio Dias Toffoli 
é um jovem jurista, promissor, competente, inteligente, 
preparado; ouço dizer que ele é o nome do Governo 
para substituir, eventualmente, no Supremo Tribunal 
Federal, a Ministra Ellen Gracie, se ela de fato e com 
todo o merecimento for designada para representar 
o Brasil junto à Corte da Haia. Não terá os votos do 
PSDB se for esse o caminho encetado por S. Exª. Não 
terá. Terá uma Oposição como jamais se viu numa 
indicação para quem quer que seja para uma Corte 
desse porte, o STJ ou o STF, porque, a partir desse 
momento, ele teria de fazer uma reflexão. Se ele pre-
tende mesmo ir para o Supremo, ele tinha de começar 
a raciocinar como deveria raciocinar um ministro do 
Supremo e não como advogado de partido, porque a 
cabeça é de advogado de partido, ou advogado de um 
governo que quer, neste momento, colocar embaixo 
de um certo tacão o Poder Legislativo e o Poder Judi-
ciário de uma só vez.

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muitos 
erros, Sr. Presidente, estão sendo cometidos. Agora, 
um que é imperdoável é o Governo tentar nos desres-
peitar. Mais imperdoável ainda é nós nos deixarmos 
desrespeitar, e alguns – sei que não será o caso de 
V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, que não vai fazer o 
aparte nesse sentido; V. Exª é um homem altivo – ter-
ceiros tentarem justificar o desrespeito praticado con-
tra nós. Portanto, é com muita esperança, com muita 
confiança e com muito respeito que concedo o aparte 
a V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Arthur Virgílio. Primeiro, avalio como 
importante o esforço que nós – o Congresso Nacional 
com o Executivo – possamos fazer para minimizar a 
edição de medidas provisórias como método de legis-
lar. A decisão do Supremo Tribunal Federal na ação 
de iniciativa do PSDB constitui, certamente, um alerta 
para o Executivo. O Presidente Lula, obviamente, terá, 
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diante dessa decisão, de examinar com muito maior 
atenção quando há efetiva urgência e relevância para 
a medida provisória.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Foi de-
pois da decisão. Parece coisa de menino incorrigível.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pelo 
que eu entendi, a medida provisória que o Presiden-
te Lula assinou e publicou agora se refere a algo que 
vem sendo demandado com grande urgência, inclusive 
pelo corpo de servidores da União, que, de há muito, 
estava solicitando o ajuste na sua remuneração, em 
alguns casos de grande urgência e relevância. V. Exª, 
como eu, deve ter visto, inclusive, as faixas que foram 
colocadas por parte dos próprios servidores, pedin-
do que, neste caso, haja a medida provisória. Mas eu 
gostaria de formular uma sugestão a V. Exª, no sentido 
construtivo. É possível que tenham já feito um esforço 
nessa direção, mas quem sabe possam os Líderes da 
Oposição com os Líderes do Governo e os Presidentes 
Arlindo Chinaglia e Garibaldi Alves estarem como que 
formulando um compromisso no sentido de mostrar ao 
Presidente Lula...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... em 
todos os casos em que possa haver um entendimen-
to, mesmo com divergências – obviamente, em cada 
medida que o Governo toma, seja na forma de projeto 
de lei ou de medida provisória, é necessário haver o 
debate –, um compromisso de se examinar a matéria 
em tempo tal que o Presidente possa assim refletir, 
ainda que essa medida legislativa seja de grande re-
levância e urgência, dado o compromisso, inclusive 
da Oposição, do Congresso, de examinar no menor 
prazo possível – e poderia, acredito, a Oposição che-
gar a um entendimento sobre qual seria esse menor 
prazo possível. Uma comunicação dessa natureza ao 
Presidente poderá significar um avanço. Portanto, eu 
deixo aqui essa sugestão.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador.

Senador Suplicy, vamos lá. V. Exª sabe do carinho 
que tenho por V. Exª, portanto, V. Exª está completa-
mente excluído do que vou dizer aqui agora. Embrulha 
o meu estômago essa esperteza de esquina com que 
age este Governo; essa esperteza de esquina, literal-
mente de esquina. 

Então, a medida provisória agora é para aumentar 
salário de servidores públicos. Se eu não voto, jogam 
contra mim os servidores públicos do País. O mes-
mo Governo que está massacrando salarialmente os 
servidores públicos, há seis anos, joga contra mim os 
servidores públicos.

Muito bem, Senador Suplicy. Eu não voto medida 
provisória de crédito extraordinário, haja o que houver, 
não voto. Se o Governo não tivesse 38 Ministérios, 
se não houvesse tanto gasto exorbitante e corrupto 
com cartão corporativo, sobraria dinheiro para ele não 

precisar da medida provisória para dar o reajuste aos 
servidores públicos. Se não aumentasse o seu custeio 
cinco vezes, quatro vezes mais do que o crescimento 
do PIB a cada ano, haveria dinheiro para o reajuste 
dos servidores públicos.

Se o Presidente se comprometesse a não mandar 
para cá medidas provisórias, a não ser as essencialís-
simas, as importantíssimas, ele contaria comigo para 
aprovar um projeto de lei que contivesse as propostas 
que estão encerradas nessa medida provisória. Vejo aí 
uma intenção muito sibilina do Governo: vamos des-
moralizar o Congresso e o Supremo de uma vez só; 
mandamos para lá algo que eles não podem recusar. 
Ano eleitoral, todo mundo, supostamente, é tarado 
por voto – ele pensa que as pessoas vivem como ele, 
penduradas num palanque; eu não vivo –, então, eu 
teria que sair correndo agora.

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
teria que romper com o meu compromisso, com a mi-
nha palavra. Eu teria que me desmoralizar Não vou 
fazer isso. Não vou.

Outro dia me encontrou, Senador Tasso Jereis-
sati, um dirigente, um rapaz da Andes (Associação 
Nacional dos Docentes de Ensino Superior). Eu ia para 
Brasília, ele me encontrou no aeroporto. “Puxa, Arthur, 
o pessoal está dizendo que são vocês da Oposição 
que não querem o aumento dos servidores públicos.” 
Ou seja, volto a dizer: essa malandragem de esquina, 
essa malandragem chinfrim, essa malandragem anti-
histórica, até porque não podemos governar o País 
à base de malandragem, de esperteza. Temos que 
governar o País à base da decência, à base do com-
promisso e do respeito. Então, eu disse: meu Deus, 
que coisa! Estão dizendo isso para os servidores das 
universidades? Que somos contra o aumento dos ser-
vidores de universidades? Nós somos a favor do apoio 
ao centro de pesquisa deste País! Agora, de novo: é 
para aumentar servidor, então temos que sair correndo, 
temos que sufocar e sair correndo. Com isso, estamos 
coonestando a desmoralização que o Governo quer 
pregar nas costas do Supremo Tribunal Federal.

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – La-
mento dizer, alto e bom som – vou encerrar, Sr. Presi-
dente –, que minha proposta é outra. 

Art. 1º da minha proposta: Governo, seja 
decente comigo.

Art. 2º mande para cá um projeto de lei 
e pare de mandar medidas provisórias. Vota-
mos esse projeto de lei com o aumento dos 
servidores rapidamente. 

Art. 3º Governo, seja decente conosco, 
com o Senado Federal! 

Art. 4º Seja decente com o Supremo Tri-
bunal Federal. 
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Art. 5º Revogam-se as disposições em 
contrário, e este novo comportamento entra em 
vigor na data da modificação da psicologia des-
te Governo, da esperteza e da malandragem 
de esquina, que, desta vez, não vão colar.

Haja o que houver – haja o que houver! –, não 
voto, e minha bancada não vota medida provisória 
que trate de crédito orçamentário, ainda que perceba 
o interesse eleitoral por trás disso; ainda que perceba, 
repito, essa malandragem de esquina, que não vai co-
lar, não deve colar e que deveria contar com o repúdio 
das pessoas, inclusive da base do Governo, como o 
Senador Suplicy, para dizer...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ... 
que é preciso respeito institucional ao Congresso, res-
peito institucional ao Supremo Tribunal Federal. Não 
será manobra eleitoreira que nos vai fazer agora trair 
o Supremo Tribunal Federal. Se assim agíssemos, 
estaríamos traindo a própria Constituição do País e 
estaríamos traindo a própria Base, que sustenta as 
liberdades que lutamos tanto para conquistar.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos art. 210, inciso I, 
§ 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. César Borges, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelos Srs. 
Senadores Garibaldi Alves Filho, Presidente, 
e Mão Santa, sucessivamente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Arthur Virgílio, convido-o a permanecer, 
porque estou aqui para garantir novamente o tempo a 
V. Exª. Tenho um compromisso com o Senador César 
Borges, que vai viajar; contudo, V. Exª poderá voltar a 
usar da palavra e defender o povo.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente Mão Santa, eu gostaria que V. Exª me 
inscrevesse para falar pela Liderança da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª está inscrito.

Com a palavra, agora, o Senador César Bor-
ges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

Na primeira parte do pronunciamento, o Sena-
dor Arthur Virgílio falou da preocupação com a Zona 
Franca de Manaus. Efetivamente, são muito importan-
tes os benefícios fiscais daquela região, por meio da 
Zona Franca. E o que me traz a esta tribuna hoje é a 
mesma preocupação, mas não exatamente com rela-
ção a uma zona franca, porque, lamentavelmente, não 
temos isso no Nordeste brasileiro, mas me preocupo 
com todo o Nordeste brasileiro, Sr. Presidente, que 
tem feito um esforço imenso, à custa da população 
nordestina, à custa, inclusive, das receitas estaduais, 
para atrair novas indústrias e industrializar nosso Es-
tado. Sinto que, lamentavelmente, se nada for feito, 
vamos até perder algumas indústrias já conquistadas 
pelo Nordeste brasileiro.

A Constituição Federal, no seu art. 170, estabe-
lece, no capítulo Dos Princípios Gerais da Atividade 
Econômica, que o País tem a obrigação de colocar 
na sua agenda econômica a redução das desigualda-
des regionais. Isso significa que a ordem econômica 
do País deve ser construída de modo a minorar os 
desequilíbrios econômicos e sociais entre as regiões 
brasileiras. Mas a realidade é que a região Nordes-
te, que conta atualmente com 30% da população do 
País, não tem sua correspondência na importância 

econômica, pois detém apenas 10% do PIB brasileiro 
e 12% apenas do PIB da indústria nacional. Então, 
é um descompasso muito grande, Sr. Presidente – e 
V. Exª é da região: somos 30% da população nacio-
nal, e só temos 10% do PIB e 12% do PIB industrial 
do País.

Também é preocupante a reversão de um mo-
vimento, mesmo que modesto, mas que foi feito, de 
desconcentração da produção industrial do País, que 
ocorreu nas décadas de 70 e 80, quando a região Nor-
deste conseguiu elevar em três pontos percentuais – 
pequenos três pontos percentuais – sua participação 
no PIB industrial do País.

Veja bem, Sr. Presidente: das 68 aglomerações 
urbanas onde se concentram indústrias, 80% estão 
situadas nas regiões Sul e Sudeste; apenas 15% no 
Nordeste e apenas 6% na região Centro-Oeste.

Em favor dessa tendência de reconcentração 
industrial vivida pelo País, atuam principalmente 
os novos fatores locacionais, que são os fatores 
que fazem a diferença entre o lucro e o prejuízo, de 
acordo com a região onde a indústria está instalada. 
Entre os fatores mais importantes, estão a melhor 
oferta de recursos humanos qualificados, a maior 
proximidade com centros de produção de conheci-
mento e tecnologia, a maior e mais eficiente dotação 
de infra-estrutura física e econômica e, finalmente, 
proximidade com os mercados consumidores de 
mais alta renda.

Então, veja, Sr. Presidente, se compararmos a 
situação do Sudeste com a situação do Nordeste ou 
com a do Norte, não temos nenhuma possibilidade de 
nos igualarmos a eles em relação a esses fatores que 
elevam a competitividade.

Como se pode perceber, esses fatores atuam 
contra as regiões mais pobres, seja porque o gros-
so da produção tem que ser levado para a venda em 
outros lugares – onde há maior concentração de ren-
da, ou seja, no Sudeste –, seja porque temos poucas 
universidades com competência para ajudar o desen-
volvimento de produtos para as próprias indústrias, 
seja também devido às piores condições de estradas 
e portos. A nosso favor atua apenas o custo da mão-
de-obra, porque nossos salários relativamente são 
mais baixos.

Sr. Presidente, dito isso, vemos que a recon-
centração espacial da indústria somente será evitada 
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caso se promova uma política industrial regionaliza-
da. Caso contrário, põe-se em risco todo o esforço de 
formação do parque industrial nordestino, em particu-
lar, na Bahia, o Pólo Industrial de Camaçari, que hoje 
é um pólo industrial não apenas voltado para o setor 
petroquímico, como o foi inicialmente há 30 anos, mas 
também, hoje, é um pólo industrial inclusive com in-
dústria automotiva. Então, nosso pólo em Camaçari é 
um marco no processo da industrialização da Bahia 
e do Nordeste, e este ano ele vai completar 30 anos, 
Sr. Presidente.

Mas também não é só a Bahia. Estou falando aqui 
em nome do Nordeste, porque já defendo esse pro-
jeto há anos, Sr. Presidente; há anos já venho a esta 
tribuna, e não apenas durante este Governo. Desde 
o Governo passado, no do ex-Presidente Fernando 
Henrique, defendo uma política industrial consistente 
voltada para o Nordeste brasileiro. Tivemos a compre-
ensão do Presidente Fernando Henrique com relação 
à Ford, mas a Ford é uma questão pontual; foi só para 
a Bahia. Precisamos, para todo o Nordeste, de uma 
política diferenciada, para que o Nordeste possa se 
industrializar, haja vista que a instalação de indústrias 
é fundamental para a formação de renda, para que 
sejam arrecadados impostos, para que se faça uma 
redistribuição e para que os governos estaduais nor-
destinos possam aplicar mais recursos em educação, 
em saúde, em segurança pública.

Defendo o Ceará, que tem seu parque têxtil me-
talúrgico e que precisa de proteção do mesmo modo, 
assim como outros Estados nordestinos, como é o 
caso de Pernambuco, do Piauí de V. Exª, que também 
tem indústrias produtoras de álcool e que tem de ser 
olhado de forma diferenciada.

Tudo isso alavanca os centros industriais de cada 
Estado. No caso de Pernambuco, por exemplo, o Suape. 
Todos os Estados da nossa região precisam também 
defender sua industrialização.

Esperávamos que a nova política industrial, apre-
sentada pelo Governo Federal na semana passada, 
trouxesse uma forte linha de inclusão regional. La-
mento que isso não tenha acontecido. Fomos tratados 
da mesma forma com que se trata o Centro-Sul. Isso 
significa que, no momento em que se tratam diferen-
tes de forma igual, comete-se uma injustiça com os 
mais fracos.

Estamos esperando e confiamos – queremos 
confiar – no compromisso deste Governo, repetido em 
Salvador pelo Presidente da República e pela Ministra 
Dilma Rousseff em diversas cerimônias de que ambos 
participaram e em que eu estive presente, quando o 
Presidente lançou o PAC no Estado da Bahia.

Esperamos deste Governo uma política industrial 
regionalizada, que possa prever atuação em fatores 
de curto, médio e longo prazos.

No curto prazo, Sr. Presidente, os instrumentos 
compensatórios, que evitariam a fuga de indústrias, 
são de caráter tributário e financeiro. Aí, levanto um 
problema que é a preocupação, hoje, de todos os 
Governadores nordestinos e é um princípio básico: o 
respeito aos benefícios já concedidos pelos Estados 
às indústrias instaladas.

Então, esses são compromissos em que nós, 
nordestinos, não podemos aceitar que haja qualquer 
modificação, porque são compromissos assumidos 
dentro de uma legislação vigente. Não pode uma nova 
legislação, a título de reforma tributária, modificar os 
benefícios que já foram concedidos, pois isso traria 
uma insegurança muito grande e, lamentavelmente, 
poderia ocasionar até perda de indústrias.

Portanto, Sr. Presidente, os dispositivos legais da 
reforma tributária não poderão, sob hipótese alguma, 
retroagir de forma a prejudicar contratos já estabele-
cidos e em vigor.

Precisamos, mais do que isso, pensar no futuro, 
porque se não houver essa política diferenciada que de-
fendo, indústrias que já foram para o Nordeste poderão 
perder o interesse e procurar outras regiões, inclusive 
a Zona Franca de Manaus, que tem benefícios fiscais. 
Muitas vezes, ficará mais barato importar, montar na 
Zona Franca e mandar para o país do que produzir no 
Nordeste brasileiro, com grandes e importantes perdas 
para a população, em termos de geração de emprego 
e de renda para os Estados.

Além disso, Sr. Presidente, é preciso que se coor-
dene uma política de incentivos tributários como uma 
das principais fontes de competitividade e atração de 
investimentos industriais. Atualmente, essa política é 
definida de forma individualizada pelos Estados e gera 
a chamada “guerra fiscal”. Diz-se muito que é preciso 
que acabe a guerra fiscal, mas, para isso, é necessário 
que se crie essa política industrial diferenciada para 
regiões como o Nordeste.
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Portanto, o papel da reforma tributária é coordenar 
esses incentivos de forma sistêmica, levando em conta 
as potencialidades regionais e criando condições para 
que indústrias dinâmicas e inovadoras se instalem de 
forma duradoura nas regiões mais pobres do nosso 
País, como é o caso do nosso Nordeste.

No tocante às medidas financeiras, é preciso que 
as agências oficiais de fomento, como o BNDES, te-
nham uma postura mais proativa no financiamento no 
Nordeste, inclusive na Bahia e no Piauí, por exemplo, 
Sr. Presidente. Isso, infelizmente, não vem acontecen-
do. Em 2007, as aplicações do BNDES cresceram em 
todo o País. No entanto, os números mostram uma 
importante desigualdade: os desembolsos do BN-
DES, fora o Nordeste, cresceram 28,2%. Entretanto, 
se levarmos em conta apenas as aplicações do BN-
DES no Nordeste, os desembolsos cresceram muito 
menos, alcançando apenas uma taxa de 10%. Isso 
aprofunda, cada vez mais, o fosso existente entre 
regiões desenvolvidas e regiões não-desenvolvidas. 
No primeiro trimestre de 2008, esse desempenho é 
ainda pior, com apenas 7,4% dos desembolsos des-
tinados ao Nordeste.

A continuar desse modo, a política de financia-
mento de longo prazo oficial passará a representar 
mais um fator de reforço da tendência de concentração 
espacial da indústria no País.

Agora, Sr. Presidente, pensando em políticas 
industriais para o Nordeste, temos também, de for-
ma complementar, além das medidas tributárias e 
financeiras de que tratamos, de tomar providências 
estratégicas e permanentes, como os investimentos 
inadiáveis em infra-estrutura logística e de energia, 
para que se revertam em melhoria de portos, estra-
das e aeroportos.

Um investimento estratégico nessa linha está 
sendo executado pelo Governo Federal – e isso, que 
também foi muito cobrado, tenho que comemorar e 
elogiar: o Gasene, o gasoduto que ligará o Sul, o 
Sudeste e os campos do Rio de Janeiro e do Espí-
rito Santo à Bahia. A Bahia já está interligada com 
o Ceará e espero que o Ceará, brevemente, tenha 
um gasoduto ligando-o ao Maranhão e, também, ao 
Piauí. Com o Gasene, ficará assegurada a autono-
mia energética de gás para os centros industriais 
da região.

A Bahia, como foi anunciado e é um compro-
misso do Presidente da República, o Presidente Lula, 
deve ganhar mais duas obras essenciais de infra-es-
trutura, muito importantes na logística de transpor-
tes, que são a Ferrovia Leste-Oeste e o novo porto 
do sul baiano.

Para a Bahia, essas obras são muito importan-
tes, porém, sozinhas, não serão capazes de reverter 
a atual tendência de perda de indústrias, que é inicial, 
é algo que acontece, ainda, pontualmente, mas que 
já é preocupante. Tanto é preocupante que o próprio 
Governador do Estado, Jaques Wagner, anunciou 
que, no dia 19, lançará um pacote de medidas para 
a reestruturação e consolidação do Pólo Industrial de 
Camaçari.

Espero que esse seja um programa que, realmen-
te, nos dê condições de manter as nossas indústrias 
e, se possível, de atrair novas indústrias. É muito bom 
que o Governo do Estado esteja preocupado em lan-
çar esse pacote que, com certeza, deve contemplar os 
aspectos tributários, financeiros e de infra-estrutura e 
fornecimento de matéria-prima para o nosso importan-
tíssimo Pólo Petroquímico de Camaçari, uma conquista 
da Bahia acontecida há 30 anos mas que merece e 
precisa de novos investimentos para continuar sendo 
o sustentáculo da economia baiana.

Sr. Presidente, por tudo isso é que os Estados 
nordestinos aguardam, ansiosos, que o Governo Fe-
deral implemente essas medidas de política regional, 
para verificarmos o acelerado desenvolvimento, tão 
desejado, do Nordeste brasileiro.

O Nordeste não disputa investimento com outras 
regiões brasileiras. Os investimentos, hoje, Sr. Presi-
dente, são disputados internacionalmente, e as ações 
de desenvolvimento regional podem ser uma arma a 
favor do Brasil para capturar os interesses das grandes 
empresas mundiais.

Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, 
agradecendo a tolerância.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Quero cumprimentá-lo como Senador, também, do 
Nordeste, mas já que V. Exª está muito próximo do 
Presidente da República, Luiz Inácio, eu quero adver-
ti-lo de que as coisas, realmente, pioraram, como V. 
Exª recorda.
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Em 1978, eu fui eleito Deputado Estadual e 
ouvi o discurso de um sábio líder nordestino, enge-
nheiro como V. Exª, que foi o Senador João Lobo. 
Ele dizia, naquela época, que havia dois “brasis”: o 
do Sul e o do Norte e Nordeste. Dizia, também, que 
existiam dois Nordestes: o rico, que eram Bahia e 
Pernambuco apenas, naquele tempo, e o pobre, o 
nosso Piauí, Ceará, Maranhão, Alagoas, Sergipe 
e Paraíba. A diferença de renda per capita era de 
quatro vezes.

Então eu advirto ao Presidente Luiz Inácio de 
que piorou, como V. Exª disse. Hoje, é de oito vezes. 
A maior renda é a de Brasília, que é oito vezes maior 
do que a renda per capita do Maranhão e do Piauí. 
Então, piorou.

Juscelino Kubitscheck, muito mais visão do que 
os que fizeram o PAC, colocou a industrialização no 
Sudeste, incluiu Brasília na integração, e as duas 
Agências de Desenvolvimento Regionais – Sudene e 
Sudam – para tirarem essa diferença.

Quero reconhecer aqui que V. Exª tem autorida-
de, porque vimos os números: um terço da população 
do Brasil goza de 10% de investimentos. A grande 
diferença industrial, graças a V. Exª, que deu o maior 
avanço do poderio industrial do Nordeste, com a sua 
competência, com a sua capacidade, tirando o nosso 
complexo de inferioridade, foi em levar as indústrias 
Ford. Um bem nunca vem só; inúmeros outros se se-
guiram. Parabéns!

Que a voz de V. Exª chegue para orientar o Pre-
sidente Luiz Inácio.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Também vejo investimentos importantes em Per-
nambuco, no Ceará, na Bahia. No entanto, reafirmo: é 
preciso que se crie, agora, na reforma tributária, me-
didas muito claras para o desenvolvimento industrial 
da nossa Região, senão, lamentavelmente, todo esse 
esforço poderá não obter os resultados desejados e 
até ser perdido em parte.

Muito obrigado às deferências de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Mário 
Couto, que está também inscrito pela Liderança da 
Minoria.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, eu falo agora?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Agora terá prioridade, acabou de chegar o docu-
mento, trazido pela nossa brilhante secretaria exe-
cutiva, em que o Senador Epitácio Cafeteira, Líder 
do PTB, delega ao Senador Sérgio Zambiasi que 
faça uso da palavra, pela Liderança do PTB; esta-
mos alternando.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não. 
Então, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª vai viajar?

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Quero 
apenas fazer uma comunicação à Nação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Vamos ouvir, pela ordem, o Líder da Minoria, o 
extraordinário Senador pelo Estado do Pará, Mário 
Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a instabilidade administrativa que assola 
o Estado do Pará vem provocando a insatisfação em 
várias classes profissionais, em especial a dos pro-
fessores da educação estadual, que estão em greve 
desde o dia 9 – e aqui quero abrir um parêntese e um 
comentário. Esses professores foram à rua e barbara-
mente atacados pela Polícia Militar do Estado do Pará 
com balas de borracha e tamanha violência. Quero aqui 
deixar o meu repúdio, reivindicando ajuste salarial e 
concessão de tíquete-alimentação.

Hoje, lamentavelmente, o requerimento do Gover-
no Estadual teve a referida manifestação de protesto, 
considerada abusiva por meio de uma liminar conce-
dida pela Justiça local.

Sr. Presidente, em face da importância do tema, 
solicito a V. Exª que seja considerado como lido o 
nosso discurso e inserido nos Anais desta Casa a 
reportagem publicada no jornal O liberal, edição de 
ontem, sob o título Juiz manda grevista voltar ao 
trabalho.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª será atendido de acordo com o Regimento, 
além de receber de minha pessoa na Presidência desta 
sessão, a solidariedade aos professores, lembrando à 
Governadora do Pará, e a todos os governantes, que a 
única profissão que recebeu o aposto de mestre, igual 
a Cristo, foi a dos professores, e não a de Presiden-
te, não a de empresários, não a de polícia, ninguém, 
mas, sim, os mestres.

Então, emprestamos aqui a nossa solidariedade 
e o nosso respeito à classe de professores do Pará.

Como Líder, conforme documentação assinada 
pelo Presidente do PTB, Senador Epitácio Cafeteira, 
concedo a palavra ao Senador Sérgio Zambiasi, do 
PTB do Rio Grande do Sul, de grandes tradições tra-
balhistas, de Alberto Pasqualini, de João Goulart, de 
Getúlio Vargas e de V. Exª.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente 
Senador Mão Santa, pelas referências.

Sr. Presidente, aqui também está outro grande 
companheiro petebista, o Senador Mozarildo Caval-
canti, com sua grande luta, sua grande bandeira pelo 
seu Estado, Roraima, chamando a atenção para um 
aspecto sobre o qual o Brasil começa a voltar-se, que 
é a nossa questão de fronteira. Também estamos, 
Senador Mozarildo, trazendo para o Congresso uma 
discussão ampla em relação às fronteiras brasileiras, 
estes quase 17 mil quilômetros que possuímos de 
fronteiras, tão pouco conhecidas do Brasil e dos bra-
sileiros. É importante, realmente, que esses debates 
venham ao Congresso Nacional para que o País se 
conheça um pouco mais, conheça as suas diferenças, 
as suas desigualdades e as suas perspectivas de de-
senvolvimento nessas áreas que, realmente, são tão 
importantes.

No Sul, fazemos fronteira com a Argentina e com 
o Uruguai. São fronteiras-irmãs, fronteiras-amigas, por 
sermos povos irmãos, que se unem por causas idênti-
cas, por tradições, digamos, já centenárias.

Portanto, essas lutas, realmente, merecem o nos-
so respeito e a atenção do Congresso Nacional.

Senador Mão Santa, tenho dois temas para se-
rem abordados, sendo que um deles será abordado 
muito rapidamente.

Está tramitando no Congresso Nacional...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Use o seu tempo com toda a tranqüilidade. Jamais ou-
sarei cortar a palavra do Rio Grande do Sul, de Bento 
Gonçalves, dos heróis da Revolução Farroupilha, dos 
Lanceiros Negros.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Se-
nador Mão Santa, V. Exª é um grande democrata na 
Presidência desta Casa.

Preocupa-me uma situação que está aconte-
cendo neste momento, Senador Mão Santa, na divisa 
do Estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. 
Trata-se dos efeitos e das conseqüências da medida 
provisória que proibiu a comercialização de bebidas 
alcoólicas ao longo das rodovias federais.

A Câmara dos Deputados já fez algumas altera-
ções, consideradas insuficientes, especialmente pelos 
comerciantes. Em conseqüência disso, acontece agora 
um protesto na ponte sobre o Rio Uruguai, entre Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul – em Concórdia, Santa 
Catarina, e em Marcelino Ramos, no Rio Grande do 
Sul, no oeste dos dois Estados. Os comerciantes pro-
testam exatamente contra essa medida provisória, que 
proíbe a venda de bebidas alcoólicas às margens de 
rodovias federais. Ocorre que a Câmara fez algumas 
alterações, permitindo a venda em regiões urbanas; 
manteve a proibição em regiões rurais.

O Senador Francisco Dornelles, que foi designa-
do Relator dessa medida provisória, está estudando a 
possibilidade de acatar alguma alteração, punindo com 
severidade, Senador Mão Santa, os infratores: os mo-
toristas irresponsáveis, os motoristas inconseqüentes. 
Aliás, à época da edição da medida provisória, sugeri 
ao Ministro Tarso Genro que, em vez de, simplesmente, 
proibir a venda de bebida ao longo das estradas, se 
estabelecessem novas formas de punições aos infrato-
res. São estes que devem reeducar-se e ter uma nova 
conduta quando estiverem ao volante de um veiculo, 
sob pena de não chegarmos ao cerne do problema. 
Porque, para um sujeito dependente, um alcoólatra, 
não importa a proibição da bebida ao longo da rodovia; 
ele vai carregá-la ao lado, no banco do motorista, e os 
crimes continuarão sucedendo-se. Sugeri ao Ministro 
Tarso Genro que acrescentasse a apreensão do veí-
culo em caso de se flagrar um motorista embriagado; 
a apreensão do veículo, além de multa salgada, multa 
forte. E mais: que se alterasse a lei, obrigando o exa-
me do bafômetro. Infelizmente, os motoristas não são 
obrigados a se submeterem ao teste do bafômetro. No 
dia seguinte, não há como provar o grau de álcool no 
sangue e, a partir dali, as coisas ficam fáceis para os 
infratores, que cometem crimes terríveis no trânsito 
exatamente em função do alcoolismo.

Temos de trabalhar essa questão com serenida-
de, sob pena de criarmos desigualdades e diferenças 
muito sérias. Ou se proíbe na sua totalidade, ou se 
libera com punição – repito – severa em relação aos 
infratores, apreendendo o veículo, porque aí, sim, não 
apenas o infrator pagará as conseqüências, mas os 
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próximos ao infrator também estarão apontando para 
ele a sua responsabilidade. Muitas vezes, o infrator é 
preso, condenado, mas o veículo fica disponível para 
a família. Se o carro for apreendido também, tenho 
certeza de que o amigo, o familiar, aquele mais próxi-
mo dirá: “Não te atrevas. Não bebas, porque, se fores 
flagrado com qualquer grau de álcool no sangue, o ve-
ículo será apreendido”. Além do perigo que representa 
um sujeito nessas condições, conduzindo o veículo não 
apenas pelas rodovias, mas pelas cidades, porque os 
acidentes com alcoolizados também acontecem em 
perímetros urbanos, em avenidas, às vezes em vias 
de pouquíssimo trânsito e movimento.

Temos de debater o assunto mais intensamente, 
encontrando fórmulas de estabelecer punições adequa-
das a esses infratores, às vezes inconseqüentes, irres-
ponsáveis, que não têm qualquer respeito pela vida.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Zambiasi, V. Exª é de um Partido aliado a 
Sua Excelência o Presidente Luiz Inácio. E o Ministro 
também é aliado e é do seu Estado. A história está aí 
para nos ensinar.

Nos Estados Unidos, já houve a Lei Seca. E lá 
floresceu Al Capone, justamente para contrabandear 
a proibição. Ninguém conseguiu detê-lo com a proibi-
ção de bebida. Ele foi detido pelo Promotor Elliot Ness, 
mas por ter sonegado imposto de renda. Então, a his-
tória nos ensina.

Quando repito que a ignorância é audaciosa, a 
história está aí para nos ensinar. Como V. Exª, agorinha. 
Por isso que no Senado é que estão os pais da Pátria. 
Nisto eu não tinha pensando: apreender o veículo. É 
uma extraordinária sugestão para o Governo.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Estou 
batendo nessa tecla para que acrescentemos dois 
aspectos: a obrigatoriedade do exame do bafômetro, 
porque atualmente o motorista pode negar-se a fazê-
lo e, ao mesmo tempo, a apreensão do veículo, por-
que, com isso, tenho certeza, vamos reeducar esse 
tipo de comportamento. Ocorre que, em função dessa 
situação, que ainda não está resolvida, começa-se a 
gerar uma situação de inconformidade entre aqueles 
que têm seu comércio estabelecido, seja nas regiões 
urbanas, seja nas regiões rurais.

O tráfego está interrompido entre o Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, e assim permanecerá pelo 
menos até às 16 ou 17 horas, com liberações a cada 
meia hora. Mas, de qualquer maneira, é um grande 
transtorno que acaba prejudicando os cidadãos e as 
cidadãs que precisam se deslocar de um Estado para 
outro ou de uma região para outra.

De outra parte, Senador Mão Santa, também 
trago o resultado de uma reunião importante que tive-

mos esta semana com o Ministro Tarso Genro. Porém, 
o tema foi outro. Ele destacou a importância de votar-
mos rapidamente, imagino que isso possa acontecer 
na próxima semana, a questão do Pronasci.

O Pronasci é o Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania. Realmente, é um projeto revo-
lucionário, no melhor sentido da palavra, que vai criar 
um novo conceito em termos de segurança pública no 
Brasil, porque faz uma abordagem diferenciada.

O Pronasci, como está proposto, sofreu algumas 
alterações nesta Casa, foi para a Câmara e está vol-
tando para cá. Foram acolhidas as contribuições que 
o Senado deu para o Pronasci, motivado exatamente 
pela crise da segurança pública no Brasil, que sempre 
foi tratada como um problema de natureza ou policial 
ou social. O Pronasci, na nova visão que o Governo 
está propondo, sugere a troca desse “ou” por “e”: as 
políticas de segurança pública devem articular medidas 
policiais e ações sociais, de modo a enfrentar as raízes 
socioculturais da criminalidade. Essa tarefa, Senador 
Mão Santa, deve envolver não apenas os Estados, 
sobre os quais recai a responsabilidade constitucio-
nal pela questão, mas também os diferentes atores e 
níveis de governo.

São inúmeros projetos dentro do mesmo progra-
ma, como o Projeto Reservista Cidadão, que se destina 
à capacitação de jovens recém-licenciados do serviço 
militar obrigatório para atuar como líderes comunitá-
rios nas áreas geográficas abrangidas pelo Pronasci. 
Seu objetivo primordial é potencializar o aprendizado 
adquirido pelos jovens em serviço nas Forças Arma-
das do Brasil, reconhecidas escolas de cidadania, e 
capacitá-los para atuar como agentes comunitários, 
pois, além do conhecimento conquistado durante o 
período do serviço militar, também exercem importan-
te influência sobre outros jovens da comunidade em 
que vivem. Dessa forma, o Projeto Reservista Cida-
dão, que está no Pronasci, pretende evitar que esses 
recém-licenciados, que, muitas vezes, saem dos quar-
téis sem perspectiva de emprego, de trabalho, sejam 
aliciados pelo crime organizado. Portanto, o objetivo é 
incentivar esses jovens a seguir um caminho no qual 
as perspectivas de progresso sejam significativas em 
suas vidas, sejam reais.

O segundo projeto proposto no Pronasci é o das 
Mulheres da Paz, que objetiva capacitar mulheres lí-
deres comunitárias para qualificar sua atuação nas 
áreas geográficas abrangidas pelo Pronasci. O projeto 
possibilitará, por exemplo, a capacitação das mulheres 
participantes do programa em temas como ética, direi-
tos humanos e cidadania, e elas terão a incumbência 
de identificar os jovens com os quais o Pronasci vai 
trabalhar. É importante destacar que, originariamen-
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te, o projeto se destinava às Mães da Paz, mas, em 
atendimento às considerações apresentadas por Par-
lamentares ligadas à Bancada Feminina na Câmara 
dos Deputados e no Senado, entendeu-se pertinente 
a mudança, a fim de melhor compreensão do insti-
tuto pretendido. Essas mulheres serão responsáveis 
por construir e articular uma rede social que atuará 
junto aos jovens de 15 a 24 anos em situação de ris-
co social ou em conflito com a lei, para sua inclusão 
e participação em programas sociais de promoção e 
de cidadania.

Outro programa que faz parte do Pronasci é o 
Bolsa-Formação. É outro grande e especialíssimo 
programa que o Pronasci oferece. É a valorização 
dos profissionais de segurança pública e dos agen-
tes penitenciários, dos policiais civis e militares, dos 
bombeiros, dos peritos e dos agentes penitenciários, 
com a ampliação da Rede Nacional de Altos Estudos 
em Segurança Pública; com curso em tecnólogo, es-
pecialização, mestrado e curso profissionalizante em 
segurança pública; com a formação continuada e o 
aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pú-
blica e dos agentes penitenciários; e com o Plano de 
Financiamento Habitacional para policiais civis, milita-
res, bombeiros, peritos e agentes penitenciários. Trata-
se de outro aspecto extremamente importante para a 
verdadeira inclusão social desses homens e mulheres 
que atuam em segurança pública o de terem seu local 
para morar, o de terem um financiamento para a casa 
própria. Eu mesmo participei intensamente de um pro-
jeto, em Porto Alegre, que entregou 512 unidades ha-
bitacionais para policiais, já no primeiro semestre.

Para se ter uma idéia da importância do Progra-
ma, por meio do Pronasci, esses financiamentos dis-
pensam consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC). Aliás, foi dessa discussão que nasceu um projeto 
que apresentei nesta Casa e que aqui está tramitando. 
Espero vê-lo aprovado em breve, assim como estão fa-
zendo com os policiais, Senadores Pedro Simon e Paulo 
Paim, lá no nosso Rio Grande do Sul, que acabaram 
de receber as primeiras unidades habitacionais, com 
dispensa da consulta ao SPC. Acompanhei a constru-
ção da primeira unidade com 180 apartamentos, que 
foi entregue há poucos dias, em Porto Alegre.

Fiquei muito impressionado com uma pesquisa 
em relação às condições de habitabilidade e às dificul-
dades por que passam os PMs. Senador Mário Couto, 
de 400 famílias de PMs – de brigadianos, como lá os 
chamamos – visitadas em regiões de risco, foram en-
contradas 340 com problemas no SPC; portanto, não 
poderiam ter financiamento para sua habitação. Depois 
de intensas negociações com a Caixa Econômica Fe-
deral, com o Gabinete do Ministro Tarso Genro e com 

o Sr. Ronaldo, conseguimos encontrar uma forma de 
fazer com que, pelo desconto em folha na Fazenda 
de cada Estado, não houvesse mais consulta ao SPC. 
Portanto, essas pessoas terão a garantia do financia-
mento à casa própria.

Em cima dessa proposta, das discussões com 
esses profissionais, apresentei nesta Casa um proje-
to que estende essa possibilidade a todos os servido-
res públicos em todos os níveis, municipal, estadual 
e federal, eliminando a consulta ao SPC, quando for 
desconto em folha. A garantia está ali: não há por que 
barrar um financiamento à casa própria por que, por 
uma razão qualquer, a pessoa está com seu cadastro 
com algum tipo de problema. A matéria está aqui tra-
mitando, e espero que logo esta Casa responda aos 
milhares de servidores públicos de todo o Brasil que, 
por algum motivo, não podem tirar um financiamento 
e que, em conseqüência, não podem sequer ter direito 
e acesso a uma habitação popular.

Tudo isso nasce dessa discussão em relação ao 
Pronasci, um programa que, como disse, não tenho 
dúvida, vai revolucionar o conceito de segurança pú-
blica no Brasil.

O Bolsa-Formação para policiais, Senador Mão 
Santa, oferece até R$400,00 como complementação. 
Serão 225 mil profissionais beneficiados até o ano 
2012. Há a expansão da Rede Nacional de Altos Es-
tudos em Segurança Pública, com 81 instituições já 
cadastradas, e os cursos de ensino a distancia, com 
240 mil profissionais capacitados já ao final deste ano. 
Atualmente, 57.381 alunos freqüentam cursos de for-
mação do Pronasci, e 86.685 já estão inscritos para o 
segundo ciclo de cursos ainda em 2008.

Enfim, Sr. Presidente Mão Santa – agradeço-
lhe a generosidade pelo tempo que me está sendo 
oferecido –, entendo como prioridade a aprovação 
do Programa Nacional de Segurança Pública com Ci-
dadania (Pronasci), para que logo haja policiais mais 
motivados, para que a comunidade esteja integrada, 
para que as Mulheres das Paz trabalhem dentro dos 
seus núcleos, para que os jovens egressos dos quar-
téis recebam uma pequena bolsa, para serem referên-
cia para seus amigos e seus colegas de comunidade, 
fazendo-se, assim, a verdadeira, necessária e cívica 
inclusão social.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Nós é que queremos prestar uma homenagem ao Pe-
dro Simon, ao Rio Grande do Sul. A Bancada está toda 
aqui, completa, traduzindo a Revolução Farroupilha, de 
Bento Gonçalves, que foi a precursora da República e 
da libertação dos escravos negros. 

Então, queremos cumprimentar...
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A esse 

discurso brilhante do Senador Sérgio Zambiasi o Se-

nador Paim e eu tínhamos de estar aqui assistindo, 

principalmente estando na Presidência um gaúcho 

honorário, que é V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Agora estou enriquecido, porque não há melhor chur-

rasco que o de lá, como também o arroz-de-carreteiro, 

o chimarrão e o vinho da casa Valduga.

Convidamos, para usar da palavra, pela Lideran-
ça da Minoria, esse extraordinário Senador tucano do 
Estado do Pará.

Antes, porém, passo a ler o seguinte expedien-
te.

É lida a seguinte:

COMUNICAÇÃO
(Indicação dos Vice-Líderes da Minoria pelo Líder 

do Bloco Parlamentar da Minoria.)

    489ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14508 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Senador Mário Couto, fico muito feliz, porque acho 
que alguma vez poderei pedir a V. Exª para falar como 
Líder, o que nunca consegui no PMDB.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Li-
derança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Com 
certeza.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador 
Jarbas Vasconcelos, inicialmente quero dizer da minha 
alegria em ter nas nossas galerias o Conselheiro do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, 
meu colega de Assembléia Legislativa, eminente De-
putado, eminente Conselheiro. Ele está dando o pra-
zer de estar aqui no Senado Federal, com sua esposa 
e seus amigos. Com enorme satisfação, tenho vocês 
aqui na tarde de hoje. 

Sr. Presidente, farei mais um pronunciamento em 
favor do meu Estado. Fiz um, na segunda-feira, sobre a 
saúde do meu Estado, e hoje vou falar da insegurança 
e do comentário do Bispo José Luiz, do Município de 
Soure, no Marajó. 

Mas, antes, Senador Paulo Paim, temos de trans-
mitir aos aposentados deste País – tenho certeza de 
que V. Exª também tem recebido milhares de e-mails 
como eu: estão achando que vamos deixá-los de lado 
–, que estamos atentos à causa e que, em momento 
nenhum, é bom que saibam, vamos abandoná-los. 
Estamos esperando a audiência com o Presidente da 
Câmara, e o Presidente do Senado já se comprometeu 
em marcá-la e também em acompanhar os Senado-
res que estão dispostos a ir. São mais de dez, quinze 
Senadores.

Pois não, Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Só para 

informar, Senador Mário Couto, na segunda-feira, às 
14h, haverá um debate no Auditório Nereu Ramos, 
na Câmara, sobre os dois projetos. Montou-se, lá na 
Câmara, uma frente parlamentar em defesa tanto do 
PL nº 42 como do PL nº 296, que é o do fator e aque-
le que garante o mesmo reajuste para o aposentado. 
Já conversei com V. Exª, que me informou que estará 
viajando. Mas eu estarei lá e anunciarei o compromisso 
do Senado pela aprovação dos dois projetos, mediante 
essa iniciativa dos Senadores e do Presidente da Casa 
de um diálogo com o Presidente Arlindo Chinaglia. Era 
isso. Muito obrigado.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito 
bem.

Senador Jarbas Vasconcelos, antes de entrar no 
meu pronunciamento, também quero fazer uma refe-
rência e dizer da minha preocupação, meu Presidente 
Mão Santa, com esta Casa. 

Veja que o Supremo Tribunal Federal, julgando 
uma ação, movida pelo meu Partido, de inconstitucio-
nalidade dos créditos extraordinários vindos para cá 
por meio de medida provisória, disse que as matérias 
são inconstitucionais, Senador Jarbas Vasconcelos. 

Pasmem, hoje deram entrada na Casa a uma 
medida provisória exatamente neste sentido: de bus-
car um crédito extraordinário de R$7 bilhões. E o meu 
Líder já fez hoje uma ampla consideração desta tri-
buna. Digo a V. Exª que vou para a minha casa muito 
preocupado, porque o Presidente da República, real-
mente – vou usar uma palavra bem cotidiana –, está 
abusando do Senado Federal; está abusando dos Po-
deres constituídos. 

Temos de mostrar para o Presidente da República 
que esta Casa é independente, é o Poder Legislativo, 
que, como tal, tem por finalidade legislar e não obe-
decer ao Presidente da República. 

Unidos, haveremos de mostrar ao Presidente que 
não votaremos nenhuma medida provisória, enquanto 
não for retirada deste Senado Federal essa de crédito 
extraordinário. 

Srªs e Srs. Senadores, foi notícia nacional a de-
claração do Bispo do Marajó, D. José Luiz, que disse 
que o Palácio estava ingovernável. Disse, também, que 
havia no Marajó um abuso de menores. 

No dia 17 de maio de 2007, Sr. Presidente, vim 
a esta tribuna fazer exatamente a denúncia que o Bis-
po está fazendo agora. Vim mostrar uma matéria de 
um jornal que o próprio Bispo se dizia preocupado: o 
tráfico e a maldade que estão sendo praticados com 
menores na Ilha de Marajó, e tenho certeza de que em 
todo o Estado do Pará.

Dizia ele, Srªs e Srs. Senadores, Senador Suplicy, 
que meninas de 11 anos – 11 anos, paraenses, que 
estão hoje neste Senado! – se trocam por alimentos. 
Pior, pior: induzidas pela própria família, induzidas 
pela própria mãe, induzidas pelo próprio pai! Naquelas 
barcaças que passam nos rios marajoaras, naquelas 
balsas, as meninas, mandadas pelo pai e pela mãe, 
vão buscar o sexo em troca do alimento. Meninas de 
11 anos, meninas de 12 anos de idade!

Fiz esta denúncia baseado na reclamação do 
Bispo, e nada, absolutamente nada aconteceu. O que 
aconteceu foi aumentar o problema. O que aconteceu 
foi o Bispo perder a paciência porque as autoridades 
paraenses nada faziam, e a imprensa gritar, bradar 
para que se fizesse alguma coisa.

Ora, se os professores do Pará vão às ruas rei-
vindicar alguma coisa e são reprimidos com bala, o 
que fará a Governadora neste caso, de tanto insistir o 
Senador Mário Couto nesta tribuna com a falta de se-
gurança, com a violência que atinge todo o interior do 
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Pará e a capital paraense, batendo recorde de toda a 
história do Estado do Pará em violência? 

Brasileiros e brasileiras, meditem! Os paraenses 
não podem mais andar nas ruas das cidades do Pará. 
Em Belém, na capital, um carteiro dos Correios, para 
distribuir correspondência nos bairros de Belém, pre-
cisa pagar pedágio! 

O jornal O Liberal, meu Presidente – pasmem, 
Senhoras e Senhores –, por cinco vezes teve os seus 
veículos de distribuição de jornais assaltados. Estou 
falando isso para mostrar a gravidade dos fatos da 
criança do Marajó. Se a segurança do Pará está as-
sim, faço uma idéia do interior do Estado do Pará, no 
Marajó. O Marajó abandonado, o Marajó desprezado, o 
Marajó que ninguém liga, o Marajó que não tem ener-
gia, o Marajó que não tem transporte e o Marajó que 
se vê obrigado a dar suas filhas de 11 anos de idade 
para adultos em troca de sexo por alimento.

Aí, Senador Paim, fico eu constrangido, magoado, 
chateado, Senador, muito chateado, quando vejo as 
notícias no jornal de que o Presidente Lula...

Sinceramente, Presidente Lula, sinceramente! 
Tenha mais sensibilidade, Presidente! Vá à área do 
Marajó! Vossa Excelência foi ao Marajó – quem sabe 
que não foi porque eu pedi –, passou algumas horas, 
vá à cidade de Soure, veja a calamidade em que se 
encontra o Marajó! 

Aí Vossa Excelência vai a Angola, chega lá, dá 
R$2 bilhões, Presidente Mão Santa, para investimen-
tos em Angola. Minha Santa Filomena, Presidente, 
minha querida Nossa Senhora de Nazaré, Presidente, 
padroeira dos paraenses, faça com que o Presidente 
Lula, Senadores, tenha sensibilidade de ir ao Marajó, 
como foi a Angola, para dizer aos filhos marajoaras, 
aos brasileiros, aos paraenses que moram lá e que 
estão abandonados por décadas e décadas: “Nós va-
mos fazer o investimento aqui, vamos abrir um crédito 
para investimento aqui no Marajó, de R$2 bilhões”. Aí 
o Marajó seria outro, aí as crianças marajoaras de 11 
anos de idade não iam mais trocar o sexo por comida; 
aí o Bispo do Marajó não ia mais dizer que o Pará é 
ingovernável. Ele diz com toda razão, o Bispo tem toda 
e absoluta razão. E mais: ameaçado de morte. 

Olha aqui, TV Senado, por favor, aproximem as 
câmeras aqui: “Pará tem 300 ameaçados de morte”. 
Entre os 300 está o Bispo do Marajó, exatamente 
porque trouxe o caso à tona, porque denunciou, por-
que falou, porque contou a verdade, porque disse a 
verdade, porque não agüentou mais o sofrimento das 
crianças marajoaras. 

Na minha denúncia aqui, no dia 17/05/2007, eu 
disse até onde era que se cometia esse tipo de cri-
me bárbaro. E não é só uma criança, são centenas 

de crianças, centenas! Rios marajoaras, o que mais 
acontece é no rio Tajapuru, divisão dos municípios de 
Melgaço, Breves e Macapá. 

No dia 17/05/2007, eu fiz esta denúncia aqui. 
Presidente, se nada acontecer, nós temos que tomar 
medidas mais sérias. 

Eu calculo, ou calculava que, com uma Governa-
dora do PT, o Pará poderia ter verbas suficientes para 
melhorar a violência naquele Estado, Senador Alvaro 
Dias. Tenho certeza de que no Paraná a violência não 
é assim. Acho que hoje, Senador, os dois Estados mais 
violentos desta Nação brasileira são Rio de Janeiro e 
Pará. Não tenho a menor dúvida disso.

Outro dia, li o jornal em que uma senhora dizia 
assim: “Eu já rezo hoje para as pessoas que vão mor-
rer amanhã”, porque ela tinha certeza de que, no dia 
seguinte, ia tombar uma paraense ou um paraense nas 
ruas, assaltado por bandido. É assim que está o meu 
Estado. É assim que está o meu País.

Pensei, Presidente, que, com a eleição da Go-
vernadora do Estado do Pará... E volto a dizer desta 
tribuna: quando falam que eu gosto de falar da Gover-
nadora. Eu não gosto de falar da Governadora. Gosto 
de defender o meu Estado. E aqui farei sempre, mes-
mo para aqueles que não gostarem. Farei sempre, 
sem nenhum temor. 

Pensei, Presidente, que a Governadora Ana Júlia, 
do Partido dos Trabalhadores, eleita com a condição que 
o País tem hoje, com a condição que o Brasil atravessa 
hoje, em que não se tem nenhum problema internacio-
nal, são poucos, quase nada. A economia está em céu 
de brigadeiro tanto mundial, como nacional.

Pensei sinceramente: Presidente da República 
do PT, Governadora do PT, a violência vai diminuir 
no meu Estado, a violência vai diminuir no meu País. 
Não diminuiu.

Hoje, o Brasil não tem infra-estrutura; hoje, o 
Brasil só tem de bom a Bolsa-Família e nada mais. 
Quem vem aqui dizer a este Senador que a saúde do 
Brasil está bem? Quem vem aqui, nesta tribuna, dizer 
que não há violência neste País? Quem vem dizer, 
aqui nesta tribuna, que as estradas, as hidrovias, as 
ferrovias, os portos, os aeroportos deste País estão 
bem? Ninguém, ninguém, porque, se disserem, estão 
mentindo!. Só há uma coisa boa neste País: a Bolsa-
Família, preocupante, mas que ninguém tem coragem 
de falar contra, Presidente.

A segurança e a saúde deste País matam os 
brasileiros, estraçalham os brasileiros, deprimem os 
brasileiros. No meu Estado, Presidente, a coisa é in-
suportável.
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Desço desta tribuna, agradecendo a V. Exª por 
ter tomado um pouco mais do tempo da Liderança da 
Minoria.

Mas, como Líder do Bloco da Minoria neste Se-
nado, desço desta tribuna depois de fazer uma con-
testação sobre o que está acontecendo no meu Es-
tado, principalmente em relação à violência no meu 
Estado.

Quero dizer ao povo do Marajó, ao povo do meu 
querido Marajó, que estarei sempre vigilante, denun-
ciando esses crimes e essa barbaridade que fazem 
com aquelas meninas marajoaras de 11 anos.

E mais, Sr. Presidente, para encerrar. Como Líder 
da Minoria, desço desta tribuna dizendo a V. Exª que 
o Presidente da República tem de retirar essa medida 
provisória em que deu entrada, contra uma determi-
nação do Supremo, mostrando...

Não acredito, Sr. Presidente, que o Presidente 
Lula tenha feito isso em sã consciência. Eu acho que 
houve algum engano. Eu não acredito que o Presiden-
te, depois de o Supremo dizer que era uma medida 
inconstitucional, queira rasgar a Constituição brasilei-
ra! Não acredito que o Presidente queira acabar com 
a democracia deste Senado e desta Nação. Ele tanto 
lutou por isso. O Presidente sempre lutou por isso. Será 
que ele perdeu a consciência? Será que ele não está 
vendo que este País entra numa ditadura política cla-
ra, que não deixa o Legislativo legislar, que pára, que 
engessa o Legislativo? Não acredito. Sinceramente, 
não acredito que o Presidente Lula tenha feito isso 
propositalmente para desmoralizar o Senado.

Não vai desmoralizar! Não vai desmoralizar!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Ouvimos brilhante pronunciamento do Senador Líder 
da Minoria, Mário Couto, que representa o Estado do 
Pará e que adverte Sua Excelência o Presidente da 
República, Luiz Inácio, a ser obediente às leis.

Padre Antônio Vieira diz que palavras sem exem-
plo são um tiro sem bala. De nada adianta o Presidente 
estar falando. O exemplo arrasta. Esse mau exemplo 
dado hoje, em desobediência à decisão da Corte Su-
prema, do Supremo Tribunal Federal, para não publicar 
mais medidas provisórias com solicitação de créditos, 
soma-se à recente denúncia feita pelo grande Sena-
dor pelo Rio Grande do Sul, Pedro Simon – ô Suplicy 
–, de que o Presidente da República, desobedecendo 
à Constituição, entrega 96 mil hectares de terras da 
Amazônia, quando a Constituição só permite 2.500 
hectares. Acima disso, tem que ser discutido no Se-
nado da República. Sua Excelência desobedece à 
Constituição ao entregar aos índios de Roraima, con-
trariando todas as lideranças políticas de lá – o Go-

vernador de Estado, Prefeitos, Deputados –, quase 2 
milhões de hectares. 

O Piauí, Senador Alvaro Dias, tem 254 mil km2. 
Quer dizer, no Piauí cabem cinco Suíças. Essa terra 
entregue aos índios dá para 40 Suíças, um país civi-
lizado. 

Então, é muito sério quando se contraria o ensina-
mento de Mitterrand, que disse no fim de sua vida, no 
livro Mensagem aos Governantes, para se fortalecerem 
os contrapoderes. E, em uma cajadada só, Sua Exce-
lência o Presidente da República desmoraliza o Poder 
Judiciário e este. Nós vivemos maus momentos. 

Senador Alvaro Dias, permito-me relembrar pa-
lavras do Brigadeiro Eduardo Gomes, que lutou contra 
a ditadura civil de Vargas e disse: “O preço da liber-
dade democrática é a eterna vigilância”. Este Senado 
deve estar vigilante para salvaguardar a democracia 
deste País.

Convidamos, para usar da palavra, o líder dos 
tucanos no Estado do Paraná, Senador Alvaro Dias.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Permita uma ponde-
ração muito construtiva a V. Exª, que é um Senador que 
representa com tanta galhardia e dignidade o Estado 
do Piauí, o seu povo. V. Exª tem uma qualidade fantás-
tica, que é de trabalhar desde o início da semana, da 
segunda-feira até a última hora da sexta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Seguindo o exemplo de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Tantas vezes preside as sessões do Senado e, ob-
viamente, V. Exª tem toda a liberdade de comentar 
os pronunciamentos. Mas há ocasiões, como a que 
neste instante aconteceu, em que V. Exª assume a 
Presidência, como sempre o faz, pois é membro da 
Mesa... Não quero cercear a sua liberdade à palavra, 
mas há certos pronunciamentos que tipicamente são 
próprios de um Senador da oposição fazer. Quanto a 
outros pronunciamentos, feitos da Presidência do Se-
nado, especialmente quando se referindo às ações do 
Chefe do Executivo, eu pondero: será que não seria 
melhor esse tipo de pronunciamento ser feito quando 
V. Exª estiver usando da palavra, e não presidindo a 
sessão? 

Falo isso, assim, com a amizade e o respeito que 
tenho por V. Exª, mas, ainda há pouco, comentava com 
meu colega, Senador Paulo Paim: “Puxa, mas, agora, 
no intervalo entre um orador e outro, o Senador Mão 
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Santa faz um pronunciamento assim, tipicamente com 
críticas severas ao Governo!”. 

V. Exª tem todo o direito, mas avalio que seria 
próprio fazê-lo quando tiver a palavra. Falo isso da 
mesma maneira com que, sinceramente, V. Exª por 
vezes a mim fala, como amigo que sou, que – V. Exª 
sabe – muito o respeita.

Inclusive, permitiu-me o Senador Alvaro Dias, 
neste instante, usar a palavra enquanto S. Exª já es-
tava na tribuna.

Meu abraço, Presidente Mão Santa!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Tenho aprendido muito com V. Exª, mas me permita 
seguir Montesquieu, que criou a democracia. Ele dividiu 
os poderes e disse que eles tinham de ser eqüipoten-
tes; um poder tem de frear outro. Nós somos freados 
pelo Poder Judiciário – eu mesmo já sofri freios desse, 
V. Exª sabe –, mas neste instante eu acho que o Poder 
Legislativo tem de frear o Poder Executivo. Então, eu 
acho que estou representando essa grandeza de in-
dependência e harmonia. Em instante nenhum houve 
desrespeito a Sua Excelência o Presidente da Repú-
blica. Apenas queremos o equilíbrio, que é essencial 
para a manutenção da democracia.

Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
V. Exª pode usar a palavra pelo tempo que achar 

conveniente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, 
eu aguardava aqui a conclusão desse debate entre o 
Senador Suplicy e o Senador Mão Santa. E devo dar 
razão aos dois. O que necessitamos, na verdade, é 
uma reforma do Regimento e um compromisso de to-
dos nós de cumprirmos, rigorosamente, o Regimento 
do Senado Federal. Fica difícil exigir que alguém o 
cumpra, exercitando a função de presidir a sessão, 
quando tem sido norma, rotina, uma prática costumeira 
o desrespeito às normas regimentais.

Por isso, os dois têm razão, e eu quero dizer que 
aguardo ansiosamente pelo dia em que um Regimen-
to atualizado possa ser respeitado por todos nós na 
condução dos trabalhos desta Casa.

Sr. Presidente, eu trago hoje um assunto que co-
meça lá no Paraná mas é nacional. Não é um assunto 
da província – se bem que temos que cantar sempre a 
província com muita força e entusiasmo. Mas começa 
no Paraná e alcança todo o Brasil.

A imprensa do meu Estado divulgou hoje, com 
uma foto maravilhosa de um trem-bala em alta velo-
cidade, que o Ministério dos Transportes anuncia que 
incluiu no Programa de Aceleração do Crescimento o 

trem-bala de Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. A 
foto é maravilhosa!

Ocorre, Sr. Presidente Mão Santa, que é uma 
ilusão, é mais um trem das ilusões. O PAC, lamenta-
velmente, é esse espetáculo de ficção. Antes desse 
anúncio, já se anunciara uma ferrovia de Paranaguá 
a Antofagasta, no Chile. É um contraste gritante com 
a realidade que nós estamos vivendo no Estado. O 
Governo não libera um centavo sequer para a moder-
nização de uma ferrovia centenária que liga Curitiba 
a Paranaguá. Se o Governo não libera recursos para 
a modernização de um trecho ferroviário que já é cen-
tenário, que está, portanto, superado, que não tem 
condições de fazer com que toda a carga transportada 
possa chegar com agilidade e eficiência ao Porto de 
Paranaguá, como pode o Governo anunciar obras de 
bilhões de dólares que não se concretizarão?

Respeitem-me, respeitem o povo do meu Estado, 
respeitem este País. Nós não estamos aqui para assistir 
a esse espetáculo de ficção, encenado por péssimos 
atores, Senador Mão Santa. Ora é o trem-bala em alta 
velocidade, ora é a ferrovia que chega ao Chile, e o que 
vemos, na verdade, é o espetáculo da destruição do 
patrimônio extraordinário que este País construiu ao 
longo dos anos nas suas estradas, nas suas ferrovias, 
nos seus aeroportos e nos portos brasileiros. Enfim, há 
um contraste gritante: a ficção e a realidade!

É preciso que o Governo desça do palco das 
encenações. É hora de o Governo respeitar o povo 
deste País, agindo com sinceridade. Que digam que 
o Presidente Lula é ótimo, que libera bilhões de reais 
para o Bolsa-Família e para outros programas assis-
tencialistas, mas não permitam esse engodo!

Não podemos viver de ilusões. Em quanto tempo 
essas obras seriam concretizadas? Quantos bilhões de 
dólares seriam necessários para a sua concretização? 
Um governo que é sério, quando anuncia uma obra ou 
um programa, aponta a origem dos recursos para a 
execução. Isso é elementar, é primário. Governo que 
anuncia e não diz como fará não é sério.

Perdoem-me os apaixonados por Lula – também 
acho o Presidente muito simpático, muito carismático, 
um grande comunicador de massa –, mas nós precisa-
mos dizer a verdade. Se o Presidente é tão generoso, 
se o Presidente é essa figura extraordinária que que-
rem proclamar, então ele está sendo enganado. Não sei 
se ele está acreditando nesse espetáculo para o qual 
estão vendendo ingressos a todos os brasileiros. Nós 
vamos rasgar esses ingressos porque esse espetáculo 
é o espetáculo da ficção, o que, em matéria de admi-
nistração pública, não se admite, Senador Mão Santa. 
Estou aqui protestando em nome dos paranaenses. 
Esse anúncio extrapola os limites do bom senso.
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Sr. Presidente, não vou me cansar de falar que 
o PAC é uma sigla para a publicidade; provem-me o 
contrário. Não vou me cansar de dizer que o Brasil 
não é o canteiro de obras que anunciam. Eu também 
não posso deixar de falar que a saúde pública está 
sucateada no País. O Governo alega que não possui 
recursos para atender à saúde pública e diz que tem 
recursos para trem-bala e ferrovias que ultrapassam 
países?! O Governo não tem recursos para consertar 
as estradas, para repará-las e fará essas obras?!

Enfim, Senador Mão Santa, não podem esperar 
da Oposição silêncio, omissão e conivência diante desta 
estapafúrdia postura de quem subestima a inteligência 
de todos e entende ser possível enganar o tempo todo. 
O que dirão ao final do mandato do Presidente Lula? 
Que não inauguraram porque não houve tempo? Que 
faltaram os recursos? Mas o Governo não sabe que 
não haverá tempo e que não existem os recursos para 
tanto? Ou, então, que se anuncie que é um plano de 
intenção a ser concretizado ao longo de décadas, e 
vamos fazer aquilo que é elementar, aquilo que é ur-
gente, aquilo que é imprescindível.

Veja, Senador Mão Santa: enquanto falam de 
obras fantásticas, o Governo não toma providências 
mínimas para atrair investimentos.

A importância dos portos para incrementar o 
comércio exterior é inquestionável: 90% das cargas 
que o Brasil compra ou vende tem o porto como porta 
de entrada ou de saída. No entanto, os nossos portos 
estão abandonados.

Segundo a Associação Brasileira da Infra-estru-
tura e Indústrias de Base (Abdib), aproximadamente 
R$5 bilhões em novos investimentos na ampliação e 
melhoria dos serviços portuários deixam de ser feitos 
por causa da restrição formal contida em uma norma 
da Agencia Nacional de Transportes Aquaviários (An-
taq). É uma norma. Uma norma!

O Governo não precisa de tempo, o Governo não 
precisa de recursos para isso, o Governo não precisa 
fazer nenhum espetáculo. Basta alterar uma norma a 
fim de que R$5 bilhões em novos investimentos pos-
sam ser aportados.

A norma foi aprovada em 2005, pela Reso-
lução nº 517. A definição de terminal portuário de 
uso privativo exclusivo (construído por empresa 
privada ou entidade pública para a movimentação 
ou armazenagem de carga própria), bem como de 
terminal portuário privativo misto (que pode movi-
mentar cargas próprias e de terceiros), se coaduna 

com o que estabelece a Lei nº 8.630, de fevereiro 
de 1993, conhecida como a Lei dos Portos.

O entrave reside na definição dos critérios de 
habilitação técnica a serem preenchidos pelas em-
presas interessadas em operar os terminais privados 
mistos.

Sr. Presidente, o Governo sabe do que estou fa-
lando. Isso interessa ao Governo. Então, vou dar essa 
parte como lida e fica aqui o apelo ao Governo: estude 
essa norma. Que o Ministro dos Transportes veja isso 
com urgência e viabilize a alteração da norma para 
atrair investimentos aos portos brasileiros!

Quero, antes de concluir, fazer referência a algo 
que não nos surpreende. O Ipea apresenta o resultado 
de uma pesquisa que mostra que os pobres do Bra-
sil pagam 44% mais impostos do que os ricos. Não é 
surpresa. Os contrastes sociais são gritantes há muito 
tempo neste País. E eles não cedem.

Esses contrastes sociais, as injustiças sociais 
gravíssimas são sustentadas em razão de estarmos 
atrelados a estruturas já superadas, vencidas, retró-
gradas e que devem ser substituídas com celeridade. 
Nesse caso, é a reforma tributária que não acontece, 
porque o Governo se desinteressa, uma vez que bate 
todos os recordes de receita pública em todos os tem-
pos neste País. O Governo, que arrecada tanto, não 
quer perder nada a curto prazo. E por isso encalha a 
reforma tributária. Então ficamos convivendo com um 
modelo tributário superado, de quinto mundo e que 
impede, inclusive, o crescimento econômico do País, 
mas que produz injustiças sociais.

A reforma tributária é necessária para reduzir a 
carga tributária, que é exorbitante, para promover a 
mais adequada distribuição da receita pública entre 
os entes da federação, mas, sobretudo, para promo-
ver justiça social. São os pobres brasileiros que são os 
mais sacrificados com esse modelo de injustiça.

Por essa razão, Sr. Presidente, eu peço também 
que considere como lidos esses dados que trago sobre 
essa pesquisa do Ipea, anunciada hoje pela imprensa. 
E é claro, o apelo final é: o Congresso Nacional, inde-
pendentemente da vontade do Poder Executivo, tem 
o dever de debater a reforma tributária e oferecer ao 
País um novo modelo compatível com a nossa reali-
dade econômica e social.

Obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUN-
CIAMENTOS DO SR. SENADOR ALVARO 
DIAS
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Queremos cumprimentar o Senador Alvaro Dias pelo 
brilhante pronunciamento à Nação sobre a verdade 
que o Governo deve buscar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Estamos alternando, como foi acordado em plenário. 
Agora seria a vez – e já está na tribuna – do Senador 
Casagrande, que falará como Líder do seu Partido, 
o PSB.

Pela ordem falará, representando o mesmo Es-
tado – o Espírito Santo pousa aqui –, o Senador Mag-
no Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – O Senador Renato 
Casagrande é meu Líder, e eu jamais atrapalharia um 

pronunciamento que, eu sei, é importante para a Na-
ção e para o povo de Castelo, cidade natal de S. Exª, 
onde as parabólicas estão ligadas para assisti-lo, assim 
como as do povo de Cachoeiro de Itapemirim, nossa 
terra. V. Exª foi eleito Deputado Estadual com os votos 
de Cachoeiro e de Castelo. Foram os Municípios que 
mais lhe deram votos naquela época.

Senador Mão Santa, gostaria de registrar a pre-
sença do grupo de estudantes de Direito da cidade de 
Limeira, interior de São Paulo. São jovens que serão 
os futuros operadores do Direito neste País e no Es-
tado de São Paulo. São acompanhados pelo Dr. Júlio, 
médico ortopedista, uma pessoa do seu Partido, Se-
nador Renato Casagrande. S. Sª é candidato a prefei-
to pelo seu Partido, pelo PSB, e um amigo pessoal. 
Já estive em sua casa. Faz-se acompanhar por sua 
esposa, Beth.
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Esse grupo de jovens veio visitar o Senado, a Câ-
mara, a OAB, o Supremo, o Ministério da Justiça. É a 
nova mentalidade que vai operar o Direito no Brasil. É 
nossa responsabilidade mudar a legislação brasileira. 
Temos um Código de Processo Penal velho, de 1940, 
que está mais a serviço do crime do que da socieda-
de como um todo.

No momento em que trabalhamos uma legislação 
nova, aliás, uma legislação que nem existe, para com-
bater crimes cibernéticos, seja pedofilia ou qualquer 
outro tipo de crime na Internet, buscamos tipificar um 
crime dos mais vis, dos mais nojentos, algo pior que 
o narcotráfico, que é o crime de pedofilia.

Sr. Presidente, registro, também para esses jovens 
de Limeira, que, em um abrigo em Divinópolis, acon-
teceu um desastre. Senador Renato Casagrande, eu 
luto pela mudança da legislação que protege a adoção 
internacional e pune os brasileiros que querem fazer 
adoção. As crianças sofrem mais do que quem está 
preso em Bangu I, porque o preso de Bangu I tem ad-
vogado, e a uma criança em abrigo não tem ninguém 
para advogar sua causa. Fica ao bel-prazer do juiz e 
do promotor. Lá em Minas Gerais, em Divinópolis, onde 
o Dr. Casé e o juiz têm sido firmes na questão da ado-
ção, aconteceu um desastre anteontem. Num abrigo, 
crianças lançaram mão de um remédio controlado e 
o tomaram excessivamente. Alguns estão em coma e 
um foi a óbito ontem.

Algumas pessoas dizem que isso aconteceu pela 
revolta de não terem possibilidade de serem adota-
das. Existem abrigos que seguram as crianças, para 
se beneficiar financeiramente disso e, quando vem 
a facilidade da adoção internacional, eles a fazem. 
Lamento esse incidente. Quero abraçar o Dr. Casé e 
o Dr. Núbio, que são o promotor e o juiz da cidade e 
fazem um belo trabalho, junto com um grupo de mu-
lheres empreendedoras, a Sandra, a Denise, a Sabi-
na, que fazem um grande trabalho naquele Município. 
Lamento profundamente. Precisamos mudar essa lei 
rapidamente, porque as crianças brasileiras precisam 
sair dos abrigos. Precisamos criar um banco de ado-
ção para o Brasil.

Sr. Presidente, registro que ontem tomamos co-
nhecimento do caso de uma menina de dez anos, 
grávida de seis meses, que era estuprada pelo pai em 
Pernambuco. Denúncias nos chegam a todo momento. 
Agora, veio do Rio de Janeiro a notícia de um menino 
de três anos de idade estuprado, o pai foragido, com 
um mandado de prisão. 

Realmente, precisamos mudar a legislação, criar 
instrumentos para proteger a sociedade brasileira.

Agradeço a V. Exª pela atenção a mim, a esse 
grupo de jovens operadores do Direito, e ao Sena-
dor Renato Casagrande, grande liderança do meu 
Estado, meu amigo particular, filho da cidade de 
Castelo. 

Obrigado, Senador Renato Casagrande.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Saúdo os estudantes de Direito da cidade de Limeira, 
São Paulo. E, em nome da Presidência, quero lembrar 
Cristo que disse: “Bem-aventurados os que têm fome 
e sede de justiça”; e o nosso patrono, Rui Barbosa, 
que disse que só há um caminho e uma salvação: a 
lei e a justiça.

Senador Casagrande, V. Exª poderá usar, pela 
paciência que teve e pelo mérito que tem, o tempo 
que achar conveniente.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, peço 
apenas trinta segundos, e o Senador Renato Casa-
grande vai me compreender.

Peço a palavra para anunciar a presença, no ple-
nário do Senado Federal, de uma delegação da cidade 
de Patos de Minas, Minas Gerais, comandada pelo De-
putado Federal Paulo Piau e pelo Prefeito Antonio do 
Vale. Saúdo ainda o Sr. Evaristo, do Sindicato Rural de 
Patos de Minas, que se faz acompanhar pela Rainha 
Nacional do Milho, a Srtª Amanda. Todos se encontram 
na tribuna de honra do Senado Federal.

Ao fazer o registro, saúdo especialmente o Pre-
feito de Patos de Minas, Antonio do Vale, e o Deputado 
Federal Paulo Piau.

Agradeço ao Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 

– ES. Como líder. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Senador Mão Santa, Senador Magno, que fez 
um preâmbulo ao meu pronunciamento, e Senador 
Alvaro Dias.

Eu também quero registrar a presença dos es-
tudantes de Limeira, bem como do Dr. Júlio, que está 
aqui presente junto conosco; quero registrar a presen-
ça do Deputado Paulo Piau e manifestar a alegria de 
estar aqui com a delegação mineira divulgando a cul-
tura do milho com a Rainha Nacional do Milho. Meus 
parabéns a vocês!

Sr. Presidente, o fato da semana, sem sombra 
de dúvida, foi a saída da Ministra Marina Silva do Mi-
nistério. É o fato porque a área ambiental é uma área 
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muito importante, causadora de polêmicas pela ação 
forte, em algumas ocasiões conduzida pela Ministra 
Silva, devido ainda ao modelo predatório de desenvol-
vimento que nós temos no nosso País.

Além da importância da área, houve uma forte re-
percussão, pela polêmica que ainda gera esse modelo 
irracional que nós temos no trabalho de meio ambiente, 
dada a credibilidade da Ministra no Brasil e fora do País. 
A Senadora Marina Silva nasceu respirando o ar puro 
da floresta amazônica, formou-se e foi forjada na luta 
pela preservação da floresta. A sua história de vida e a 
sua coerência – e não estou dizendo que eu concordo 
com todos os seus atos – deu a ela uma credibilidade 
muito grande dentro e fora do País. Então, a sua saída 
do Governo gerou e tem gerado muitas repercussões, 
como disse, dentro e fora do Brasil.

Ficamos apreensivos com a sua saída, ficamos 
mais preocupados com a sua saída do que alegres 
com a chegada do Ministro Carlos Minc. Não que 
Carlos Minc não tenha toda a capacidade de estar à 
frente de um Ministério importante como é o do Meio 
Ambiente. É que a saída dela foi mais forte do que a 
chegada dele.

Nossa esperança e nossa expectativa é que o 
futuro Ministro Carlos Minc possa dar continuidade ao 
trabalho na área de meio ambiente, ainda porque esse 
confronto, esse conflito, esse embate entre órgãos do 
Governo, entre ministérios do mesmo governo não é 
anormal em um País como o nosso, que entra, neste 
momento, em uma fase mais profunda de crescimento 
econômico, que cria perspectivas de geração de em-
prego, de desenvolver e de ampliação do Produto In-
terno Bruto, da riqueza brasileira; enfim, um momento 
e um ambiente de extrema burocracia legal quando se 
refere à área ambiental.

Como começamos anos atrás, especialmente nas 
décadas de 50 e de 60, em uma exploração irracional 
dos recursos naturais, como nós tivemos essa explo-
ração irracional, houve em contrapartida para desen-
volver uma compensação de uma destruição irracional, 
um aperto muito grande em termos de legislação com 
relação aos crimes ambientais. 

Eu acho que nós precisamos de debater a des-
centralização do licenciamento ambiental, uma pro-
posta que o Governo já encaminhou à Câmara que 
ainda está parada ou sendo discutida na Câmara dos 
Deputados. Precisamos dar aos Municípios mais po-
der com relação a questão do licenciamento ambien-
tal, temos que dar aos Estados mais poder do que 

eles têm, e o Governo Federal ficar com uma função 
dos grandes licenciamentos e da normatização mais 
geral, mas dando responsabilidades aos Estados e 
aos Municípios. 

Então, o Ministro Carlos Minc chega, neste mo-
mento, quando há uma pressão de gente do Governo 
para agilizar o processo de licenciamento, mas não é 
possível agilizar, porque, muitas vezes, tem que resol-
ver questões ambientais importantes e que as pes-
soas querem deixar como menos importante, porque 
isso vai gerar algum tipo de riqueza para alguma re-
gião. E, muitas vezes, usam as pessoas necessitadas 
como instrumento contra ou a favor de uma posição 
de governo. 

As madeireiras ilegais do Norte do Estado e da 
região da Amazônia Legal é um exemplo claro de que 
pessoas que agem ilegalmente, muitas vezes, usam 
as pessoas humildes, necessitadas de uma região 
para fazer a pressão contra o Governo Federal ou o 
Governo Estadual. É neste ambiente que o Ministro 
chega com muita responsabilidade. 

Eu sou membro da Comissão do Meio Ambien-
te, sou Relator da Comissão Mista de Mudanças Cli-
máticas. Estaremos aqui para dar apoio ao Ministro, 
para que ele possa fazer um trabalho que dê resulta-
do, que agilize o processo de licenciamento, mas que 
enfrente, efetivamente, os problemas que nós temos 
que enfrentar neste País. 

O trabalho de combate ao desmatamento é como 
o trabalho que o Brasil enfrentou algum tempo atrás, 
de combate à inflação. Tem que estar todo mundo jun-
to nesse trabalho. Não é mais concebível que, nesta 
altura dos acontecimentos, no momento que nós esta-
mos vivendo, Senador Mão Santa, possamos aceitar 
um desmatamento na proporção que ainda temos no 
nosso País.

O Governo tem montado um importante siste-
ma de controle de desmatamento, acompanhado por 
satélite, monitorado e acompanhado por pessoas em 
campo; mas ainda é insuficiente, precisando de inte-
gração entre os órgãos, entre os níveis de poder da 
Federação e necessitando cada vez mais de investi-
mento do Governo Federal.

Esses tipos de problema ainda atingem a todos 
nós. A grande concentração urbana, recursos hídri-
cos, problemas ambientais que nós estamos vivendo, 
vamos tê-los com mais intensidade, devido ao nosso 
crescimento. Com relação à questão das mudanças 
climáticas, o Brasil é um país importante nos fóruns 
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internacionais. E a Ministra tinha um papel importante 
nesses fóruns, porque era formadora de opinião como 
Ministra da República Brasileira.

Então, nesse tema, o Governo tem que avançar. 
Precisamos de uma política nacional de mudanças 
climáticas. Precisamos compreender que esse é um 
assunto não somente ambiental; é um assunto eco-
nômico, que, cada vez mais, tem interferência na pro-
dução agrícola; cada vez mais tem interferência na 
ocupação dos solos; cada vez mais tem interferência 
na necessidade de investimento em pesquisa. Então, 
não é um assunto ambiental. É um assunto econô-
mico que resvala na questão ambiental, que trata da 
escassez de alimento, que trata de biocombustível. 
Então, é uma gama de temas que vai precisar ter um 
trabalho bem articulado. Eu desejo sorte ao Ministro 
Carlos Minc, para que ele possa desenvolver bem o 
seu trabalho.

Para encerrar, Sr. Presidente, e eu possa dar 
oportunidade a outros Parlamentares também de se 
pronunciarem nesta tarde, eu quero voltar em um mi-
nuto ao tema do Fundo Soberano, que o Ministro Guido 
Mantega anunciou nesta semana, e que vai mandar um 
projeto de lei ou uma medida provisória ao Congresso 
Nacional. Esse Fundo Soberano tem o objetivo claro de 
financiar o fundo com moeda estrangeira, de financiar 
as empresas brasileiras no exterior. Ele pode ter ou-
tros objetivos, porque fundo soberano tem diversos no 
mundo, com diversos objetivos. Ele pode ser para fazer 
aplicações mais rentáveis do excedente das reservas 
internacionais, pode ser para fazer investimentos es-
tratégicos do Brasil em outros países, em áreas como 
telecomunicações. Ele pode ser abastecido, constituí-
do, por diversas fontes de recursos.

Eu aprovo essa iniciativa, mas é importante nós 
salientarmos que eu já tenho um projeto que propõe 
a criação do Fundo Soberano, cuja entrada nesta 
Casa é de fevereiro. O Governo pode usar esse meu 
projeto como base para o debate e aperfeiçoá-lo, se 
for o caso.

O Governo já é, de vez em quando, acusado, 
aqui, no Congresso, de não prestigiar os projetos dos 
Parlamentares. Então, há uma chance, agora, de o Go-
verno prestigiar o projeto de um Parlamentar que deu 
entrada, em fevereiro, na proposta do Fundo Soberano. 
Pode-se pedir regime de urgência para esse projeto, 
a fim de que possamos aprovar ou, pelo menos, de-
bater o Fundo Soberano. Mas o fundamental é que o 
Congresso possa debater esse tema. O Governo já se 

convenceu de que tem de aprovar um fundo soberano 
e o Congresso pode usar o projeto de minha autoria 
que autorizou a criação do Fundo Soberano.

Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Após brilhante pronunciamento do Senador Casa-
grande, que representa o PSB do Espírito Santo, de 
acordo com a lista de inscrição, tem a palavra o Se-
nador Eduardo Suplicy.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, tem a palavra V. Exª.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, eu já fiz minha inscrição pela 
Liderança...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª está... 

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Isso. 
Eu só quero solicitar que, logo em seguida ao Senador 
Suplicy, eu possa usar a palavra pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Logo em seguida, porque estamos alternando. O ante-
rior falou como Líder. Isso foi um acordo do Plenário.

Senador Suplicy, ansiosamente, São Paulo, o 
Piauí, o Brasil aguarda sua voz. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Agradeço a atenção da minha Líder, Senadora 
Ideli Salvatti. 

Sr. Presidente, Senador Mão Santa, hoje, eu gos-
taria de tratar de um assunto referente a um italiano 
que se encontra detido na Superintendência da Polícia 
Federal de Brasília, que, no meu entender, constitui o 
caso de um prisioneiro político preso não a pedido do 
Governo brasileiro, mas do Governo italiano, do Pre-
sidente Berlusconi. 

Há cerca de duas semanas, recebi a visita da 
escritora Fred Vargas e de Jo Vargas, sua irmã, que 
transmitiram a mim sua preocupação com relação às 
condições de prisão de Cesare Battisti, que se encon-
trava numa situação bastante difícil, em uma prisão com 
um número muito grande de pessoas, o que o estava 
deixando em condição de saúde bastante precária.

Eu, na oportunidade, de pronto, resolvi escrever 
uma carta ao Ministro Tarso Genro e ao Diretor da Po-
lícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, para que fossem 
averiguadas as condições.
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Resolvi, ontem, fazer uma visita a Cesare Battisti, 
e o Diretor da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, 
assegurou-me essa oportunidade. Ao chegar lá, o Supe-
rintendente da Polícia Federal daquele estabelecimento 
providenciou para que eu pudesse receber o Cesare 
Battisti na sala de um delegado. Eu pedi ao delegado 
que ele não estivesse algemado quando conversasse 
comigo, o que foi aceito, pois ele, obviamente, não iria 
ali realizar uma fuga, muito menos realizar qualquer 
ação que pudesse necessitar das algemas.

Minha visita era um ato de boa-fé, de boa vonta-
de e eu procurei, sobretudo, ouvi-lo. Porém, antes de 
visitá-lo, li parte do seu livro Minha Fuga Sem Fim, em 
que ele relata a sua história.

No início dos anos 70, Cesare Battisti, que hoje 
tem 54 ou 55 anos, participou ativamente, ainda jovem, 
de movimentos revolucionários, de movimentos pro-
gressistas na Itália. Ele fez parte da geração de 1968 
que saiu às ruas e mobilizou-se em toda a Europa e no 
mundo inteiro para propugnar por liberdade, igualdade 
e fraternidade, ideais que V. Exª tanto ressalta, Senador 
Mão Santa. Ele gostaria que esses ideais existissem, 
mas o mundo à sua volta era muito diferente.

Então, alguns dos seus companheiros acabaram 
formando um movimento conhecido por Proletários Ar-
mados pelo Comunismo, que tinha como sigla PAC.

Cesare acreditava na construção do socialismo e, 
segundo ele próprio afirmou a mim, participou, naquela 
época, de um movimento que tinha a característica de 
uma ação revolucionária armada.

Entretanto, disse-me ele que ali, com as ações 
das Brigadas Vermelhas e a partir da tragédia do as-
sassinato do Primeiro-Ministro Aldo Moro, Presidente 
da Itália e da Democracia Cristã, ele, embora membro 
do PAC, dos Proletários Armados para o Comunismo, 
assumiu para si a decisão de não mais participar de 
ações armadas que pudessem levar a qualquer morte, 
de quem quer que fosse. Desde então, assegurou-me, 
ele não mais participou de qualquer ação tal como a 
que foi objeto da denúncia.

Segundo o que é expresso na solicitação de ex-
tradição, Cesare Battisti teria participado de seis crimes 
de sangue: de Antonio Santoro, em 6 de junho de 77, 
em Udine; de Pierluigi Torregiani, em Milão, em 16 de 
fevereiro de 1979, de Lino Sabbadin, em Mestre, em 
16 de fevereiro de 1979, e de Andrea Campagna, em 
Milão, em 19 de abril de 1979. 

Ora, ainda que Cesare Battisti tenha expressado 
para mim que assume a responsabilidade de ter parti-

cipado desse grupo e de ter responsabilidade na sua 
formação, com respeito aos crimes de homicídio, relatou 
que de maneira alguma deles participou e que, portanto, 
é inocente nos crimes pelos quais é acusado. 

Acontece que, conforme ressalta o advogado, 
o ex-Deputado Federal Luiz Eduardo Greenhalgh, na 
sua defesa junto ao Exmº Sr. Ministro Cézar Peluzzo, 
que é o Relator do Processo de Extradição nº1.085, 
Cesare, na Itália, não teve o devido direito de defesa, 
não pôde estar presente pessoalmente, assim como 
seus advogados não puderam apresentar sua defesa, 
o que, obviamente, segundo a lei brasileira, é algo que 
não pode ocorrer. No Brasil, não pode haver o julga-
mento de uma pessoa sem que lhe seja assegurado 
o direito de defesa. 

Sr. Presidente, um dos mais eminentes juristas 
brasileiros, Dalmo de Abreu Dallari, ainda no último 
sábado, publicou um artigo “Extradição e direitos hu-
manos” no Jornal do Brasil sobre este assunto que 
considero tão importante, relevante para a decisão que 
está por ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

Aqui vou ler este artigo e encaminhá-lo ao Minis-
tro Cezar Peluso, aos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, bem como ao próprio Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, uma vez que o embaixador italiano e os 
representantes do governo italiano de Berlusconi têm 
insistido muito com respeito a essa decisão.

Diz Dalmo Dallari, eminente professor e jurista:

O Supremo Tribunal Federal tem, neste 
momento, a responsabilidade de decidir se 
o Brasil atenderá a um pedido de extradição 
formulado pelo governo italiano, tendo por 
objeto Cesare Battisti, condenado na Itália à 
prisão perpétua como autor de quatro homi-
cídios e que estava vivendo no Brasil desde 
março de 2004.

Cesare Battisti é um nome bastante co-
nhecido como autor de novelas policiais, tendo 
já publicado 12 livros, o último deles de caráter 
autobiográfico, intitulado “Minha fuga sem fim”, 
publicado no Brasil pela Editora Martins, em 
2007. Sua história, a época e a circunstância 
em que teria cometido os homicídios, o motivo 
pelo qual teria praticado aqueles crimes, os da-
dos constantes do processo, tudo isso deverá 
ser cuidadosamente avaliado pelo Supremo 
Tribunal Federal, que, obviamente, deverá le-
var em conta as disposições da Constituição 
brasileira aplicáveis ao caso.
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Se, de um lado, não deve ser dada pro-
teção a um criminoso que atentou contra um 
dos direitos humanos fundamentais, que é o 
direito à vida, não será legal e justo entregá-
lo para o cumprimento de uma pena perpétua 
se os fatos que embasaram o seu julgamento 
forem manifestadamente falsos ou de muito 
duvidosa veracidade. Assim, também, não será 
juridicamente correta a extradição se a Cons-
tituição brasileira não admite a incriminação 
dos atos de que ele teria participado ou se a 
pena imposta for expressamente interdita por 
norma constitucional.

Examinando-se os dados enviados pelo 
governo italiano, verifica-se que há alguns 
pontos que suscitam sérias dúvidas ou, mais 
ainda, deixam evidentes que pelo menos uma 
parte das acusações é absolutamente falsa. 
Com efeito, emitindo o parecer sobre o pedi-
do, o Procurador-Geral da República escreveu 
que “‘foram respeitados, à primeira vista, os 
direitos básicos de defesa”.

Mas, ao mesmo tempo, existe a informa-
ção de que o julgamento foi à revelia, sem a 
presença e a participação do acusado ou de 
um seu advogado, o que deixa evidente que 
não foi assegurado o direito à ampla defesa 
universalmente consagrado [inclusive pela 
Constituição brasileira]. Quanto aos homicídios, 
a informação é de que um deles ocorreu no 
dia 16 de fevereiro de 1979, às 15h, na cida-
de de Milão, e o outro foi cometido no mesmo 
dia, às 16h50min, na cidade de Mestre. Ora, a 
distância entre essas duas cidades é de cerca 
de 500 quilômetros, o que deixa fora de dúvida 
que, ou as informações estão erradas ou são 
absolutamente falsas.

A par disso, informa-se que o acusado 
começou a militar na esquerda radical italiana 
quando ainda estudante, em 1968. Nessa épo-
ca, teve início a luta acirrada entre o governo 
da direita, extremamente radical e arbitrário, 
e a esquerda, que tinha várias organizações 
e recorreu, inclusive, à luta armada, o que ca-
racterizou os chamados “anos de chumbo” da 
história italiana.

Precisamente nesse ambiente, na década 
de 70, Cesare Battisti foi preso e acusado de 
homicídios. Ele nunca negou a participação no 
movimento de esquerda, mas jamais admitiu 
que tenha matado alguém. De qualquer modo, 
não há dúvida de que sua participação naque-
les eventos teve motivação política. E a Cons-
tituição brasileira estabelece, no art 5º, que 
não será concedida extradição de estrangeiro 
por crime político. Além disso tudo, que exige 
séria reflexão, a Constituição, em seu art. 5º, 
inciso XLII, estabelece que “não haverá penas: 
a) de morte; b) de caráter perpétuo”. Atento a 
esse ponto, que é impeditivo da extradição, o 
Procurador da República concluiu seu parecer 
dizendo que o Estado italiano “deve substituir 
a pena de prisão perpétua pela privativa de 
liberdade limitada a 30 anos”

Ora, a Constituição italiana adota a separação 
dos Poderes e afirma expressamente a independência 
do Judiciário, o que impede o governo italiano de alte-
rar uma pena fixada em processo judicial. Em síntese, 
esse pedido de extradição envolve questões básicas 
de natureza ética e jurídica. Não seria aceitável deixar-
se impune quem atentou contra o direito à vida, mas 
seria iníquo e injusto colaborar para a imposição de 
uma pena que, além de perpétua, criando um morto-
vivo, seja baseada em arbitrariedades e falsidades, 
contrariando princípios e normas expressamente con-
sagradas na Constituição brasileira.

Assim, Sr. Presidente, quero ainda aduzir que, 
ontem, fiz uma comunicação ao Ministro Tarso Genro, 
quando de sua audiência na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional do Senado, e ao Diretor 
da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, sobre as 
condições de prisão, pois o Superintendente da Po-
lícia Federal me disse onde cabem 12 hoje estão 50. 
Com narcotraficantes, com assassinos e com outros, 
o próprio Superintendente da Polícia Federal e o De-
legado que ali esteve comigo disseram que não são 
próprias as condições para Cesare Battisti, que é um 
escritor, estar ali.

Portanto, hoje, o Dr. Romeu Tuma, Secretário Na-
cional de Justiça, me telefonou, tendo em vista essa 
minha comunicação ao Ministro Tarso Genro, e disse 
que está tomando as providências, levando em conta 
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as limitações obviamente da Justiça e da lei, para a 
transferência de Cesare Battisti possivelmente para 
a Papuda, onde, numa cela individual, terá melhores 
condições inclusive para escrever os seus textos, os 
seus livros e assim por diante.

Mas espero sinceramente, Sr. Presidente, diante 
dessas circunstâncias, que possa o escritor Cesare 
Battisti ser objeto de uma decisão sábia, de bom senso 
do Supremo Tribunal Federal na direção de indeferir o 
pedido de extradição, tendo em vista impropriedades 
no processo apontadas nesse artigo do professor Dal-
mo Dallari e também pelo advogado de defesa Luiz 
Eduardo Greenhalgh, tais como as comprovadas pelos 
documentos juntados no pedido. Cesare Battisti nunca 
foi ouvido, não teve oportunidade de contar provas – 
e, no caso, nem provas existem, mas acusações de 
“arrependido” – e nunca foi citado pessoalmente ou 
interrogado.

Os advogados, que escolheu no primeiro pro-
cesso, foram presos, e os dativos estatais juntaram 
procuração falsa para justificar a presença no proces-
so e obtiveram benefícios para outros clientes, incul-
pando Cesare.

Cesare Battisti deverá cumprir, na Itália, pena de 
prisão perpétua, uma punição inexistente no sistema 
penal brasileiro, aplicada à revelia dele, o que já atenta 
contra as garantias constitucionais brasileiras.

Espero que a decisão sábia e de bom senso do 
Supremo Tribunal Federal, dos eminentes Ministros, 
seja a de indeferir esse pedido.

Sr. Presidente, o próprio Presidente Sarkozy está 
empenhado, como eu, para que Ingrid Betancourt seja 
libertada dos seqüestradores das Farc, lá na Colômbia. 
Isso está dependendo, inclusive, da própria decisão do 
governo colombiano de dizer àqueles que estão pre-
sos por terem participado de ações armadas das Farc 
que, se renunciarem à ação armada, ao narcotráfico, 
poderão viver em liberdade.

Ora, se o próprio Presidente Sarkozy considera 
tão importante, como eu considero a questão para 
a humanidade, a libertação de Ingrid Betancourt – e 
disso vai depender do diálogo, que espero seja logo 
retomado, eu quero colaborar, quero que o Presidente 
Lula colabore também. Ora, se é importante a ação 
de anistia para os que participaram das Farc, então 
por que não considerar a anistia de Cesare Battisti, 
que, obviamente, tem dito, pelos seus livros, pelas 

suas declarações e pelo que me disse ontem, pesso-
almente, na prisão da Polícia Federal, que, desde que 
ocorreu a morte de Aldo Moro, não quer, renunciou e 
não recomenda...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...ação de sangue contra quaisquer seres humanos?

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Após o brilhante pronunciamento de Eduardo Suplicy, 
advertindo a Justiça brasileira sobre um preso italiano, 
intelectual e escritor, que podemos estar cometendo 
injustiça...

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Senador Mozarildo Cavalcanti. 

Depois, pela liderança do seu Partido, a Sena-
dora Ideli Salvatti.

Pela ordem, V. Exª pode usar da palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Mão 
Santa, quero pedir a V. Exª a transcrição de dois docu-
mentos que registram os 63 anos que hoje completa 
o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que conta atual-
mente com oito Senadores, 21 Deputados Federais, 
61 Deputados Estaduais, 427 Prefeitos, mais de 4 mil 
Vereadores e mais de 1 milhão de filiados. Este Par-
tido teve como criador Getúlio Vargas, cuja filosofia 
continua sempre moderna: a articulação entre o capi-
tal, isto é, o empregador, e o trabalhador, garantindo 
a este as questões trabalhistas fundamentais, como 
décimo terceiro, salário mínimo, férias e todas as ga-
rantias trabalhistas que foram asseguradas à época 
de Getúlio, e que, hoje, obviamente, dependem de 
alguma modernização.

Gostaria, portanto, de pedir a V. Exª a transcrição 
desses dois documentos para registrar os 63 anos de 
fundação do PTB, congratulando-me com os petebis-
tas de todo o Brasil e, principalmente, convocando a 
juventude para que construamos um novo PTB.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do inciso I, § 2º, 
art. 210 do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Também queremos nos associar, e todo o Brasil, pela 
existência desse extraordinário Partido, criado pelo 
estadista Getúlio Vargas, aqui representado por fortes 
lideranças, entre as quais V. Exª.

Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti. 
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-

nuncia a seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Agradeço, Sr. Presidente.

Quero também me agregar aos cumprimentos 
ao PTB pela importância que esse Partido tem na his-
tória do nosso País e pela atuação da sua Bancada 
aqui no Senado, tão bem comandada pelo Senador 
Cafeteira.

O que me traz à tribuna – inclusive quero regis-
trar aqui a presença do Deputado Edinho Bez, que 
promoveu um maravilhoso seminário sobre o assunto 
– é exatamente a questão de portos, 200 anos! 

O que me traz à tribuna é uma preocupação em 
relação à Medida Provisória nº 412, que agora saiu 
da Câmara, chegou ao Senado e está na pauta. In-
clusive, na reunião de líderes da última terça-feira, já 
ficou claro que, juntamente com a 413, nós vamos ter 
muita polêmica, Senadora Serys. Então, é a MP 413, 
que trata da questão tributária, da Contribuição sobre 
o Lucro Líquido, e o reporto. 

A medida provisória, inicialmente, quando saiu 
do Governo, trazia algo muito bom, muito positivo, que 
era estender até o ano de 2010 a isenção fiscal para 
aquisição de equipamentos para os portos brasileiros. 
Isso já deu excelentes resultados. A extensão desse 
benefício, com certeza, vai continuar produzindo gran-
des efeitos em todo o sistema portuário brasileiro.

Só que, na tramitação na Câmara, nós tivemos 
emendas positivas, que foram aproveitadas, inclusive 
emendas da relatora do projeto aqui no Senado Fede-
ral, Senadora Kátia Abreu, mas houve uma grande po-
lêmica lá na Câmara, a famosa Emenda nº 4, que nós 
conhecemos como “e/ou, e/ou”, que foi derrotada por 
inconstitucionalidade na Câmara. Como aqui no Sena-
do Federal, a Senadora Kátia Abreu relatará a matéria, 
eu não tenho nenhuma dúvida de que, no seu parecer, 
ela vai buscar introduzir novamente este tema. 

Este “e/ou” precisa ser entendido na complexi-
dade que tem e, inclusive, na afronta constitucional 
que está contida nessa emenda, do meu ponto de 
vista, de forma inequívoca, porque os portos no Brasil, 
como na quase totalidade dos países no mundo, são 
serviço público que pode ser executado pela iniciati-
va privada mediante concessão e, obrigatoriamente, 
com licitação.

Portanto, quando se tenta, por meio de uma 
emenda, abrir uma prerrogativa que nós já temos na 
lei, porque a Lei dos Portos no Brasil, Lei nº 8.630, já 

permite terminal de uso privativo. Uma empresa quer 
escoar a sua produção, como temos várias no Brasil, 
como a Bunge, a Cargill e a Vale, pode ter o seu porto 
e escoar. A Lei nº 8.630 ainda dá uma flexibilização: a 
empresa que tenha um terminal de uso privativo, se tiver 
uma pequena folga, pode também movimentar carga 
de terceiros, mas como exceção, não como regra. 

Agora, a emenda apresentada pela Senadora Kátia 
Abreu na Câmara, que foi rejeitada por inconstitucional e 
que poderá aparecer aqui novamente, tenta colocar um 
“e” e, ao lado dele, um “ou”, no seguinte sentido: “Termi-
nais de uso privativo, de uso misto para movimentação 
de carga própria e de terceiros” – como está na lei – ela 
altera para “carga própria ou de terceiros”.

Portanto, um terminal privativo, Deputado Edinho 
Bez, sem participar da concessão, sem as regras e 
o custo de uma concessão, sem processo licitatório, 
passaria a poder movimentar carga de terceiros de 
forma liberada, criando uma concorrência totalmente 
desleal, sem que a autoridade nacional, a autoridade 
portuária tivesse qualquer controle. 

No terminal privativo, a autoridade portuária não 
tem intervenção, a não ser o caso da fiscalização, ob-
viamente. Mas com esta pequena...é uma palavrinha 
de nada, mas ela muda tudo, inclusive, do meu ponto 
de vista, ela promove uma mudança constitucional, 
Senadora Serys Slhessarenko. A nossa Constitui-
ção é claríssima, ela é taxativa: o porto é um serviço 
público e, portanto, ele obrigatoriamente tem de ser 
concessionado. 

E não me venham com essa história de que os 
portos públicos brasileiros não dão atendimento, porque 
os números desmentem. Os números desmentem! Eu 
vou, inclusive, aqui, relatar os números que são mui-
to consistentes, que foram apresentados, Deputado 
Edinho Bez, naquele seminário que V.Exª promoveu 
há poucas semanas. 

A movimentação de carga geral, aquela de maior 
valor agregado, atingiu o total de 102 milhões de tone-
ladas em 2006; em 1999, tinha sido de apenas de 48 
milhões. Portanto, em menos de sete anos, nós mais 
do que dobramos a movimentação de carga nos por-
tos brasileiros. E os portos públicos foram responsá-
veis por nada mais, nada menos do que 82 milhões de 
toneladas –portanto, a grande maioria, mais de 80% 
da movimentação. 

O sistema portuário brasileiro tem 37 portos pú-
blicos, entre marítimos e fluviais. Desse total de 37, 18 
são delegados. Portanto, a iniciativa privada opera os 
nossos portos. Não é questão de ficar estatal. Não! A 
iniciativa privada opera mediante a concessão. Ou são 
concessões ou é autorizada a administração por parte 
de governos estaduais e municipais. É o caso de Santa 
Catarina, onde temos quatro portos públicos. 
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O de Itajaí é municipalizado; o de São Francisco 
é estadualizado; o de Imbituba é concessão; e Laguna 
é docas. Portanto, em nosso Estado temos as quatro 
modalidades. Isso é muito claro.

Esses 37 portos públicos foram responsáveis 
por 80% da carga geral em 2006. A movimentação de 
carga geral cresceu 136% nos portos públicos, hoje 
operados por empresas privadas, e apenas 48% nos 
terminais privativos. 

A movimentação de contêineres quintuplicou: de 
um milhão de contêineres em 1993, pulou para quase 
cinco milhões de contêineres em 2007. 

E tenho aqui os números dos portos: em Santos, 
a movimentação de contêineres cresceu, entre 2002 
a 2006, 129%; Itajaí, 107%; Rio de Janeiro e Itaguaí, 
103%; Vitória, 94%; Paranaguá, 81%; e Suape, 80%. 

O custo da movimentação reduziu o preço sig-
nificativamente. O custo total da movimentação dos 
terminais especializados caiu para algo em torno de 
160 a 220 dólares por contêiner, que são valores com-
petitivos internacionalmente. Em 1993, esse custo fi-
cava na casa de 500 dólares. Portanto, diminuiu para 
menos da metade, é quase um terço do preço cobra-
do em 1993.

Diante desses dados, desses números, é por isso 
que é absolutamente inaceitável qualquer tentativa de 
transformação dos portos brasileiros. É inadmissível 
essa abertura indiscriminada e desleal, inclusive em 
termos de concorrência com aqueles que participaram 
das concessões, que apresentaram os seus preços, 
que têm custos por serem concessionados Não se pode 
aceitar agora uma abertura para permitir que portos 
privados, portos para escoamento de carga própria, 
possam ser utilizados de forma camuflada para a mo-
vimentação de carga de terceiros sem estarem sujeitos 
nem à autoridade portuária nem aos custos e à arreca-
dação pertinentes a um processo de concessão.

É por isso, Sr. Presidente, que realmente está 
correta a Oposição quando diz que a Medida Provisó-
ria nº 412 será polêmica, porque nesta Casa o debate 
será acirrado se a Emenda nº 4 do “e/ou, e/ou” voltar a 
ser apresentada depois de ter sido tão fragorosamente 
derrotada na Câmara dos Deputados.

Era isso, Sr. Presidente, que eu queria dizer nes-
ta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Agradecemos à Senadora Ideli Salvatti pelo cumpri-
mento do horário.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pela ordem, concedo a palavra à Senadora Serys 
Slhessarenko, que também está inscrita.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Vou falar 
pela ordem e abro mão da inscrição, Presidente. Vou 
ser bastante breve.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, como relatora 
da LDO 2009, estamos cumprindo os prazos do crono-
grama estabelecido pela Comissão Mista de Orçamen-
to. Entregamos o relatório preliminar no dia 13, terça-
feira passada e, amanhã, sexta-feira, entregaremos, 
até às 18h, o relatório preliminar sobre a LDO com as 
emendas aprovadas nessa peça. O documento estará 
disponível na Internet, na página da Comissão Mista 
de Orçamento, amanhã, a partir das 18h, já com as 
emendas aprovadas ao relatório preliminar. 

Fica, portanto, o alerta às senhoras e aos se-
nhores Senadores, às senhoras e aos senhores De-
putados.

A votação do projeto será nesta terça-feira, dia 
20, às 14h30, na Comissão Mista de Orçamento. 

No relatório preliminar, estou colocando os pontos 
para atendimento das emendas dos senhores parla-
mentares, Senadoras, Senadores, Deputados e De-
putadas. Juntos, os parlamentares, as bancadas e as 
comissões devem entregar mais de três mil emendas. 
Destaco que o prazo para entregar essas emendas 
será entre os dias 21 e 30 de maio. 

Juntamente com o Presidente da Comissão Mis-
ta de Orçamento, Deputado Mendes Ribeiro, estamos 
cumprindo o cronograma para poder colocar o projeto 
de lei da LDO em votação dentro do prazo.

Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Convidamos para usar da palavra o Senador Geovani 
Borges, do PMDB do Estado do Amapá. 

Em seguida, está inscrito, por cessão do Senador 
Paulo Duque, o Senador Pedro Simon, do Estado do 
Rio Grande do Sul, também do PMDB.

Em seguida, será a vez da encantadora Senadora 
Lúcia Vânia, tucana, de Goiás.

Senador Geovani Borges, V. Exª tem a palavra.
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, 
na quarta-feira, 30 de abril, subi a esta tribuna para de-
nunciar os problemas por que passa o Amapá devido 
à construção da segunda pista de pouso e decolagem 
do Aeroporto Internacional de Macapá.

Pois bem. Hoje, passados exatos quinze dias, 
volto a esta mesma tribuna para elogiar, de público, 
o presidente da Infraero, Sr. Sérgio Gaudenzi, pela 
sua habilidade, visão estratégica e forte sentimento 
humanístico, e dizer ao Brasil, no geral, e ao Amapá 
em particular, que, graças a essas qualidades do en-
genheiro que dirige aquela estatal e ao empenho da 
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bancada federal, Governo do Estado, Associação de 
Moradores e todos os entes envolvidos no processo, 
estamos muito próximos de uma definitiva e alvissareira 
solução para a segunda pista de pouso e decolagem 
do Aeroporto Internacional de Macapá.

Vale ressaltar que, na audiência ocorrida hoje pela 
manhã, deixamos claro, como a água mais cristalina, 
que o Amapá não quer a segunda pista. Primeiro, por-
que o projeto implica desalojamento de 1,5 mil famílias 
que lá estão instaladas há mais de 20 anos, algumas, 
há 30, outras, há 40 anos.

Eu mesmo, Sr. Presidente, comprei a minha casa 
no bairro Alvorada via empréstimo da Caixa Econômica 
Federal: passei 25 anos pagando e já quitei o imóvel.

O presidente da Associação de Moradores, José 
Roberto Nunes, esteve em meu gabinete em comitiva 
ansiosa por proteção. Eu os estimulei a buscar tam-
bém os demais colegas de bancada, no entendimento 
clássico de que a força é produto da união.

Quando se trata de gente, problema algum pode 
ser considerado pequeno. V. Exªs podem imaginar quan-
tos sonhos se instalam em cada lar e quantos anos 
de trabalho foram necessários para quitar e construir 
cada casa?

Sem falar que o Plano Diretor de Macapá, em 
seu arcabouço técnico-jurídico, veta a área escolhida 
para a implantação dessa pista de pouso.

Conselho dado, conselho ouvido, problema re-
solvido. Hoje pela manhã, estivemos com o presidente 
da Infraero: eu; o coordenador da bancada, Deputa-
do Jurandil Juarez; os Deputado Bala Rocha, Fátima 
Pelaes, Dalva Figueiredo, Davi Alcolumbre, Evandro 
Milhomem, Antonio Feijão; o Secretário Especial de 
Governo Alberto Góes e o presidente da Associação 
dos Moradores, Roberto Nunes e comitiva.

Democrática e educadamente, todos puderam fa-
zer suas colocações. O Dr. Sérgio Gaudenzi, acompa-
nhado de principais assessores da Infraero, nos ouviu a 
todos. Em respeitabilíssimo silêncio. Ao final, disse-nos 
que o número de pistas de um aeroporto é uma coisa 
relativa. O aeroporto de Londres, por exemplo, só tem 
uma pista de pouso e de decolagem. O aeroporto de 
Amsterdã tem sete. Existem soluções técnicas para dar 
vazão a pousos e decolagens. De mais a mais, quem 
garante que, daqui a 50 anos, a tecnologia manterá 
as mesmas exigências para levantar vôo ou aterrissar 
uma aeronave?

Homem sábio, ponderado e conciliador, o Dr. 
Sérgio. Pediu aos assessores que, de pronto, agen-
dassem um encontro técnico entre Infraero, Governo 
do Estado do Amapá e Prefeitura Municipal de Maca-
pá, capital do meu Estado, para que se encontre uma 
solução urgentíssima para o caso.

Em contrapartida pediu apenas que divulgásse-
mos que qualquer especulador ou invasor daquela área 
será punido com o rigor da lei. A bancada concordou 
uníssona. É justo e é legal.

Isso significa dizer, Sr. Presidente, que as 1,5 
mil famílias em torno da área da Infraero, da pista 
do Aeroporto Internacional de Macapá, podem ficar 
tranqüilas, porque já têm o direito adquirido. E dessas 
1,5 mil famílias que lá se encontram, nenhuma é de 
especulador, pertencem à história do Amapá, são os 
pioneiros e os brasileiros que lá chegaram e ali se en-
contram. Vamos acabar com esse terrorismo! E isso 
não prejudica em nada a questão dos interesses da 
Infraero e do Governo do Estado.

Confesso, Sr. Presidente, que saí de lá exultante, 
pela vitória que ora anuncio da tribuna do Congresso 
Nacional, dando essa bela notícia aos moradores ra-
dicados ao longo da Infraero, o Alvorada II, também 
pela alegria de tratar um homem de bem, o Presidente 
da Infraero, que foi sensível à preocupação da banca-
da. Parabéns ao Deputado Jurandil Juarez, que muito 
bem conduziu a reunião.

Mas, antes de concluir meu pronunciamento, 
Sr. Presidente, quero aqui registrar a presença, nas 
galerias do plenário do Senado Federal, na tribuna 
de honra, no caso, do Presidente da Associação de 
Moradores do Alvorada II, Dr. José Roberto Nunes, 
da comitiva, da Ester Maciel, moradora de lá que se 
emocionou e se abraçou com os companheiros, com 
o Antonio Bessa, que vibrou lá, o Mujoca, que mora 
há mais de quarenta anos com a sua família naquele 
bairro, e o Rildomar Jucá. Muito obrigado por terem se 
deslocado em busca de soluções para os problemas 
que os afligiam.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Senador 
Mão Santa. O Amapá aguarda brevemente a visita de 
V. Exª para receber o título de cidadão de Macapá. O 
autor da proposta será o Deputado Isaac Alcolumbre, 
conforme anunciado ontem, aqui na Mesa, pelo nosso 
querido Deputado Federal Davi Alcolumbre. Será re-
cepcionado com todas honrarias, porque V. Exª, hoje, 
é um nome nacional neste País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Depois de cumprimentá-lo pelo brilhante pronuncia-
mento e pelo exato cumprimento do tempo regimental, 
quero agradecer o empenho para que eu ganhasse a 
cidadania do Estado do Amapá, que desejo conhecer. 
É o último Estado brasileiro, mas acho que está em 
concordância com a assertiva bíblica “os últimos serão 
os primeiros”. Com certeza, o meu coração fica pleno 
em ser cidadão do Amapá.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O requerimento que acaba de ser lido será incluído em 
Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária, 
nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 600, DE 2008

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
do Projeto de Lei da Câmara nº 125, com o Projeto De 
Lei da Câmara nº 94, ambos de 2007, por versarem 
sobre a mesma matéria.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2008. – Sena-
dor Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido será publicado e, 

posteriromente, incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 255, II, c, 8, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 601, DE 2008

Nos termos do art. 55, III, da Constituição Fe-
deral e para os fins do disposto no § 2º do art. 13 do 
Regimento Interno com a redação dada pela Resolu-
ção nº 37 de 1995, requeiro licença para ausentar-me 
dos trabalhos da Casa no dia 15 de maio de 2008, em 
virtude de viagem oficial ao Estado de Mato Grosso 
no âmbito dos trabalhos da Subcomissão Temporária 
para Acompanhamento da Crise Ambiental na Ama-
zônia (CMACAA).

Sala das Sessões, 15 de maio de 2008. – Sena-
dor Expedito Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos vão à 
publicação e serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 604, DE 2008

Nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e 
de acordo com as tradições da Casa, requeiro voto de 
louvor ao Jornal do Senado, seu diretor e toda sua 
equipe pela Edição Especial do 120º Aniversário da 
Abolição da Escavatura.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2008. – Sena-
dora Rosalba Ciarlini.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.

Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constitui-

ção que passo a ler.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – 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, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. DEM – BA) 
– A Presidência comunica que a Medida Provisória nº 
430, de 2008, que “Abre crédito extraordinário, em fa-
vor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, no valor de R$ 7.560.000.000,00 (sete bilhões, 
quinhentos e sessenta milhões de reais), e dá outras 
providências”, 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 tra-
mitação:

MPV 430

Publicação no DO 14-5-2008-Ed. Extra

Emendas até 20-5-2008
(6 dias após a publica-
ção)

Prazo na Comissão 14-5-2008 a 27-5-2008 
(14º dia)

Remessa do Processo à 
CD

27-5-2008

Prazo na CD de 28-5-2008 a 10-6-
2008
(15º ao 28º dia)

Recebimento previsto no 
SF

10-6-2008

Prazo no SF 11-6-2008 a 24-6-2008 
(42º dia)

Se modificado, devolução 
à CD

24-6-2008

Prazo para apreciação das 
modificações do SF, pela 
CD

25-6-2008 a 27-6-
2008
(43º ao 45º dia)

Regime de urgência, obs-
truindo a pauta a partir de

28-6-2008 (46º dia)

Prazo final no Congresso 12-7-2008 (60 dias)

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. DEM – BA) 
– O Senhor Presidente da República adotou, em 14 
de maio de 2008, e publicou na mesma data, a Me-
dida Provisória nº 431, de 2008, que “Dispõe sobre 
a reestruturação do Plano Geral de Cargos do Poder 

Executivo – PGPE, de que trata a Lei nº 11.357, de 
19 de outubro de 2006; do Plano Especial de Cargos 
da Cultura, de que trata a Lei nº 11.233, de 22 de de-
zembro de 2005, do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, de que trata a 
Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, da Carreira 
de Magistério Superior, do Plano Especial de Cargos 
do Departamento de Polícia Federal, de que trata a 
Lei nº 10.682, de 28 de maio de 2003, do Plano de 
Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento 
Agrário, de que trata a Lei nº 11.090, de 7 de janeiro 
de 2005, da Carreira de Perito Federal Agrário, de que 
trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, da 
Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, de 
que trata a Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, 
da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, de que tra-
ta a Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro 
de 2001 e a Lei nº 10.883, de 16 de junho 2004, dos 
Cargos de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial 
de Produtos de Origem Animal, Agente de Atividades 
Agropecuárias, Técnico de Laboratório e Auxiliar de 
Laboratório do Quadro de Pessoal do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de que tratam 
respectivamente as Leis nºs 11.090, de 2005 e 11.344, 
de 8 de setembro de 2006, dos Empregos Públicos de 
Agentes de Combate às Endemias, de que trata a Lei 
nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, da Carreira de 
Policial Rodoviário Federal, de que trata a Lei nº 9.654, 
de 2 de junho de 1998, do Plano Especial de Cargos 
do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, de 
que trata a Lei nº 11.095, de 13 de janeiro de 2005, 
da Gratificação de Desempenho de Atividade de Exe-
cução e Apoio Técnico à Auditoria no Departamento 
Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde – 
GDASUS, do Plano de Carreiras e Cargos do Hospital 
das Forças Armadas – PCCHFA, do Plano de Carreira 
e Cargos do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, e do Plano de Carreira do Ensino Bási-
co Federal, fixa o escalonamento vertical e os valores 
dos soldos dos militares das Forças Armadas, altera 
a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dis-
põe sobre a contratação por tempo determinado para 
atender à necessidade temporária de excepcional in-
teresse público, e a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos ser-
vidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais, institui sistemática para 
avaliação de desempenho dos servidores da adminis-
tração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
e dá outras providências”.

Nos termos dos §§ 2º e 3º do art 2º da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, fica assim constituída a Comissão 
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES

TITULARES SUPLENTES

Bloco da Minoria (DEM/PSDB)

José Agripino (DEM) Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM) Raimundo Colombo (DEM)
Arthur Virgílio (PSDB) Álvaro Dias (PSDB)
Marconi Perillo (PSDB) Marisa Serrano (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo  
(PT/PR/PSB/PCdoB/PP/PRB)

Ideli Salvatti (PT) Inácio Arruda (PCdoB)
João Ribeiro (PR) Marcelo Crivella (PRB)
Renato Casagrande (PSB) Francisco Dornelles (PP)

PMDB (Maioria)

Valdir Raupp Almeida Lima
Wellington Salgado de Oliveira Leomar Quintanilha
Valter Pereira Neuto de Conto

PTB

Epitácio Cafeteira Sérgio Zambiasi 

PDT

Jefferson Peres Osmar Dias

* PSOL

José Nery 

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS

TITULARES SUPLENTES

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)

Henrique Eduardo Alves-PMDB Carlos Willian-PTC
Maurício Rands-PT Vinícius Carvalho-PTdoB
Mário Negromonte-PP Edinho Bez-PMDB
Luciano Castro-PR Beto Faro-PT
Jovair Arantes-PTB Benedito de Lira-PP
Hugo Leal-PSC José Carlos Araújo-PR

Bloco (PSDB/DEM/PPS)

José Aníbal-PSDB Ronaldo Caiado-DEM
Antonio Carlos Magalhães Neto-DEM Arnaldo Jardim-PPS
Fernando Coruja-PPS Bruno Rodrigues-PSDB
Bruno Araújo-PSDB José Carlos Aleluia-DEM

Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)

Renildo Calheiros-PCdoB Ana Arraes-PSB
Márcio França-PSB Vieira da Cunha-PDT

*PHS

Miguel Martini 

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Também de acordo com a Resolução nº 1, de 
2002-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
a tramitação da matéria:

– Publicação no DO: 14-5-2008-Ed. Extra
– Designação da Comissão: 15-5-2008(SF)
– Instalação da Comissão: 16-5-2008
– Emendas: até 20-5-2008 (6 dias após a pu-

blicação)
– Prazo na Comissão: 14-5-2008 a 27-5-2008(14º 

dia)
– Remessa do processo à CD: 27-5-2008
– Prazo na CD: de 28-5-2008 a 10-6-2008 (15º 

ao 28º dia) 
– Recebimento previsto no SF: 10-6-2008
– Prazo no SF: de 11-6-2008 a 24-6-2008 (42º 

dia)
– Se modificado, devolução à CD: 24-6-2008
– Prazo para apreciação das modificações do SF, 

pela CD: de 25-6-2008 a 27-6-2008 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir 

de: 28-6-2008 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 12-7-2008

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-

CN.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. DEM – BA) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. PSDB Nº 496/2008

Brasília, 15 de maio de 2008

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Chico 

Alencar (PSOL-RJ), como membro suplente, em subs-
tituição ao Deputado Affonso Camargo, para integrar a 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a 
investigar o uso do Cartão de Pagamento do Governo 
Federal – CPGF (Cartões Corporativos) por integran-
tes da Administração Pública Federal, denominados 
ecônomos.

Respeitosamente, – Deputado José Aíbal, Lí-
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. DEM – BA) 
– Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, Projetos de Lei do Senado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (César Borges. DEM – BA) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, parecer que passo a ler.

É lido o seguinte:

    549ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14568 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL550     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14569     551ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14570 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL552     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14571     553ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14572 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL554     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14573     555ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14574 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL556     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14575     557ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14576 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL558     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14577     559ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14578 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL560     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14579     561ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14580 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL562     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14581     563ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14582 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL564     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14583     565ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14584 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL566     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14585     567ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14586 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL568     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14587     569ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14588 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL570     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14589     571ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14590 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL572     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14591     573ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14592 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL574     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14593     575ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14594 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL576     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14595     577ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14596 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL578     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14597     579ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14598 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL580     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14599     581ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14600 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL582     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14601     583ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14602 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL584     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14603     585ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14604 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL586     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14605     587ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14606 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL588     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14607     589ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14608 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL590     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14609     591ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14610 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL592     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14611     593ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14612 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL594     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14613     595ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14614 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL596     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14615     597ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14616 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL598     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14617     599ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14618 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

O SR. PRESIDENTE (César Borges. DEM – BA) 
– Com referência ao Projeto de Lei do Senado nº 
619, de 2007, de autoria do Senador Tião Viana, que 
“consolida a legislação sanitária federal”, cujo parecer 
acaba de ser lido, a matéria, nos termos do §1º do art. 
213-C do Regimento Interno, ficará perante a Mesa a 
fim de receber emendas destinadas à correção de re-
dação que afrontem o mérito da matéria.

Quanto ao prazo, observado o disposto no §3º do 
art. 213-B, aplicar-se-à a alínea “d” do inciso II do art. 

235, todos da Lei Interna da Casa. Nesse sentido, o 
Projeto ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis 
para recebimento de emendas, findo o qual serão elas 
encaminhadas à deliberação da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. DEM – BA) 
– Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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14620 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL602     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14621     603ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14622 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL604     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14623     605ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14624 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL606     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14625     607ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14626 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL608     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14627     609ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14628 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL610     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14629     611ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14630 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL612     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14631     613ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14632 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL614     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14633     615ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14634 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL616     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14635     617ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14636 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL618     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14637     619ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14638 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL620     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14639     621ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14640 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL622     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14641     623ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14642 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL624     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14643     625ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14644 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL626     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14645     627ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14646 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL628     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14647     629ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14648 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL630     
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O SR. PRESIDENTE (César Borges. DEM – BA) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 71, DE 2002 
(Nº 1.650/2007, na Casa de Origem) 

(De Iniciativa do Presidente da República) 
(Tramitando em regime de urgência, nos termos  

do art. 64, § 2º, da Constituição Federal)

    631ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14650 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL632     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14651     633ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14652 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL634     
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(À Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul; e às Comissões de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, e de Assuntos Econômicos.)

    635ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14654 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL636     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14655     637ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14656 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL638     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14657     639ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14658 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL640     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14659     641ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14660 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL642     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14661     643ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14662 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL644     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14663     645ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14664 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL646     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14665     647ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14666 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL648     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14667     649ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14668 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL650     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14669     651ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14670 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL652     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14671     653ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14672 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL654     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14673     655ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 
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O SR. PRESIDENTE (César Borges. DEM – BA) 
– Os Projetos de Lei da Câmara nºs 71 e 72, de 2008, 
que acabam de ser lidos, terão tramitação com prazo 
determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do 
art. 64, § 1º, da Constituição, combinado com o art. 
375 do Regimento Interno.

Com referência ao Projeto de Lei da Câmara nº 
71, de 2008, uma vez que depende de manifestação da 
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, a 
Presidência encaminhará a matéria ao exame daquele 
colegiado, nos termos do art. 3º, I, da Resolução nº 1, 
de 2007-CN, obedecido o disposto no art. 375, III, do 
Regimento Interno, por analogia.

Ao mesmo tempo, encaminha o referido Proje-
to para apreciação simultânea pelas Comissões de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, e de Assun-
tos Econômicos, somente podendo receber emendas 
perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, pelo prazo único de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, b, combinado com o art. 375, I, 
do Regimento Interno.

Com referência ao Projeto de Lei da Câmara nº 
72, de 2008, a matéria vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, onde poderá receber emendas 
pelo prazo único de cinco dias úteis, nos termos do 
art. 122, II, b, combinado com o art. 375, I, do Regi-
mento Interno.

Findo o prazo para apresentação de emendas, 
uma vez apresentadas, serão elas encaminhadas à 
Secretaria-Geral da Mesa para publicação no Diário do 
Senado Federal e em avulsos, na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (César Borges. DEM – 
BA) – A Presidência comunica ao Plenário que foram 
autuados, por solicitação do Presidente da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
os seguintes ofícios:

– Ofício nº 14, de 2008 – CN (Ofício nº 222/2008/
MI, na origem), do Ministro de Estado da Inte-
gração Nacional, encaminhando ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao art. 20, §5º, da 
Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, com 
a redação dada pela Lei Complementar nº 125, 
de 3 de janeiro de 2007, cópia do Relatório das 
Atividades Desenvolvidas e Resultados Obti-
dos com a aplicação dos recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte – 
FNO, elaborado pelo Banco da Amazônia S.A 
e cópia do Relatório de Gestão (Parecer nº 
03/CGFCF/DFD, de 22.04.2008), elaborado 
pelo Ministério da Integração Nacional e en-
caminhado à Secretaria Federal de Controle 
Interno, da Controladoria-Geral da União, para 

compor o processo de prestação de contas da 
FNO, referente ao exercício de 2007;

– Ofício nº 15, de 2008 – CN (Ofício nº 223/2008/
MI, na origem), do Ministro de Estado da Inte-
gração Nacional, encaminhando ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao art. 20, §5º, da 
Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, com 
a redação dada pela Lei Complementar nº 125, 
de 3 de janeiro de 2007, cópia do Relatório das 
Atividades Desenvolvidas e Resultados Obti-
dos com a aplicação dos recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordes-
te – FNE, elaborado pelo Banco do Nordeste 
do Brasil S.A e cópia do Relatório de Gestão 
(Parecer nº 02/CGFCF/DFD, de 18.04.2008), 
elaborado pelo Ministério da Integração Na-
cional e encaminhado à Secretaria Federal 
de Controle Interno, da Controladoria-Geral 
da União, para compor o processo de presta-
ção de contas da FNO, referente ao exercício 
de 2007; e

– Ofício nº 16, de 2008 – CN (Ofício nº 224/2008/MI, 
na origem), do Presidente do CONDEL/FCO, 
encaminhando ao Congresso Nacional, em 
cumprimento ao §5º do art. 20 da Lei nº 7.827, 
de 27 de setembro de 1989, relatório do Banco 
do Brasil S.A, administrador do FCO, sobre as 
atividades desenvolvidas e resultados obtidos 
com as aplicações dos recursos do Fundo no 
ano de 2007, acompanhado do Parecer Con-
junto nº 10/SDR/SCO, de 01.04.2008.

Os Ofícios lidos retornam à Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Tendo havido acordo das Lideranças no sentido 

da apreciação das medidas provisórias na próxima 
semana, está encerrada a Ordem do Dia.

São os seguintes os itens transferidos:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 410, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2008, que acres-
centa artigo à Lei nº 5.889, de 8 de junho de 
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1973, criando o contrato de trabalhador rural 
por pequeno prazo; estabelece normas tran-
sitórias sobre a aposentadoria do trabalhador 
rural; prorroga o prazo de contratação de finan-
ciamentos rurais de que trata o § 6º do art. 1º 
da Lei nº 11.524, de 24 de setembro de 2007; 
e altera as Leis nºs 8.171, de 17 de janeiro de 
1991; 7.102, de 20 de junho de 1993; 9.017, 
de 30 de março de 1995, 8.212 e 8.213, am-
bas de 24 de julho de 1991 (proveniente da 
Medida Provisória nº 410, de 2007).

Relator revisor: Senador Flávio Arns
(Sobrestando a pauta a partir de: 

22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 411, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 9, de 2008, que dispõe 
sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jo-
vens – Projovem, instituído pela Lei nº 11.129, 
de 30 de junho de 2005; altera a Lei nº 10.836, 
de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos 
das Leis nºs 9.608, de 18 de fevereiro de 1998; 
10.748, de 22 de outubro de 2003; 10.940, de 
27 de agosto de 2004; 11.129, de 30 de junho 
de 2005; e 11.180, de 23 de setembro de 2005; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 411, de 2007).

Relatora revisora: Senadora Lúcia Vâ-
nia

(Sobrestando a pauta a partir de: 
22.03.2008)

Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 10, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 412, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 10, de 2008, que dispõe 
sobre a prorrogação do Regime Tributário para 
Incentivo à Modernização e à Ampliação da 
Estrutura Portuária – Reporto, instituído pela 
Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004; 
e altera as Leis nºs 11.033, de 21 de dezem-
bro de 2004; e 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

(proveniente da Medida Provisória nº 412, de 
2007).

Relatora revisora: Senadora Kátia 
Abreu

(Sobrestando a pauta a partir de: 
22.03.2008)

Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

4 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 11, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 416, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 11, de 2008, que altera a 
Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, que 
institui o Programa Nacional de Segurança Pú-
blica com Cidadania – Pronasci (proveniente 
da Medida Provisória nº 416, de 2008).

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

5 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 12, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 417, de 2007.) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2008, que altera e 
acresce dispositivos à Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e 
munição e sobre o Sistema Nacional de Ar-
mas – Sinarm e define crimes (proveniente da 
Medida Provisória nº 417, de 2008)

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

6 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 13, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 415, de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 13, de 2008, que proíbe 
a venda de bebidas alcoólicas às margens de 
trecho rural de rodovia federal; modifica as Leis 
nºs 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Có-
digo de Trânsito Brasileiro, para proibir que a 

    657ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2008 



14676 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2008

pessoa que possua qualquer concentração de 
álcool no sangue conduza veículo automotor; 
e 9.294, de 15 de junho de 1996; e dá outras 
providências (proveniente da Medida Provisó-
ria nº 415, de 2008).

Relator revisor: Senador Francisco Dor-
nelles

(Sobrestando a pauta a partir de: 
22.03.2008)

Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

7 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 14, DE 2008 
(Proveniente da Medida Provisória nº 413 de 2007) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 13, de 2008, que dis-
põe sobre medidas tributárias destinadas a 
estimular os investimentos e a modernização 
do setor de turismo, a reforçar o sistema de 
proteção tarifária brasileiro, a estabelecer a 
incidência de forma concentrada da Contri-
buição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social 
– Cofins na produção e comercialização de 
álcool; altera as Leis nºs 10.865, de 30 de 
abril de 2004; 11.488, de 15 de junho de 2007; 
9.718, de 27 de novembro de 1998; 11.196, 
de 21 de novembro de 2005; 10.637, de 30 
de dezembro de 2002; 10.833, de 29 de de-
zembro de 2003; 7.689, de 15 de dezembro 
de 1988; 7.070, de 20 de dezembro de 1982; 
9.250, de 26 de dezembro de 1995; 9.430, de 
27 de dezembro de 1996; 9.249, de 26 de de-
zembro de 1995; 11.051, de 29 de dezembro 
de 2004; 9.393, de 19 de dezembro de 1996; 
8.213, de 24 de julho de 1991; 7.856, de 24 
de outubro de 1989; e a Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 413, de 2008)

Relator revisor: Senador César Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 

22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

8 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 414, DE 2008 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal.)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 414, de 2007, que constitui fonte 

de recursos adicional para ampliação de limites 
operacionais do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social – BNDES.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

22.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 04.06.2008

9 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 15, DE 2008  
(Proveniente da Medida Provisória nº 418, de 2008) 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei de Conversão nº 15, de 2008, que 
altera as Leis nºs 11.508, de 20 de julho de 
2007, que dispõe sobre o regime tributário, 
cambial e administrativo das Zonas de Pro-
cessamento de Exportação, e 8.256, de 25 
de novembro de 1991, que cria áreas de li-
vre comércio nos municípios de Boa Vista e 
Bonfim, no Estado de Roraima; e dá outras 
providências (proveniente da Medida Provi-
sória nº 418, de 2008).

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

31.03.2008)
Prazo final (prorrogado): 13.06.2008

10 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 419, DE 2008 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 419, de 2008, que altera as Leis 
nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.678, 
de 23 de maio de 2003, transformando o cargo 
de Secretário Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial em Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

05.04.2008)
Prazo final (prorrogado): 18.06.2008

11 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 420, DE 2008 

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos  
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 420, de 2008, que abre crédito 
extraordinário, em favor de Encargos Finan-
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ceiros da União, no valor de doze bilhões e 
quinhentos milhões de reais, para o fim que 
especifica.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

11.04.2008)
Prazo final (prorrogado): 24.06.2008

12 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 421, DE 2008

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 daConstituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida Provisória 
nº 421, de 2008, que dispõe sobre o salário mínimo a 
partir de 1º de março de 2008.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 14.04.2008)
Prazo final (prorrogado): 27.06.2008

13 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 423, DE 2008

(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos 
do § 6º do art. 62 da Constituição Federal)

Discussão, em turno único, da Medida Provisória 
nº 423, de 2008, que abre crédito extraordinário, em 
favor dos Ministérios dos Transportes e da Integração 
Nacional, no valor global de seiscentos e treze milhões, 
setecentos e cinqüenta e dois mil, e cinqüenta e sete 
reais, para os fins que especifica.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 19.05.2008)
Prazo final: 02.06.2008

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2008 

(Em regime de urgência, nos termos do  
art. 64, § 1º da Constituição Federal) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008 
(nº 2.105/2007, na Casa de origem), de inicia-
tiva do Presidente da República, que institui 
o Regime de Tributação Unificada – RTU na 
importação, por via terrestre, de mercadorias 
procedentes do Paraguai; e altera as Leis nºs 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003 (Projeto do Sa-
coleiro). 

(Sobrestando a pauta a partir de: 
09.05.2008)

(Dependendo de pareceres da Repre-
sentação Brasileira no Parlamento do Merco-
sul e das Comissões de Constituição, Justiça 

e Cidadania-CCJ, de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional-CRE e de Assuntos Econô-
micos-CAE)

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 11, DE 2008 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 11, de 2008 (apre-
sentado como conclusão do Parecer nº 84, de 
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior), 
que aprova a Programação Monetária para o 
quarto trimestre de 2007.

16 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 48, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

17 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 5, DE 2005 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo 
como primeiro signatário o Senador Cristovam 
Buarque, que altera o art. 45 da Constituição 
para conceder ao brasileiro residente no ex-
terior o direito de votar nas eleições.

Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que oferece.
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18 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 38, DE 2004 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004, 
tendo como primeiro signatário o Senador Sér-
gio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da 
Constituição Federal, para estabelecer o voto 
aberto nos casos em que menciona, terminan-
do com o voto secreto do parlamentar.

Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e 
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio 
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre 
a Proposta) favorável, nos termos da Emen-
da nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º 
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de 
Plenário), contrário.

19 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 50, DE 2006 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Paulo Paim, que inclui o art. 50A e altera os 
arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, 
para estabelecer o voto aberto nos casos em 
que menciona, terminando com o voto secre-
to parlamentar.

Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta) 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 
2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de 
Plenário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ri-
beiro, pela aprovação parcial, nos termos da 
Subemenda-CCJ (Substitutivo), que oferece.

20 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 86, DE 2007 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, ten-
do como primeiro signatário o Senador Alvaro 
Dias, que altera o § 2º do art. 55 da Constituição 
Federal (determina o voto aberto para a perda 
de mandato de Deputados e Senadores).

Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Propos-
ta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, 
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a 
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda, 
que apresenta.

21 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 57, DE 2005 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, ten-
do como primeiro signatário o Senador Marco 
Maciel, que dá nova redação ao § 4º do art. 
66 da Constituição, para permitir que os vetos 
sejam apreciados separadamente no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados.

Pareceres da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, sob nºs

– 779, de 2006, 1º pronunciamento (so-
bre a Proposta): Relator: Senador Ramez Te-
bet, favorável;

– 272, de 2007, 2º pronunciamento (so-
bre a Emenda nº 1-Plen): Relator: Senador 
Adelmir Santana, favorável, com a Emenda 
nº 2-CCJ, de redação; e

– 100, de 2008, 3º pronunciamento (em 
reexame, nos termos do Requerimento nº 128, 
de 2008), Relator Senador Adelmir Santana, 
ratificando seus pareceres anteriores, apresen-
tando, ainda, as Emendas nºs 3 e 4-CCJ.

22 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 20, DE 1999 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;  
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro 
signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que altera o art. 228 da Constituição Federal, 
reduzindo para dezesseis anos a idade para 
imputabilidade penal. 

Parecer sob nº 478, de 2007, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Demóstenes Torres, favorável à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 
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1999, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 
e pela rejeição das demais matérias que tra-
mitam em conjunto, com votos contrários dos 
Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy, 
Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares, 
Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senado-
ras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em 
separado, do Senador Aloizio Mercadante e 
da Senadora Patrícia Saboya.

23 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 18, DE 1999 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;  
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 18, de 1999, tendo como primeiro signatário 
o Senador Romero Jucá, que altera a redação 
do art. 228 da Constituição Federal. 

24 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 3, DE 2001 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 3, de 2001, tendo como primeiro signatário 
o Senador José Roberto Arruda, que altera o 
artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo 
para dezesseis anos a idade para imputabili-
dade penal.

25 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 26, DE 2002 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro 
signatário o Senador Iris Rezende, que altera 
o artigo 228 da Constituição Federal, para re-
duzir a idade prevista para a imputabilidade 
penal, nas condições que estabelece.

26 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 90, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 90, de 2003, tendo como primeiro signatário 
o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo 
único no artigo 228, da Constituição Federal, 
para considerar penalmente imputáveis os 
maiores de treze anos que tenham praticado 
crimes definidos como hediondos.

27 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 9, DE 2004 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;  

3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário 
o Senador Papaléo Paes, que acrescenta pa-
rágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal, 
para determinar a imputabilidade penal quando 
o menor apresentar idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos.

28 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 96, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 96, de 2003, tendo como primeira signatária 
a Senadora Ideli Salvatti, que acrescenta novo 
parágrafo ao artigo 73 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para estabelecer, 
a partir de 2005, a regressividade da Desvin-
culação das Receitas da União (DRU) no cál-
culo da aplicação de recursos na manutenção 
e desenvolvimento do ensino de que trata o 
artigo 212 da Constituição Federal.

Parecer sob nº 349, de 2008, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Jefferson Peres, favorável, com 
as emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
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29 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 57, DE 2001

Discussão, em turno único, do Substitu-
tivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 57, de 2001 (nº 5.270/2001, naquela Casa), 
que altera o art. 36 do Decreto-Lei nº 221, de 
28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre 
a proteção e estímulos à pesca e dá outras 
providências.

Pareceres sob nºs 1.345 e 1.346, de 
2007, das Comissões

– de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador João Durval, favorável, com as 
adequações redacionais propostas, e

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator ad hoc: 
Senador Renato Casagrande, favorável.

30 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2000

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
12, de 2000 (nº 885/95, na Casa de origem), 
que estabelece diretrizes gerais de programa 
nacional de habitação para mulheres com res-
ponsabilidade de sustento da família. 

Parecer sob nº 437, de 2007, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Gerson Camata, 
oferecendo a redação do vencido.

31

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, 
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem), 
que altera os arts.47 e 56 da Lei nº 5.764, de 
16 de dezembro de 1971. (Dispõe sobre a ad-
ministração e o conselho fical das sociedades 
cooperativas).

Parecer sob nº 95, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido.

32 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 26, DE 2000

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 26, 

de 2000, que altera a Lei nº 9.069, de 29 de 
junho de 1995, para tratar do comparecimento 
do Presidente do Banco Central do Brasil na 
Comissão de Assuntos Econômicos do Sena-
do Federal e para extinguir a obrigatoriedade 
de apresentação da programação monetária 
trimestral e a vinculação legal entre emissão 
de moeda e reservas cambiais. 

Parecer sob nº 66-A, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Flexa Ribeiro, 
oferecendo a redação do vencido.

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 22, de 2003(nº 5.120/2001, 
na Casa de origem), que dispõe sobre as ati-
vidades das Agências de Turismo.

Pareceres nºs 1.049 e 1.050, de 2007, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável 
ao Projeto com as Emendas nºs 1 a 12-CCJ, 
que apresenta;

– de Desenvolvimento Regional e Turis-
mo, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, 
favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1 a 4, 
6 a 8, 11 e 12-CCJ, à Emenda nº 9-CCJ, nos 
termos de Subemenda; pela prejudicialidade 
das Emendas nºs 5 e 10-CCJ; apresentando, 
ainda, as Emendas nºs 13 a 18-CDR.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001, 
na Casa de origem), que acrescenta dispo-
sitivo à Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994, 
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (pres-
crição em cinco anos da ação de prestação 
de contas do advogado para o seu cliente, ou 
de terceiros por conta dele).

Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 10.334, 
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 
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a obrigatoriedade de fabricação e comerciali-
zação de lâmpadas incandescentes para uso 
em tensões de valor igual ou superior ao da 
tensão nominal da rede de distribuição, e dá 
outras providências.

Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Delcídio Amaral.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001, 
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho 
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema 
Rodoviário Nacional).

Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005, 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
Relator “ad hoc”: Senador Rodolpho Touri-
nho.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99, 
na Casa de origem), que veda a exigência de 
carta de fiança aos candidatos a empregos 
regidos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT.

Parecer sob nº 198, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Se-
nador Paulo Paim, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apre-
senta.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 111, de 2005 (nº 3.796/2004, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a Política 
Nacional de Orientação, Combate e Controle 
dos Efeitos Danosos da Exposição ao Sol à 
Saúde e dá providências correlatas. 

Pareceres sob nºs 603 e 604, de 2007, 
das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Magno Malta, favorável, com 
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que 
apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Papaléo Paes, favorável, nos termos da Emen-
da nº 3-CAS (Substitutivo), que oferece.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003, 
na Casa de origem), que modifica o inciso II 
do caput do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (dispõe sobre o aproveita-
mento de matérias cursadas em seminários 
de filosofia ou teologia).

Parecer sob nº 924, de 2006, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: 
Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substituti-
vo), que oferece.

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003, 
na Casa de origem), que altera o § 2º do art. 
12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros pri-
vados de assistência à saúde (acrescenta o 
planejamento familiar nos casos de cobertura 
dos planos ou seguros privados de assistên-
cia à saúde). 

Parecer favorável, sob nº 145, de 2007, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: 
Senadora Serys Slhessarenko.

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003, 
na Casa de origem), que altera o inciso XIII 
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas 
como obras protegidas pela legislação dos 
direitos autorais).

Parecer favorável, sob nº 376, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Roberto Saturnino.

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-
dente da República, que dá nova redação aos 
arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe sobre a 
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autenticidade de peças oferecidas para prova 
no processo trabalhista e sobre o cabimento de 
recurso ordinário para instância superior).

Parecer favorável sob o nº 697, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator Senador Eduardo Suplicy .

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo 
único ao art. 1º da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor so-
bre a boa-fé nas relações de trabalho. 

Parecer sob nº 542, de 2006, da Comis-
são de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 27, de 2006 (nº 819/2003, 
na Casa de origem), que denomina “Rodovia 
Ministro Alfredo Nasser” a rodovia BR-174, 
entre a cidade de Cáceres – MT e a fronteira 
com a Venezuela.

Parecer sob o nº 1.175, de 2006, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator ad hoc: Senador Mão Santa, favorável, 
com a Emenda nº 1-CE, que oferece.

45 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 43, de 2006 (nº 4.505/2004, 
na Casa de origem), que dispõe sobre o re-
conhecimento do dia 26 de outubro como Dia 
Nacional dos Trabalhadores Metroviários.

Parecer favorável, sob nº 926, de 2006, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator: Senador Paulo Paim.

46 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 90, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 90, de 2006 (nº 6.248/2005, 
na Casa de origem), que acrescenta o § 3º-C 
ao art. 30 da Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos 

e dá outras providências (determina que car-
tórios de registros públicos afixem, em locais 
de fácil leitura e acesso, quadros contendo os 
valores das custas e emolumentos). 

Parecer favorável, sob nº 1.163, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira.

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2007 (nº 1.791/1999, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacio-
nal dos Surdos. 

Parecer favorável, sob nº 979, de 2007, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator “ad hoc”: Senador Flávio Arns.

48 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 28, de 2007 (nº 3.986/2004, 
na Casa de origem), que institui o Dia Nacio-
nal do Vaqueiro.

Parecer favorável sob o nº 722, de 2007, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator “ad hoc”: Senador Valter Pereira.

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei  
do Senado nº 306, de 2003) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 6, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do 
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos 
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor, 
obrigando a comunicação prévia da inclusão 
do consumidor em cadastros, bancos de da-
dos, fichas ou registros de inadimplentes, e 
obrigando os fornecedores de bens e serviços 
a fixar data e turno para a entrega de bens e 
prestação de serviços.

Parecer sob nº 288, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a 
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apre-
senta, e contrário ao Projeto de Lei do Senado 
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.
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50 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003 

(Tramitando em conjunto com o  
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 6, de 2007)

Projeto de Lei do Senado nº 306, de 
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral, 
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Con-
sumidor), tipificando como crime a manutenção 
de informações negativas sobre consumidor em 
cadastros, banco de dados, fichas ou registros 
por período superior a cinco anos.

51 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 7, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do 
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências.

Parecer sob nº 459, de 2007, da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, 
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH 
(Substitutivo), que oferece.

52 
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 Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda 
que oferece.

53 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 9, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria 
do Senador Flávio Arns, que acrescenta pará-
grafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 para definir condições de 
qualidade da oferta de educação escolar para 
crianças de cinco e seis anos de idade. 

Parecer sob nº 874, de 2007, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Wilson Matos, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que ofe-
rece.

54 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 53, DE 2008 
(Tramita nos termos dos arts.  

142 e 143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 53, de 2008, de iniciativa da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, que disciplina as relações jurídicas 
decorrentes da vigência da Medida Provisória 
nº 399, de 16 de outubro de 2007, que “abre 
crédito extraordinário, em favor da Presidência 
da República e dos Ministérios das Relações 
Exteriores, dos Transportes, do Meio Ambiente 
e da Integração Nacional, no valor de quatro-
centos e cinqüenta e seis milhões e seiscen-
tos e vinte e cinco mil reais, para os fins que 
especifica”, conforme o disposto no art. 11 da 
Resolução nº 1, de 2002-CN.

55 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008 

(Tramita nos termos dos arts.  
142 e 143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
32, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que al-
tera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
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formulação e aplicação, para introduzir critérios 
relacionados com as mudanças climáticas glo-
bais no processo de licenciamento ambiental 
de empreendimentos com horizonte de ope-
ração superior a vinte e cinco anos.

56 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008 

(Tramita nos termos dos arts.  
142 e 143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
33, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a Redução Certificada de Emissão 
(RCE) (unidade padrão de redução de emis-
são de gases de efeito estufa).

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008 

(Tramita nos termos dos arts.  
142 e 143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista 
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dis-
põe sobre a concessão de subvenção à imple-
mentação de Servidão Florestal, de Reserva 
Particular do Patrimônio Natural e de reserva 
legal, e sobre a possibilidade de recebimento 
da subvenção na forma de abatimento de dí-
vidas de crédito rural.

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008 

(Tramita nos termos dos arts.  
142 e 143 do Regimento Comum)

Primeira sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mis-
ta Especial sobre Mudanças Climáticas, que 
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso, 
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos 
autoprodutores de energia elétrica.

59 
PARECER Nº 106, DE 2008

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa, Relator 

ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo fa-
voravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da 
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, por seu intermédio, à Subcomis-
são de Trabalho Escravo, para analisar todas 
as matérias que tratem do tema e que se en-
contram em tramitação na Casa.

60 
REQUERIMENTO Nº 1.302, DE 2004

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.302, de 2004, da Senadora Serys 
Slhessarenko, solicitando a instituição, no âm-
bito do Senado Federal, da Semana de Ciên-
cia e Tecnologia, a ser celebrada anualmente 
no mês de outubro, com o objetivo de mo-
bilizar a população brasileira para questões 
científicas.

Pareceres favoráveis, sob nºs 448 a 451, 
de 2007, das Comissões de Educação, Cul-
tura e Esporte, Relator: Senador Juvêncio da 
Fonseca; de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Cristovam Buarque; de Serviços de Infra-
Estrutura, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Azeredo; e de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, Relator: Senador 
Valter Pereira.

61 
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 778, de 2007, de autoria da Senadora 
Kátia Abreu, solicitando a remessa do Projeto 
de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez 
que o prazo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos já se encontra esgotado. (Fixação e 
ajuste dos parâmetros, índices e indicadores 
de produtividade.)

62 
REQUERIMENTO Nº 882, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 882, de 2007, do Senador Magno Malta, 
solicitando a apresentação de voto de aplau-
so à Polícia Federal pela brilhante atuação na 
prisão do traficante internacional Juan Abadia, 
líder do cartel colombiano.
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Parecer favorável, sob nº 287, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.

63 
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Ca-
valcanti, solicitando a remessa do Projeto de 
Lei do Senado nº 312, de 2007, à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez 
que o prazo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos já se encontra esgotado. (Gestão de 
florestas públicas; institui o Serviço Florestal 
Brasileiro na estrutura do Ministério do Meio 
Ambiente.)

64 
REQUERIMENTO Nº 1.072, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.072, de 2007, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando a apresentação de voto 
de aplauso ao economista Alan Greenspan 
pelo lançamento do livro “A era da turbulência: 
aventuras em um mundo novo”.

Parecer favorável, sob nº 288, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduar-
do Azeredo.

65 
REQUERIMENTO Nº 1176, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.176, de 2007, do Senador Renato 
Casagrande, solicitando a apresentação de 
voto de louvor ao ex-Vice-Presidente norte-
americano Albert Gore Junior e ao IPCC/ Pai-
nel Intergovernamental sobre Mudanças Cli-
máticas por compartirem o Prêmio Nobel da 
Paz de 2007. 

Parecer favorável, sob nº 289, de 2008, 
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Cristovam 
Buarque.

66 
REQUERIMENTO Nº 1.242, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.242, de 2007, do Senador Arthur 
Virgílio, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 

do Senado nº 266, de 2007-Complementar, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, 
a de Constituição, Justiça e Cidadania. (Local 
do recolhimento do ISS nas operações de ar-
rendamento mercantil)

67 
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.428, de 2007, do Senador Pedro Simon, 
solicitando a apresentação de voto de louvor 
e congratulações à Senhora Cristina Fernán-
dez Kirchner, por ocasião de sua posse como 
Presidenta da República da Argentina.

Parecer sob nº 290, de 2008, da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Fernando Collor, 
favorável, com alterações que propõe.

68 
REQUERIMENTO Nº 1.494, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.494, de 2007, do Senador Sérgio 
Zambiasi, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2006, com 
o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que 
já se encontra apensado aos Projetos de Lei 
do Senado nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355, 
de 2003; 352, de 2004; 370, de 2005; 151 e 
531, de 2007, por regularem a mesma matéria. 
(Propaganda de bebidas alcoólicas)

69 
REQUERIMENTO Nº 1.495, DE 2007

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 1.495, de 2007, do Senador Geraldo 
Mesquita Júnior, solicitando a tramitação con-
junta dos Projetos de Lei do Senado nºs 510, 
de 1999, e 505, de 2007, com o Projeto de Lei 
da Câmara nº 35, de 2000, que já se encontra 
apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 
25, 165, 182, 242, 308 e 355, de 2003; 352, 
de 2004; 370, de 2005; 151 e 531, de 2007, 
por regularem a mesma matéria. (Propaganda 
de bebidas alcoólicas)

70 
REQUERIMENTO Nº 115, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 115, de 2008, do Senador Cícero Luce-
na e outros Senhores Senadores, solicitando 
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a criação de Comissão Temporária Externa, 
composta por cinco membros titulares e igual 
número de suplentes, para, no prazo de doze 
meses, acompanhar todos os atos, fatos re-
levantes, normas e procedimentos referentes 
às obras do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco.

71 
REQUERIMENTO Nº 158, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 158, de 2008, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 29, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Agricultura e Refor-
ma Agrária. (Política Pesqueira Nacional)

72 
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 176, de 2008, do Senador Flexa Ribeiro 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado nº 303, de 2005, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 370, de 1999; 
145, de 2000; e o Projeto de Lei da Câmara nº 
151, de 2001, que já se encontram apensados, 
por regularem a mesma matéria. (Impenhora-
bilidade dos bens de família)

73 
REQUERIMENTO Nº 186, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 186, de 2008, do Senador Expedito 
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Senado nº 210, de 2007, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle. (Isenção do Imposto de Importação 
e IPI incidentes sobre CD e DVD)

74 
REQUERIMENTO Nº 199, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 199, de 2008, do Senador Romero 
Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 7, de 2005 e 
17, de 2006-Complementar, com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 129 e 183, de 2003 e 
291, de 2005, que já se encontram apensa-

dos, por regularem a mesma matéria. (Facul-
ta adesão ao SIMPLES por pessoas jurídicas 
que especifica)

75 
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 210, de 2008, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando que sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 277, de 2004, que tra-
mita em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado nºs 187, 2002; 44, de 2004; e 113, 
de 2006; além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos. (Planos 
de Saúde)

76 
REQUERIMENTO Nº 256, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 256, de 2008, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 280, de 2004; 132, 191 e 
467, de 2007, com o Projeto de Lei do Senado 
nº 167, de 2003, que já se encontra apensado 
aos de nºs 210, de 2003; 75 e 323, de 2004; 
e 87, de 2005, por versarem sobre a mesma 
matéria. (Isenção de IPI em automóveis, mo-
tocicletas etc.)

77 
REQUERIMENTO Nº 352, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 352, de 2008, do Senador Flávio 
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 46, de 2008, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte. (Obrigatoriedade da neutralização 
das emissões de gases de efeito estufa de-
correntes da realização da Copa do Mundo 
de Futebol no Brasil, em 2014.)

78 
REQUERIMENTO Nº 358, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 358, de 2008, de autoria da Sena-
dora Patrícia Saboya, solicitando que, sobre 
o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2008, 
além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
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de Assuntos Sociais. (Ajudas técnicas na uti-
lização de caixas eletrônicos por portadores 
de deficiência visual.)

79 
REQUERIMENTO Nº 368, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 368, de 2008, do Senador Wellington 
Salgado, solicitando a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 257 e 315, de 
2005, por regularem a mesma matéria (liber-
dade de manifestação do pensamento e de 
informação).

80 
REQUERIMENTO Nº 385, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 385, de 2008, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 59, de 2003, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática.(Regio-
nalização da programação de rádio e TV)

81 
REQUERIMENTO Nº 417, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 417, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Diretos Humanos e Legislação Participa-
tiva, solicitando a criação de um Dia Mundial 
de Solidariedade Parlamentar pela vida da 
ex-Senadora Ingrid Betancourt.

82 
REQUERIMENTO Nº 418, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 418, de 2008, de iniciativa da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
solicitando a criação de um Dia Mundial de 
Solidariedade Parlamentar pela vida da ex-
Senadora Ingrid Betancourt.

83 
REQUERIMENTO Nº 423, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 423, de 2008, do Senador Jarbas Vascon-

celos, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 607, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justi-
ça e Cidadania. (Regulamentação do exercício 
da profissão de Analista de Sistemas e suas 
correlatas, criação do Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Informática).

84 
REQUERIMENTO Nº 474, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 474, de 2008, da Senadora Ideli Salvatti, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 51, de 2008, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Serviços de Infra-Estrutura (Po-
lítica Nacional de Abastecimento).

85 
REQUERIMENTO Nº 475, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 475, de 2008, da Senadora Ideli Salvatti, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 51, de 2008, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Agricultura e Reforma Agrária 
(Política Nacional de Abastecimento).

86 
REQUERIMENTO Nº 494, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 494, de 2008, do Senador Romero Jucá, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 142, de 2007, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (retribuição por serviços ambientais 
decorrentes de boas práticas rurais).

87 
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 506, de 2008, do Senador Expedito 
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 260, de 2007, além da Comis-
são constante do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle. (Política Nacional de Integração 
Lavoura-Pecuária) 
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está inscrito na lista de oradores o Senador Pedro 
Simon. (Pausa.)

Se S. Exª não estiver presente, em seguida está 
inscrita a Senadora Lúcia Vânia.

A irmandade gaúcha foi buscá-lo, o Senador Pau-
lo Paim. E o povo não só do Rio Grande do Sul, mas 
do Brasil aguarda ansiosamente a palavra de Pedro 
Simon, que não é apenas o maior patrimônio do meu 
Partido, o PMDB, é um grande patrimônio deste Se-
nado e da democracia brasileira.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, decisão muito importante do Supremo Tribunal 
Federal ontem. Fico preocupado, Sr. Presidente. On-
tem, estive nesta tribuna falando sobre aprovação na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
caráter terminativo, de um projeto de lei visando que 
se dê publicidade, durante a campanha eleitoral das 
pessoas que estão respondendo a processo e elas 
terão o direito de responderem dizendo do que estão 
sendo acusadas e se é justo ou injusto.

Os Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
reunidos no Estado do Rio Grande do Norte, decidiram 
nesse sentido. O Tribunal Eleitoral do Estado do Rio de 
Janeiro decretando que no Estado ele não registraria 
candidatura com ficha suja e eu dizendo que se não 
tomarmos uma providência seremos sobrepujados e 
o Supremo vai fazer aquilo que não fizemos e vamos 
ter que calar a boca.

Aconteceu isso com relação à fidelidade parti-
dária. A Constituinte, em 1988, disse que a fidelidade 
partidária existe e vai ser regulamentada por lei. Essa 
lei nunca aconteceu. O Supremo decidiu que tem fi-
delidade partidária. Quem muda de partido perde o 
mandato.

O Senado, que durante vinte anos não tratou 
dessa matéria, numa noite fez oito sessões extraor-
dinárias – ainda bem que elas não são remuneradas 
– e votou, em 1º e 2º turno a regulamentação da fi-
delidade partidária. Mesmo assim está lá na gaveta 
da Câmara. Mas, ela existe hoje, porque o Superior 
Tribunal decidiu.

Agora, são as medidas provisórias. Debatemos, 
discutimos, analisamos, analisamos e não se faz nada. 
A última alteração que foi feita com relação às medi-
das provisórias, cujo relator foi o hoje prefeito de Porto 
Alegre, Fogaça, reunindo uma série de propostas que, 
por unanimidade, foram aceitas. 

A medida provisória tranca a pauta, pára, até ela 
ser votada. Qual o espírito que determinou essa deci-
são unânime do Congresso? O espírito que determi-
nou, achando que com isso iria diminuir o número de 

medidas provisórias. O governo iria ver que ia trancar 
a pauta e, com isso, pararia de enviar aos montes as 
medidas provisórias. O que aconteceu?

O Governo enviou cada vez mais medida provi-
sória, e a Câmara e o Senado só votam medida pro-
visória. Essa é a realidade. 

E agora se discute o que fazer e o que não fa-
zer. E as discussões na Casa, nesta e na outra, são 
no sentido de que temos que terminar com a medida 
provisória trancando a pauta. Temos que terminar com 
a medida provisória trancando a pauta, para que elas 
não continuem a aparecer aos borbotões. E vem o 
Supremo e decide: crédito extraordinário em medida 
provisória não pode.

Sr. Presidente, o Supremo legislou? O Supremo 
inventou? O Supremo tirou lugar do Congresso? Está 
na Constituição que não pode! É só ler a Constituição 
para ver que não pode. Mas nós nunca lemos a Cons-
tituição. Fingimos que não vemos: nem o Presidente 
nem a Câmara nem o Senado. 

O Supremo fez o óbvio. É como aquela história 
em que reuniram a população, e um homem disse 
que fazia roupas que pareciam invisíveis a ele e aos 
outros, e o rei saiu nu. E todo mundo calado, batendo 
palmas para a roupa do rei, até que a criança gritou: 
“Pai, o rei está nu!”. Foi o que o Supremo fez. Mas essa 
medida provisória não pode. Nós temos que baixar a 
cabeça. O Supremo fez com muita categoria, depois 
de 20 anos, o que o Congresso não fez. 

Achei muito infeliz a declaração daquele jovem 
e brilhante Advogado-Geral da União. Dizem até que 
está preparada, para vir ao Senado, sua indicação 
para o Supremo. Não foi feliz. Sei que a decisão de 
ontem refere-se àquela medida provisória, como ele 
destacou. Olha que é uma ofensa ao Supremo e a nós. 
Acho que S. Exª perdeu a oportunidade de ficar cala-
do. Em uma decisão, em um debate que nem aquele, 
o silencio era o melhor que poderia fazer. Espero que 
ele reflita. Querer que nós, a cada medida provisória, 
recorramos ao Supremo, sabendo que medida provi-
sória entra imediatamente em vigor. Acredito que ele 
não fará isso. Não.

Há outra coisa. A Câmara acabou de votar um 
projeto aumentando impostos – e não tenho idéia para 
quê –, uma série de impostos, por medida provisória. O 
Supremo decidiu que crédito extraordinário orçamen-
tário não pode ser por medida provisória. Será que 
podemos aumentar imposto por medida provisória? 
Há um artigo tradicional, em todos os orçamentos de-
mocráticos do mundo, que estabelece que o imposto, 
para valer, tem de ser votado em um ano para entrar 
em vigor no ano seguinte. Essa é uma tradição de Di-
reito Tributário no mundo inteiro. É para o cidadão se 
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preparar, a dona de casa, o empregado, o trabalhador, 
o empresário. Seja quem for tem de se preparar. En-
tão, não podemos hoje votar um imposto e, na sema-
na que vem, ele entrar em vigor. Pega-se todo mundo 
de surpresa. Não! Vota-se este ano e entra em vigor 
o ano que vem. Então, todo mundo se prepara para 
pagar aquele imposto. 

Vão aumentar não sei em quanto todas as bebi-
das. Acho que podem aumentar os impostos, não te-
nho nada a favor nem contra, mas criar imposto para 
vigorar imediatamente não se pode. Criar imposto por 
medida provisória, pelo amor de Deus! 

Acho que aqui, Sr. Presidente, cabe ir ao Supre-
mo como o PSDB fez, e fez bem. Meus cumprimentos 
à Presidência e à liderança do PSDB pela alta compe-
tência e pela vitória que obtiveram. E acho que essa 
outra é igual. Olhe, R$ 7 bilhões de crédito por meio 
de medidas provisórias é algo absurdo, é algo escan-
daloso, é algo que não pode realmente continuar.

Meu amigo e Presidente Garibaldi, V. Exª está 
com a responsabilidade de tomar uma posição. Foi dito 
nesta tribuna que o Congresso Nacional está vivendo 
uma hora triste e que o Supremo Tribunal está vivendo 
uma hora gloriosa. É verdade! Em cima de nós, por nos-
sa irresponsabilidade, o Poder Judiciário está vivendo 
uma hora de afirmação perante a sociedade brasileira. 
Ele faz até de uma maneira mais delicada, porque, a 
rigor, o Supremo está fazendo aquilo que não é missão 
dele e que deveria ser nossa. Mas já que aqui não se 
faz, ele está fazendo. Ele faz, vota e tem a coragem de 
fazer o que nós temos a obrigação de fazer. 

Se a medida provisória não é urgente e não 
trata de matéria essencial, devolva-a, devolva-a! O 
Presidente do Senado e o Presidente da Câmara de-
veriam se reunir e tomar a decisão com os líderes, e 
está decidido.

A MP não preenche as exigências constitucio-
nais? Devolva. Nós não temos coragem de fazer isso. 
Então, vejo pronunciamentos aqui em que pedem: 
“Por favor, Presidente Lula, não mande mais medida 
provisória”. É uma piada, é uma piada a desgraça da 
medida provisória.

Fui líder do Governo, e quem está no poder acha 
formidável. Para quem está no poder – e agora estou 
vendo: era o Fernando Henrique, o Itamar, o Collor, 
o Sarney, é o Lula – a medida provisória é uma ma-
ravilha.

Chega, senta o grupo do poder. Às seis horas, 
ali no gabinete do Presidente, ali do lado, senta um, 
senta outro, senta outro, conversa para cá, conversa 
para lá, discute-se como é que foi o dia, a agenda do 
Congresso Nacional, assiste-se ao Jornal Nacional. 
Daqui a pouco, alguém uma idéia brilhante: “Olha, 

eu acho que uma saída muito boa é tomar uma pro-
vidência assim, fazer isso”. Telefona. O cara telefona. 
Tranca o Diário Oficial. Ele pensa às 8 horas da noite, 
às 22h30 está no Diário Oficial. No dia seguinte é lei. 
Medida provisória é por força de lei. Os caras acham 
isso fantástico. 

O Congresso é uma atrapalhação. Estamos aqui 
para atrapalhar. O Congresso é um entulho que eles 
acham que está aí por que tem que estar aí. Mas, na 
verdade, o Lula hoje e o próprio Fernando Henrique 
ontem gostam de uma medida provisória. Então, va-
mos ter que discutir. 

Será que o normal é ter medida provisória para 
valer no dia seguinte? Vamos mudar o Congresso Na-
cional. Vamos fazer como na Rússia comunista, onde 
o congresso se reunia dois meses por ano...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Pedro 
Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe 
darei o aparte.

Lá, naquela época, cada um tinha a sua atividade: 
médico é médico, advogado é advogado, empresário 
é empresário. E, como lá, por dois meses, a gente se 
reúne, vem aqui, faz um orçamento e vai para casa.

O que nós estamos fazendo aqui? Olhem, eu 
concordo. Antes do golpe de 64, o Congresso Nacional 
era horrível, de negativo, no que tange à votação das 
matérias. Havia um mar de projetos. Reforma agrária: 
o Governo não queria, os Partidos não queriam, mas 
não queriam votar, porque, se votassem contra, o povo 
era a favor. Não votavam, ficava na gaveta. Remessa 
de lucros: ficava na gaveta. Cassação de um parlamen-
tar: ficava na gaveta. Estava errado, tinha que mudar. 
Voltar para aquela época não pode. Hoje, o mundo é 
tão dinâmico, é tão importante, que deve haver um 
relacionamento – Executivo, Legislativo e Judiciário – 
em que as coisas funcionem. 

Então, eu concordo que há projetos... Aliás, a 
Constituição já prevê urgência. Na verdade, não fun-
ciona direito porque, quando vem a medida provisória, 
a tal da urgência não funciona. Mas deve haver uma 
forma em que haja projetos que têm que passar aqui 
na urgência necessária. 

Nós vivemos aqui, Sr. Presidente, a ditadura dos 
Líderes. O Congresso Nacional vive a ditadura dos Lí-
deres. Eles reúnem e fazem, e nós, aqui, homologa-
mos. Já se votou projeto sem saber o quê, porque era 
o último dia. Acordo na Câmara, um projeto da maior 
importância! Da maior importância! Não quero discutir o 
mérito, mas, fantasticamente, importante: terminar com 
os hospícios, acabar com os hospícios. A Câmara dos 
Deputados votou sem saber, sem um discurso, porque 
tinha feito um acordo de Líderes. Aí, o Líder do PT, na-
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quela época, “Então votem esse projeto.” Votaram. Aí 
veio para cá, veio para o Senado Federal. 

Mas se os Líderes se reúnem... dizem que 
quando a gente quer a gente vota! Quando me 
perguntam:”Senador, tem chance desse projeto passar 
até o fim do mês?” Eu respondo: fale com os Líderes! 
Se eles quiserem, passa amanhã; se eles não quiserem 
não passa nem neste ano nem no ano que vem. 

Pois podemos fazer um entendimento. Projetos 
que tem urgência, que são de importância da Nação 
a gente vota, contra ou a favor, mas a gente vota na 
urgência urgentíssima, mas não medida provisória.

Pois não.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Pedro 

Simon, V. Exª é muito necessário a este País. Mas te-
mos que entender as coisas, e eu também entendo 
bem. Senador Pedro Simon, nós vivemos o momento 
mais triste da democracia. Temos de conceituar... Olha, 
eu era menino, e a gente estudava latim, havia aque-
la máxima: “Dura lex sede lex”. Deus entregou ao seu 
líder e ungido Moisés leis, as tábuas das leis. O Filho 
de Deus bradou na montanha: “Bem-aventurados os 
que têm fome e sede de justiça”. Rui Barbosa está ali 
porque ele bradou: “Só há um caminho e uma salvação: 
é a lei e a justiça”. Repetimos Aristóteles, porque ele 
disse: “Que a coroa da Justiça esteja mais alta do que 
a coroa dos santos e brilhe mais do que a dos reis”. 
Montaigne: “A Justiça é o pão que a humanidade mais 
precisa”. V. Exª bradou aqui: “O Presidente desobedeceu 
a lei quando deu 96 mil hectares. A lei diz 2.500”.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Dois mil 
e quinhentos!

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – É. Eu fui Gover-
nador e dei terra. Aí vieram com aquela burla que ele 
deu a floresta e não deu a terra. E uma mulher disse 
que estava imoral e indigna, e veio esse vendaval de 
liminares. Olha, Roraima, Paim! Roraima, Paim! Hoje, eu 
citei, eu recebi os Deputados. Sabem quanto é aquela 
brincadeira? Não existe mais índio, nem branco, pre-
to. Rui Barbosa disse: “A Pátria é ninguém, são todos 
nós, é a família amplificada”. Felizes de nós quando 
dizemos: o que há são brasileiras e brasileiros; somos 
todos irmãos. Mas, Paim, atentai bem! V. Exª está aí, 
Deus quis, é o quadro. Sabe quanto é aquela brinca-
deira de Roraima? Olha, o Piauí tem 254 mil quilô-
metros quadrados. Atentai bem! Cabem cinco Suíças 
dentro do Piauí. Naquelas terras do índio, cabem oito 
Piauís lá dentro. Quarenta Suíças, Luiz Inácio! Isso é 
brincadeira! Suíça, a capital da civilização, da paz, da 
harmonia. Eu irei lá, com Dornelles, representar num 
congresso do trabalhador. Então, quarenta Suíças ali 
para negócio! E não precisa, não, Paim! Eu governei o 
Piauí; lá, não tem negócio de índio. Os portugueses já 

tinham acabado, quando eu cheguei. Mas há o negro, 
há quilombo, e tudo na paz. Eu governei, convivi, vivi, 
freqüentei os quilombos de Amarante; o quilombo lá de 
Porto, onde Dom Bacelar é Prefeito; e havia outro, mais 
longe, de Assunção, a que eu mandava minha Adal-
gisa. Tudo! Então, aquilo, no meu raciocínio, ele tem é 
que abdicar, ô Luiz Inácio, entregar ao Governador do 
Estado, para esse Prefeito. É uma desonra! Por quê? 
Porque o seu colega Ulysses beijou a Constituição, em 
5 de outubro, e disse: “Desobedecer à Constituição é 
rasgar a Bandeira brasileira”. Eu vi.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É ver-
dade.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Então, V. Exª tem 
que ensinar ao Presidente da República esse valor, o 
sentimento da lei. Da lei. Da lei!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas eu lhe 
digo, Senador. Vou ser muito sincero. Não adianta pedir: 
“Lula, por favor, não mande mais medida provisória! Por 
favor, Presidente; por favor, Ministro. Cumpram a Cons-
tituição!” Isso não existe. Quando um líder vem aqui e 
faz um apelo ao Executivo, é piada. Ou nós tomamos 
uma posição, ou vamos ficar de cabeça baixa. 

Eu acho que alguém deve entrar. Acho que Se-
nador não pode. Se puder, eu entro. Mas acho que 
deve ser partido político. Que entre, também dizendo 
que mexer em tributo, em imposto, não pode ser por 
medida provisória, que nem o Governo está fazendo. 
Não pode ser por medida provisória, que nem o Go-
verno está fazendo! Tenho certeza de que o Supremo 
vai derrubar. Mas se nós, aqui, Sr. Presidente, não to-
marmos posição, nem providência...

Eu vi as faixas que estavam aqui na frente. Au-
mento dos funcionários. O Governo vai mandar uma 
medida provisória. E as faixas, aqui na frente, estão 
pedindo para o Congresso que, por favor, vote, por-
que é uma medida provisória do bem. Então, quando 
é do bem e quando é do mal? Mas aqui nós estamos 
numa realidade. 

Como o Congresso não pita coisa nenhuma e 
tudo que é medida provisória que vem, passa, 

Eu não culpo os funcionários públicos. Eles estão 
aí pedindo: pelo amor de Deus, aprovem Congresso! 
E o Presidente diz: eu vou assinar. Vocês que com-
binem com o Congresso, para o Congresso aprovar. 
Levou anos para votar. Há anos que funcionário não 
tem aumento; há anos não tem aumento. Dizem que 
iam aumentar por medida provisória, e tem de ser no 
dia seguinte. Isso é a desmoralização da democracia! 
Isso é falta de seriedade! Ou o ditador é o chefe, é o 
Presidente, cercado de Ministros coroinhas que baixam 
a cabeça, porque se levantam muito a cabeça, têm de 
cair fora - e o Congresso é um estorvo; o Congresso é 
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um estorvo – ou, então, para não ser um estorvo, pois 
precisa algumas vezes, aí vem o mensalão, e aí vem 
o que aconteceu, em termos de corrupção. Pode ser 
que congressistas até entraram, mas o corruptor foi o 
Poder Executivo.

Eu acho que depois dessa segunda paulada - A 
primeira, quem é eleitor, de quem é a inelegibilidade, 
é do Partido, não é nem do Deputado, nem do Sena-
dor, nem do Prefeito. O Supremo legislou. Nós temos 
de baixar a cabeça. Agora, não pode tratar de medida 
financeira. Todo mundo sabia! O Tribunal legislou. Nós 
vamos baixar a cabeça. Vem aí a questão referente 
a quem pode ser candidato. Nós não legislamos; o 
Congresso vai legislar. Até quando? Se depender do 
Poder Executivo, nós vamos nos agachar cada vez 
mais, infelizmente.

Alguém me disse que houve um Senador nesta 
tribuna, aqui no Congresso, que falou que ou o Advo-
gado Geral da União tem um pensamento que reflita 
o pensamento real do que deve ser ou, se ele quiser 
manter o que ele declarou ontem, e entrar em deba-
te, com a posição contrária ao Supremo, para onde 
dizem que ele poderá ir – e, para ir, tem de passar por 
aqui, pelo Senado -, eu também não dou o voto para 
ele. Eu não dou voto para ele, porque essa é uma de-
monstração clara do que ele é, do que ele pensa. Se, 
lá, em pleno local, no Supremo Tribunal Federal, após 
uma decisão, ele fala “ah, isso aí é essa decisão”, num 
desrespeito total?!

Meu amigo, Presidente Garibaldi. Eu confesso 
que o Presidente Garibaldi tem tido uma atuação ver-
tical. Fazia tempo que este Congresso não tinha isso. 
O Presidente Garibaldi tem tido uma atuação vertical, 
aliás, independente, diga-se de passagem. O Presi-
dente Garibaldi tem atuado como um Presidente do 
Congresso. Ele, Garibaldi, é da base do Governo. É, 
mas ele não é subalterno ao Governo. O Presidente 
Garibaldi é do PMDB; não sou eu, do PMDB, que sou 
independente, ele é da base do Governo. Se o Lula é 
da base do Governo e Presidente da República, ele é 
da base do Governo e Presidente do Congresso Na-
cional. A posição do Presidente do Congresso Nacional 
não é de subserviência ao Presidente da República, 
é de controle, é de respeito, é de diálogo. 

E o Presidente Garibaldi, justiça seja feita, e o 
atual Presidente da Câmara têm procurado, insisten-
temente, dramaticamente, apelar para o Presidente, 
para que ele acalme as medidas provisórias. Não têm 
conseguido. 

O Presidente Garibaldi teve uma atuação emo-
cionante. Eu já falei desta tribuna. No Congresso dos 
Prefeitos, quatro mil Prefeitos, um mar de Prefeitos, 

o Lula levou todo o Ministério dele, aplaudido espe-
tacularmente

O Lula levou todo o Ministério dele, aplaudido es-
petacularmente. E, ali, na frente de todos, o Presidente 
Garibaldi disse ao Presidente Lula: “Senhor Presidente, 
o senhor está humilhando o Congresso. Nós não po-
demos trabalhar pelo exagero de medidas provisórias. 
Por favor, Presidente, pare com as medidas provisórias.” 
Disse ali, em um ambiente que era todo favorável ao 
Presidente Lula. Disse ontem aqui neste plenário. On-
tem, quando o Líder do PSDB perguntou a ele o que 
ele iria fazer com relação às medidas provisórias que 
estão aí e que são contrárias à decisão do Supremo, 
ele disse: vou ler e vou tomar uma posição.

Penso que o momento é este, Sr. Presidente. O 
momento é este, a hora é agora. Não é um momento 
de crise. O Presidente Lula está com o seu prestígio na 
lua, está aclamado por todos os lados. Não há perigo 
de coisa nenhuma. Então vamos exigir o cumprimento 
da Constituição. Vamos, no Congresso Nacional, tomar 
uma posição nesse sentido.

Eu acho que a hora é agora, Sr. Presidente. Acre-
dito que o momento que estamos vivendo é este, por-
que, se cairmos mais um degrau e se o Governo, como 
falou para a televisão o Procurador-Geral, o Advoga-
do-Geral da União, ontem, no Supremo, essa é uma 
medidazinha provisória, cada medida é uma medida, 
uma diferente da outra. 

Eu não sei o que vai acontecer.
Há um outro aspecto. A medida provisória é para 

ser baixada sobre um fato determinado, dentro do as-
pecto jurídico e da legalidade e da urgência necessá-
ria. O que tem feito o Governo? 

Pega quatro assuntos...Toda medida provisória 
que está vindo para cá – toda eu não digo –, mas a 
imensa maioria está cheia de contrabando. Lá pelas 
tantas, ele bota um artigo dizendo não sei o quê, outro 
artigo dizendo não sei o quê. Em vez de fazer quatro 
medidas provisórias porque são quatro assuntos dife-
rentes, ou quatro projetos de lei, ele faz uma medida 
provisória contendo os quatro assuntos. Um não tem 
nada a ver com outro! Um não tem nada a ver com 
outro! E baixa uma medida provisória.

Esse é outro assunto que vai parar no Supremo, 
se esta Casa não tomar as providências que deve tomar. 
Queira Deus que, desta vez, nós tomemos consciên-
cia da nossa responsabilidade. Há alguns que dizem: 
“Mas o Simon está sempre falando. Ele pensa que é 
o dono da verdade? Só ele que fala?” Não. Hoje, por 
exemplo, o Líder do PSDB fez um discurso, na minha 
opinião, brilhante sobre essa matéria. E temos vários 
companheiros... O Presidente do Senado está lutando 
bravamente por essa matéria. Essa matéria não tem 
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dono, não tem chefe. Essa matéria é de todos nós. 
Tenho certeza absoluta de que o mais fanático líder 
defensor do Governo também se sente chateado. Te-
nho certeza de que V. Exª, que é um ilustre membro do 
Governo, Senador Paim, não gosta de ver o Congresso 
na posição em que ele se encontra. Gostaria de ver o 
Presidente cada vez melhor, mas o Congresso cada 
vez mais respeitado. Isso depende de nós.

É com muita alegria que vi a decisão do Supre-
mo, mas é com muita mágoa que vejo o silêncio do 
Congresso Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o 
Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Passamos a palavra à nobre Senadora Lúcia Vânia. 
Em seguida, ouviremos o Senador Cristovam Buarque 
e, na seqüência, o Senador Mão Santa.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribu-
na hoje, com muito orgulho, para repercutir junto aos 
senhores que a Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal de Goiás (UFG) acaba de ser classifi-
cada pelo Ministério da Educação como uma das seis 
melhores do País. 

O curso de Medicina obteve nota 5, pontuação 
máxima, no Enade (Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes) e no IDD (Indicador de Diferença en-
tre os Desempenhos Observado e Esperado), cujos 
resultados foram divulgados no dia 29 de abril último 
pelo Ministério da Educação. 

A Faculdade de Medicina da UFG foi criada há 48 
anos, é uma das mais tradicionais do Estado e, agora, 
torna-se uma referência nacional no ensino na área de 
saúde. A instituição atingiu o objetivo de oferecer um 
curso de alta qualidade. 

Situando-nos historicamente, lembramos que a 
instituição universitária é extremamente recente no 
Brasil. E a Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás não completou ainda meio século 
de existência. Mas já tem história, que queremos aqui 
rememorar.

Senhoras e senhores, em 1953, a Associação 
Médica de Goiás constituiu a primeira comissão en-
carregada de definir as etapas de trabalho para a fun-
dação da Faculdade de Medicina de Goiás. Presidida 
pelo Dr. Francisco Ludovico de Almeida, a comissão 
foi composta ainda pelos Drs. Francisco Pilomias de 
Souza e Rodovaldo Mendes Dominice.

Feito o primeiro contato junto à Diretoria de En-
sino Superior do Ministério da Educação, então fun-
cionando no Rio de Janeiro, a comissão desdobrou-se 
para atingir os seus objetivos. 

“Tivemos que aprender tudo da complicada engre-
nagem de implantar uma faculdade de Medicina”, nos 
diz em depoimento, a mim encaminhado nesta semana, 
o fundador da faculdade, Dr. Francisco Ludovico.

Ele afirma, ainda, que tiveram que recorrer às 
experiências de renomados luminares da Medicina 
brasileira: Professor Zeferino Vaz, da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto e ex-Reitor da Unicamp; 
Professor Liberato Didio, de Belo Horizonte, e profes-
sor Paulo Lacaz, do Rio de Janeiro. Foram consulta-
dos dois especialistas de fora do País, um da Itália e 
outro da Espanha. 

Sucederam-se, então, rapidamente, fatos históri-
cos que precederam o funcionamento da faculdade:

– Em 1955, foi fundada a Revista Goia-
na de Medicina; 

– Em 1956, a idéia da Faculdade foi le-
vada ao I Congresso da Associação Médica 
Brasileira;

– Em março de 1957, constituiu-se a 
“Associação Pró-Faculdade de Medicina de 
Goiás”;

– Em 7 de abril de 1960, a Faculdade 
foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº 
48.061;

– Finalmente, em 24 de abril de 1960, 
teve lugar a aula inaugural do curso médico, 
ministrada pelo Dr. Átila Gomes de Carvalho, 
então Diretor do Departamento Nacional de 
Endemias Rurais.

O então Governador do Estado, José Ludovico 
de Almeida, doou o terreno onde seriam construídos o 
Hospital de Clínicas e a Faculdade de Medicina.

Em 14 de dezembro, a Faculdade de Medicina foi 
incorporada à Universidade Federal de Goiás.

Segundo um dos seus pioneiros, o Dr. Joffre de 
Rezende, “a Faculdade tem como principal objetivo a 
formação do médico geral, assim definido como aquele 
capaz de desenvolver assistência médica integral às 
comunidades do interior”.

Faço públicas essas facetas da História da Facul-
dade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, 
para fazer justiça àqueles que foram o sustentáculo da 
vitória que hoje se alcança. E também para reconhecer 
que educação de qualidade não é feita de fatos epi-
sódicos. Mas de uma construção que ocupa geração 
após geração.
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Se na década de 60, salvo exceções, as univer-
sidades brasileiras ainda eram um ajuntamento de fa-
culdades, descoordenadas entre si e pouco afeitas a 
pesquisas, hoje as melhores universidades brasileiras 
formam profissionais que dialogam de igual para igual 
com seus colegas formados pelas melhores universi-
dades do mundo.

Goiás, hoje uma referência nacional na área da 
Medicina, tem obtido destaque internacional por mui-
tos de seus profissionais formados na Faculdade de 
Medicina da UFG.

Sr. Presidente, falando agora aos goianos, pode-
mos dizer que a sociedade goiana volta os seus olhos 
para a sua Universidade. Vejo, com alegria, que não 
apenas a comunidade acadêmica está mobilizada, 
mas amplos setores da nossa sociedade. E que esses 
olhares, sobre serem uma expressão de carinho para 
com a universidade historicamente recém-criada são, 
acima de tudo, uma demonstração de consciência e 
da reafirmação da educação como bem público e do 
conhecimento como patrimônio social.

Temos consciência que é o conhecimento que 
determina o desenvolvimento e a inclusão social. 

Em sentido mais radical, é o conhecimento a por-
ta para a cidadania, inclusive, para assegurar sentido 
de pertencimento social.

Ao encerrar as minhas palavras, quero cumpri-
mentar o reitor da UFG, Professor Edward Madureira 
Brasil, o diretor da Faculdade de Medicina, Professor 
Heitor Rosa, todo o quadro docente, corpo discente, 
os funcionários técnico-administrativos, além de todos 
os que contribuíram e que se dedicaram para a con-
quista desse resultado.

A Universidade Federal de Goiás hoje comemo-
ra com a Faculdade de Medicina, que já formou 5.500 
profissionais médicos. Tudo o que queremos é que a 
Universidade como um todo esteja sintonizada com a 
sociedade goiana, como queriam os seus pioneiros.

Em Goiás, como no Brasil, estejamos certos de 
que o presente da vitória assenta-se sobre os que nos 
precederam com denodo e coragem, pensando num 
futuro de cuja construção todos devemos continuar 
participando.

V. Exª é testemunho do resultado dessa univer-
sidade, uma vez que conhece de perto o Dr. Marcos 
Ávila, formado na Universidade Federal de Goiás e hoje 
uma referência mundial na área de oftalmologia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senadora Lúcia Vânia, se me permitir.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pois 
não.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – É justa sua homenagem ao Dr. Marcos Ávila. 
Inclusive, tive um problema seriíssimo de uma vista, 
tinha perdido 99%, era deputado, mandaram-me quase 
que de emergência para a clínica dele em Goiás. E, 
graças a Deus, ele me recuperou a vista, coisa que já 
era considerada irreversível.

Por isso, quero me somar a essa justa homena-
gem. Ele sabe muito bem, encontrei-o por duas vezes 
em aeroportos, e ele se lembra de mim, foi um dia 
inesquecível para mim e naturalmente acho que para 
ele também, pois marcou.

Por isso, meus cumprimentos a V. Exª.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Agradeço 

o aparte de V. Exª, que é um testemunho muito impor-
tante para acrescentar ao meu discurso. E, ao lado do 
Dr. Marcos D’Ávila, temos outros profissionais que se 
destacam no Brasil e no mundo.

Portanto, é com muito orgulho que homenage-
amos aqui hoje a Faculdade de Medicina de Goiás, 
orgulho dos goianos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senadora Lúcia Vânia, o próximo inscrito aqui é 
o Senador Cristovam Buarque. Não o vejo no Plenário. 
O Senador Mão Santa está chegando, senão iria pedir 
que V. Exª presidisse para que eu pudesse falar.

Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
Muito obrigado, Senadora Lúcia Vânia.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Paulo Paim, que preside essa sessão de 15 de maio. 
Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros que 
nos assistem aqui pelo sistema de comunicação; Paim, 
V. Exª está trabalhando muito. Hoje cedo, cedo, cedo, V. 
Exª presidia uma das reuniões mais belas da Comis-
são de Direitos Humanos, que V. Exª, num momento 
de inspiração divina, criou, e está aqui presidindo às 
18h14min.

Paim, esta Casa é fundamental. Olha, ninguém 
pode contestar que o nosso Presidente tem uma sim-
patia, tem uma empatia, tem um carisma, se comunica, 
e entendo que seja generoso pelos programas. Mas 
tem que se levar a verdade. O próprio Cristo, quando 
Ele falava, dizia: “Em verdade em verdade eu vos digo”. 
Então, Senador Paulo Paim, V. Exª tem mostrado a ver-
dade. Quando começamos, fomos eleitos Senadores 
juntos. Eu já o conhecia de fama pelas defesas que V. 
Exª tinha feito, que atingia todos os trabalhadores do 
Brasil e do meu Piauí pela luta pelo salário mínimo. 
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Logo chegando aqui, apresentei-me para lutarmos 
juntos e sob o seu comando.

Acho que foi... Digo ao Luiz Inácio... Aliás, não 
quero mais nada. Deus já foi tão bom para mim, e 
o povo do Piauí. Estou com sessenta e cinco anos. 
Entendo que o Presidente Lula, Luiz Inácio, deveria 
agradecer a V. Exª. O mais importante que houve aí 
foi essa distribuição de renda pelo salário mínimo. Foi 
isso. Nós sonhávamos. Era um sonho. Era igual ao de 
Martin Luther King o nosso sonho. Eram US$70. O 
Paim sonhava, e eu sonhava com S. Exª. Cem dóla-
res eram um sonho. Era um sonho! Por isso, chamo V. 
Exª de Martin Luther King. Passou dos cem, dobrou, 
e estamos aí. Entendo, Luiz Inácio, que foi o mais im-
portante do Governo de Vossa Excelência. Essa é a 
verdadeira distribuição de renda.

E valorizou o trabalho. Rui já havia nos inspirado. 
“A primazia é do trabalho e do trabalhador”. Eles vie-
ram antes. Fizeram a riqueza, o capital, os banqueiros. 
Outros fatos foram importantes. A caridade do Progra-
ma Bolsa Escola não vou negar. Eu mesmo, quando 
governei o Estado, criei o Luz Santa. Quem gastava 
até 30 quilowatts não pagava. Era um serviço social. 
Restaurante Sopa na Mão. Fui eu que fiz, no Brasil, 
os primeiros restaurantes populares. Enchemos as 
cidades piauienses. Sopa na Mão. 

Programas sociais tivemos. Então, aceitamos 
os programas sociais do Presidente Luiz Inácio. Mas, 
naquilo que entendemos, na saúde, como todos sabe-
mos, o Sistema Único de Saúde – SUS foi uma grande 
inspiração, mas vai muito mal, Paim. A saúde só está 
boa para nós, Senadores, ou para quem tem plano bom 
como o do Senado. De quando em quando, chega um 
perguntando “Você não quer ir para São Paulo? Não 
quer fazer exames?” Nós temos essas garantias. Para 
quem tem plano de saúde ou para quem tem dinheiro, 
o padrão médico do Brasil é muito bom; mas está ruim, 
muito ruim, Paim.

Luiz Inácio, eu me formei em Medicina em 1966. 
Sou médico há 42 anos. Está muito difícil atuar na Me-
dicina. Tenho aqui o Jornal do Brasil de hoje. Não sei, 
Paim, como está a vida dele, de trabalho, de operário 
orgulhoso do exemplo da família.

Paim, eu ia ao Rio de Janeiro e passava por um 
tal hospital que conhecíamos como Hospital do Fundão. 
Paim, eu sonhava em fazer medicina nesse hospital, 
que era igual a esses prédios novos de Brasília. Mas 
eu era do Piauí e fiquei fazendo medicina no Ceará. 
Depois fui fazer pós-graduação no Rio de Janeiro, no 
Hospital do Servidor do Estado, um hospital federal.

Vi o Hospital do Fundão daquela época e vejo 
o de agora, porque ele está no caminho do Aeropor-

to Internacional do Rio de Janeiro, do Galeão. Paim, 
a gente passa por lá e vê que falta janela, falta porta. 
Está todo desgastado. Em minha mocidade, eu sonha-
va em trabalhar no Hospital do Fundão.

Paim, está aqui o Jornal do Brasil. Vamos ler a 
matéria: “... cirurgias e transplantes suspensos pelo 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho” – o nome 
vulgar é Hospital do Fundão – “por falta de material 
hospitalar para o procedimento cirúrgico...” Cirurgias 
e transplantes suspensos pelo Hospital Universitário 
Clementino Fraga, o Hospital do Fundão.

Isso no Rio de Janeiro, Senador José Maranhão! 
Isso no Hospital do Fundão, onde sonhei estudar, onde 
sonhei ser médico, onde sonhei viver. Aquele sonho 
de Martin Luther King... O Hospital do Fundão era o 
símbolo da grandeza, José Maranhão. O Hospital do 
Fundão está no caminho do Galeão. Sei que o Senador 
José Maranhão gosta de avião, que sabe pilotar avião. 
Pois parecia que as janelas desse hospital tinham ca-
ído e não tinham sido repostas, quebradas. Olhem a 
tristeza do que era um sonho! Isso no Rio de Janeiro! 
Na Cidade Maravilhosa! Cidade de que o meu amigo 
Sérgio Cabral é, hoje, o filho político predileto do Pre-
sidente Luiz Inácio.

Está aqui: “...cirurgias e transplantes suspensos 
pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF/UFRJ) por falta de material hospitalar para o 
procedimento cirúrgico”.

Vejam o que diz a direção:

Estamos no compasso de espera, nos 
reajustando internamente para que possamos 
voltar a realizar as cirurgias. Ainda é cedo para 
falar, mas é possível que em 15 ou 20 dias 
retomemos nossas atividades. [...] O plano 
operativo anual não fixou reajuste para os pro-
cedimentos de média complexidade.

Cirurgias e transplantes suspensos no Hospital 
do Fundão, no Rio de Janeiro. E o resto, José Mara-
nhão? E como estão as cidadezinhas interioranas da 
sua Paraíba e do meu Piauí? Aquilo era um hospital 
modelo, um sonho. 

Vai mais.
Entre os procedimentos cancelados estão os 

transplantes de órgãos e tecidos, novas internações 
cirúrgicas eletivas, transferência de pacientes de ou-
tras unidades de saúde, consultas de primeira vez – 
só estão consultando os clientes antigos, porque já 
estão... Se você chegar lá, Paim, não tem direito a se 
consultar – (...) os demais procedimentos precisam de 
avaliação prévia da divisão médica.
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Veja o que dizem os pacientes, Senador José 
Maranhão: 

Pacientes e familiares que buscam o serviço do 
hospital estão preocupados com o cancelamento das 
atividades. Ciente de que é delicado o estado de saúde 
de seu pai, o aposentado Sebastião de Paula, de 73 
anos, o militar Joanatan de Paula está revoltado com 
a situação da unidade federal.

Meu pai tem aneurisma nas duas pernas 
e precisa de uma operação urgente. Em nove 
dias de internação já cancelaram a operação 
duas vezes e agora ele foi encaminhado para 
casa – disse o militar angustiado. A situação 
dele é uma bomba relógio, não dá para ficar 
esperando em casa.

Até mesmo a coleta de sangue foi suspensa. A 
sensação de frustração para quem depende do aten-
dimento público é grande.

Outro paciente: 

Minha mãe faz hemodiálise três vezes na 
semana. Hoje, fui marcar um exame de san-
gue que a médica pediu e disseram que não 
tem material para fazer – declarou a técnica 
de enfermagem Tatiana Gonçalves. 

Hemodiálise, Paim! 
Senador José Maranhão, é o jeitinho brasileiro. 

Hemodiálise se faz quatro vezes por semana, mas já 
estão diminuindo. Estão fazendo é de três, é de duas. 
A sessão é de quatro horas, mas já estão diminuindo 
para três, para duas horas, não dando uma resposta 
terapêutica como prevê a Medicina para essa defici-
ência. 

Isto, Presidente Luiz Inácio, no Rio de Janeiro. 
Repare, Presidente, já que tem ido tanto lá, pois é no 
caminho do Galeão. É uma vergonha! O Boris Casoy 
voltou à televisão, não voltou? Pois, Boris Casoy, diga 
“isto é uma vergonha!”

Continuo a leitura:

– Perguntei qual o material necessário 
para comprar que ela pudesse fazer o exame, 
mas ninguém soube me responder. 

Não há ninguém para informar. Não há nem fun-
cionários. No Rio de Janeiro, no hospital modelo, pa-
drão, onde eu sonhei estudar, onde sonhei trabalhar. 
Pois ele está desse jeito.

Prossigo:

Crise atinge o ensino 
Por ser um hospital universitário a oferta 

de estudantes na unidade é muito grande, mas 
muitos residentes do hospital estão preocupa-

dos com o prejuízo que a crise pode levar a 
suas formações acadêmicas. 

Sem ter como acompanhar cirurgias e ou-
tros procedimentos, a única opção para muitos 
deles é ir para a biblioteca estudar.

– Nosso aprendizado gira em função 
dos pacientes e com o hospital vazio não te-
mos substrato para trabalhar, reclamou Már-
cio Garrison Dytz, há quatro meses residente 
no hospital. 

Senador José Maranhão, quem diz isso é um 
médico residente. Eu fui médico residente. Não é a 
Oposição que está falando isso, mas um médico que 
sonhou aprender nesse hospital.

E denuncia aquele médico residente:

Nosso tempo aqui é limitado e esses pro-
blemas atrapalham nosso aprendizado.

Segue a matéria:

Residente em clínica médica, Luciana 
Rego também lamenta a crise do hospital

– É muito triste ver uma instituição de ex-
celência como esta nessa situação. Para nós é 
uma perda muito grande, principalmente nas 
áreas mais práticas.

Jornal do Brasil. Depoimentos de médi-
cos, diretores de hospital, estudantes, médicos 
residentes e clientes.

Entendo que a maior autoridade de um hospital, 
Luiz Inácio, é o doente. E o doente perdeu sua espe-
rança. Isso no Rio de Janeiro! 

No meu Piauí, inauguraram, com muita festa, 
um hospital cuja construção foi iniciada em 1991, há 
dezessete anos, mas fecharam o pronto-socorro do 
Hospital Getúlio Vargas. Quer dizer, é trocar seis por 
meia dúzia. É como você, no Rio de Janeiro, criar um 
hospital de urgência e fechar o Miguel Couto. E essa 
é a realidade.

Presidente Luiz Inácio, atentai bem! Medicina hos-
pitalar, Rio de Janeiro... “Dengue: número de mortos 
na cidade” [já tivemos janeiro, fevereiro, março, abril e 
maio, está aqui o jornal] já superou o maior número de 
mortos de dengue e o maior número de casos de toda 
a história de 2002. Quer dizer, esta é a realidade.

Paim, aprendi. Eu nunca vi um provérbio, um 
ditado, uma sabedoria popular falhar. Nunca! Até na 
Bíblia há os provérbios de Salomão. E há um que diz 
assim: “É mais fácil você tapar o sol com a peneira do 
que esconder a verdade”. Aqui está a verdade. Hospi-
tal mais majestoso que foi do Brasil, sonho de minha 
mocidade – está aqui o depoimento... E uma doença, 
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uma doença, que, no início do Século XX, um cientista, 
Oswaldo Cruz, venceu, acabou, afastou... Souberam 
vencer um mosquitinho, e, agora, nós estamos derro-
tados por causa da dengue e da malária.

Então, essas são as nossas palavras. Mas eu as 
trouxe aqui, Luiz Inácio, para que Vossa Excelência 
nunca mais diga que a saúde, no nosso Brasil, está 
chegando às raias da perfeição. Isso é gozação! Vossa 
Excelência tem grande simpatia, empatia, carisma, se 
comunica com o povo, mas faça como Cristo que, quan-
do fala, diz: “em verdade, em verdade, eu vos digo”. E 
de verdade, de verdade eu vos digo: aqui é no Rio de 
Janeiro, mas no meu Piauí está pior quem todos os 
Estados, quem todas as condições dos pobres.

Então, Presidente Luiz Inácio, viemos aqui pedir 
uma atenção especial: atenda o nosso Tião Viana, com 
a Emenda nº 29, que aprovamos aqui. São recursos 
para a saúde. Os aloprados estão dizendo que não vai 
passar na Câmara Federal, que vão vetar. Atenda ao 
apelo, ao reclamo, à luta de Paim, para afastar a nos-
sa nódoa e a nossa vergonha de nos apossarmos do 
salário de aposentadoria dos nossos velhos, idosos!

É isso, Luiz Inácio. Nós estamos aqui e volta-
remos. Nós votamos em Vossa Excelência em 1994. 
Deixamos a companhia de Vossa Excelência porque 
Vossa Excelência deixou de ouvir Paulo Paim e Tião 
Viana e foi ouvir os aloprados.

Então, trazemos a verdade. Um estadista me-
xicano, o General Obregón, disse – está escrito no 
Palácio de Governo do México: “Prefiro um adversá-
rio que me leve à verdade a um aliado puxa-saco que 
me engane”.

Vossa Excelência está no meio dos engana-
dores. Ouça Paulo Paim e Tião, e vamos melhorar o 
nosso Brasil!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Convido o Senador Mão Santa a assumir a pre-
sidência dos trabalhos.

Senador Mão Santa, permita-me, daqui, da Pre-
sidência, dar uma notícia ao País que me foi passada 
neste momento, agora.

As Lideranças da Câmara acabaram de colocar 
em pauta, por unanimidade, o Projeto nº 73, de 1999, 
da nobre Deputada Nice Lobão, do DEM, que define 
cota para alunos negros e indígenas na rede pública. 
A votação será na próxima semana. É mais uma ho-
menagem que a Câmara está fazendo aos 120 anos 
da abolição não conclusa.

Senador Mão Santa, permita-me ainda. Na audi-
ência de que V. Exª participou nesta manhã, eu recebi 
uma lista dos dez Ministros do Superior Tribunal de Jus-
tiça que assinaram o documento que foi encaminhado 

pelo Frei David ao Supremo Tribunal Federal a favor do 
ProUni, a favor da política de cota: Ministro Luiz Fux, 
Ministro Herman Benjamin, Ministro José Delgado, Mi-
nistro Francisco Falcão, Ministro Hamilton Carvalhido, 
Ministra Eliana Calmon, Ministra Fátima Nancy Andrighi, 
Ministro Napoleão Maia, Ministro Humberto Martins, 
Ministro Castro Meira. Quero destacar que a articulação 
foi do Desembargador Luis Felipe Salomão.

Meus cumprimentos aos Ministros do STJ, que 
não tiveram nenhuma dúvida em se posicionar a favor 
das ações afirmativas.

O Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Em votação o Requerimento nº 601, de 2008, de au-
toria do Senador Expedito Júnior, lido anteriormente.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Convidamos, como último orador desta sessão de 15 
de maio, iniciada às 14 horas, o Senador Paulo Paim, 
do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul.

V. Exª poderá usar da tribuna pelo tempo que 
achar conveniente. A sua voz não pode – vamos dizer 
– ser inibida. A sua voz tem de ser aplaudida por este 
Senado e pelo Brasil.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente 
Senador Mão Santa, esta semana foi muito importante 
para nós. Esta semana teve o brilho de um grande de-
bate aqui no Congresso Nacional, Câmara e Senado, 
sobre os 120 anos da abolição não conclusa.

A Câmara dos Deputados aprovou o PL nº 7.198, 
de 2002, de autoria da nobre ex-Ministra e sempre 
Senadora Marina Silva, que prevê anistia para o líder 
da Revolta da Chibata, o Almirante negro João Cân-
dido Felisberto.

Hoje pela manhã, a Comissão de Direitos Huma-
nos desta Casa fez uma audiência pública, fazendo 
uma homenagem ao grande João Cândido.

Na votação da Câmara, Sr. Presidente, houve 
somente uma emenda, e já encaminhei o requerimen-
to de urgência urgentíssima, assinado por todos os 
Líderes e entregue em mão ao Presidente Garibaldi, 
que me garantiu que essa emenda será votada na 
semana que vem.

Então, acho que são duas notícias importantes: 
nós consagrarmos, depois de quase 100 anos, a anistia 
ao Almirante Negro João Cândido, o líder da Revolta 
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da Chibata, e, ao mesmo tempo, anunciarmos que a 
Câmara dos Deputados vai votar o PL nº 73 – está de-
batendo e vai votar, com alteração ou sem alteração, 
o Estatuto da Igualdade Racial.

Tenho certeza de que, se a Câmara votar este 
ano sem alteração, vai direto para sanção. Se alterar, 
vai remeter ao Senado, e o Senado aprova ainda, Frei 
David, antes de 20 de novembro, porque tenho muita 
consciência da forma como os Senadores tratam este 
tema, e o Senado nunca negou um voto para a luta 
contra qualquer tipo de discriminação. Por isso, esta 
minha segurança, até porque, aqui, o Estatuto da Igual-
dade Racial e a política de cotas já foram aprovados 
por unanimidade.

Está nas mãos dos Srs. Deputados e das Srªs 
Deputadas. Tenho certeza de que eles vão encaminhar 
a votação com a maior brevidade, para que, neste ano 
dos 120 anos da abolição não conclusa, possamos, 
efetivamente, aprovar o Estatuto, o PL nº 73, e o próprio 
Fundo da Igualdade Racial, que é a PEC nº 2.

Mas eu quero falar um pouquinho mais de João 
Cândido. O Brasil ouve tanto falar em anistia a João 
Cândido. Mas quem é João Cândido? João Cândido 
nasceu em Encruzilhada do Sul, na Coxilha Bonita lá 
da serra do Herval, lá no meu Rio Grande do Sul. Nas-
ceu no dia 24 de junho de 1880.

Nós estamos trabalhando para que o Presidente 
Lula sancione a anistia a João Cândido exatamente no 
dia 24 de junho, data do seu aniversário.

Em 1894, já fazia parte da Escola de Aprendi-
zes da Marinha e, no ano seguinte, com apenas 13 
anos, João Cândido faz a sua primeira viagem como 
marinheiro. Com 20 anos, liderou o motim contra a 
chibata, contra a tortura a que eram submetidos os 
marinheiros.

Permita-me, Senador Mão Santa, voltar um pou-
co no tempo.

Como sabemos, um dia após a Proclamação da 
República, os castigos físicos na Marinha brasileira, 
enfim, foram abolidos, graças a João Cândido. Porém, 
um ano depois, eles foram restabelecidos – infelizmen-
te, um ano depois.

O previsto era: “Para as faltas leves, prisão a ferro 
na solitária, por 1 a 5 dias, a pão e água; para faltas 
leves repetidas, idem, por 6 dias no mínimo; para faltas 
graves, 25 chibatadas no mínimo”.

Além de ser um castigo degradante para qualquer 
ser humano, não podemos deixar de lembrar que muitos 
marinheiros, a maioria na verdade, eram negros.

A volta de castigos assim, dois anos após a Abo-
lição, foi revoltante. E os marinheiros brasileiros co-
meçaram a questionar essa posição, principalmente 

em razão do contato que tinham com os marinheiros 
de outros países, que não entendiam como os mari-
nheiros brasileiros eram tratados no chicote – países 
em que tais punições não eram nem imaginadas, que 
dirá aceitas.

Sr. Presidente, os castigos físicos revoltavam 
por lembrarem os maus-tratos que os negros haviam 
sofrido. Além disso, as chibatadas e os demais casti-
gos ultrapassavam inclusive o que determinava a Lei 
da Chibata.

Temos que lembrar que muitos marinheiros vi-
veram esses horrores. Isso levou os marinheiros a 
começarem a se organizar. Assim, no dia 22 de de-
zembro de 1910, na volta de uma dessas viagens ao 
exterior, um acontecimento transformou-se no estopim 
da revolta.

Por ter ferido um cabo, o marinheiro Marcelino 
Rodrigues Menezes, tripulante do mesmo navio que 
João Candido, o “Minas Gerais”, recebeu como punição 
as chibatadas. Porém, recebeu 250 chibatadas na pre-
sença da tropa em formação, ao som dos tambores.

O rigor da punição revoltou a tripulação, essa tri-
pulação que, liderada por João Cândido, tomou conta 
do navio, assumiu o navio. A revolta teve adesão de 
marinheiros de outras embarcações.

Em uma carta João Cândido escreveu: “O Go-
verno tem que acabar, de uma vez por todas, com os 
castigos corporais, melhorar nossa comida e dar anistia 
a todos os revoltosos”.

Dizia ainda: “Não queremos a volta da chibata. 
Isso pedimos ao Presidente da República e ao Minis-
tro da Marinha”.

No dia 26 de novembro, o Presidente Marechal 
Hermes da Fonseca aceitou as reivindicações. Não ha-
veria mais castigos físicos. E, dois dias depois, muitos 
marinheiros, infelizmente, foram expulsos.

Em dezembro, cerca de 22 marinheiros foram 
presos sob a alegação de conspiração. Com isso, al-
guns fuzileiros se amotinaram na Ilha das Cobras e 
nove foram ali bombardeados.

Sr. Presidente, de 600 revoltosos sobreviveram 
somente 100, detidos na antiga Fortaleza de São José 
da Ilha das Cobras. Entre os detidos, 18 foram recolhi-
dos a uma cela escavada na rocha. Nesse local, atira-
ram cal virgem, em plena véspera de Natal. Após um 
dia, apenas João Cândido e o soldado naval Pau de 
Lira sobreviveram. Apesar de ter declarado ser contra 
a manifestação, João Cândido foi expulso da Marinha, 
sob a acusação de ter ficado ao lado dos rebeldes.

O “Almirante Negro”, como ficou conhecido, foi 
internado em abril de 1911 como louco e indigente.
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Em 1912, ele e seus companheiros da revolta 
foram julgados e absolvidos. Mesmo assim, o mari-
nheiro foi banido da Marinha. O sonho que talvez ele 
tenha tido de fazer parte da Marinha brasileira havia 
sido tolhido.

Quem de nós pode saber o que pensava e por 
que situações João Cândido passou? O que sabemos 
é que muitas foram as privações e as perseguições ao 
Almirante Negro.

João Cândido não conseguia, nem mesmo em 
empresas particulares, atuar na área sobre a qual ele 
mais sabia. Segundo ele mesmo, “depois que saí da 
cadeia tentei trabalhar no mar, mas fui sempre per-
seguido”.

Após a expulsão, passou a maior parte de sua 
vida como carregador de peixes na Praça 15, no Rio 
de Janeiro. O mais próximo do mar que ele pôde, ou 
melhor, que o deixaram chegar.

João Cândido assim morreu, em 1969, de câncer, 
no Hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, pobre e 
esquecido, com 89 anos de idade.

O herói, como diz a música de João Bosco e 
Almir Blanc, que tem somente como monumento as 
pedras pisadas do cais.

É por tudo isso, senhores e senhoras, Senadores 
e Senadoras, que em nosso livro, um livro que escrevi, 
Pátria Somos Todos, fizemos, no meu entendimento, 
uma humilde, mas grande homenagem a esse grande 
brasileiro que não foi entendido, foi torturado, foi anis-
tiado, e a anistia revogada. E estamos tentando agora 
fazer com que a anistia pós-morte possa acontecer.

Sr. Presidente, é por tudo isso que batalhamos 
por sua anistia e pelo seu reconhecimento. 

Em 20 de dezembro de 2007, esta Casa aprovou 
o PL nº 241, que determina a inscrição de João Cân-
dido Felisberto nos livros de heróis da Pátria. Foi um 
projeto que apresentei. O Senado aprovou por unani-
midade para que João Cândido fique entre os heróis 
da Pátria, ao lado de Zumbi dos Palmares.

Neste ano, em 29 de fevereiro, presidimos uma 
audiência pública, na Assembléia do Rio Grande do 
Sul, sobre a anistia a João Cândido. Lembro-me como 
se fosse hoje: nessa data, em Porto Alegre, no dia 29 
de fevereiro, eu dizia que “é uma questão de honra, 
em nome do povo gaúcho e do povo brasileiro, que, a 
partir desta audiência pública, aqui na Assembléia Le-
gislativa do Rio Grande do Sul, a gente volte a Brasília 
e consiga anistia para João Cândido ainda este ano.”

Voltei a Brasília, reuni-me com o Alto Comando da 
Marinha – quero dar este depoimento à luz da verdade 
– e o Alto Comando da Marinha me garantiu: Senador 
Paim, nós reconhecemos a história de João Cândido. 

Tem o nosso aval para que efetivamente agora a anis-
tia seja para valer. Fui ao Ministro Edson Santos, da 
Seppir, e dialoguei com ele. É uma luta que também 
ele já vinha travando, como o conjunto da sociedade, 
homens brancos e negros que têm compromisso com 
essa causa estavam travando. 

Conversei com a Deputada Pietá, falei com o 
Frei David, falei com o Deputado Carlos Santana e 
nos encontramos com o Presidente Arlindo Chinaglia. 
O Presidente Arlindo Chinaglia me disse: “Paim [isso 
junto com o comando da Marinha], se depender de 
mim, a pauta será desobstruída na Câmara, eu colo-
carei em votação”.

Nesta semana, no dia 13 de maio, às 10 horas 
da noite, eu estava lá na Câmara dos Deputados, junto 
com os Parlamentares brancos e negros comprome-
tidos com essa anistia, e assisti ser votada por unani-
midade a anistia a João Cândido.

Por isso é um momento importante da história 
do País. Nós estamos fazendo justiça. É claro que, 
nesses 120 anos, alguém poderia dizer: Paim, quase 
100 anos depois?! Nem que sejam 100 anos depois, 
a justiça tarda, mas não falha. A verdade um dia terá 
que aparecer. Quem mente, quem falta com a verdade, 
sabe que, um dia, a verdade vai aparecer.

Sr. Presidente, a Marinha teve um papel, neste 
momento, histórico e importante. No início do meu 
pronunciamento, fiz críticas à Marinha da época, mas 
quero elogiar agora o Alto Comando da Marinha que, 
neste momento, cerrou fileiras com os militantes des-
sa causa para que a anistia fosse assegurada a João 
Cândido.

Sr. Presidente, quero também dizer a V. Exª que 
a anistia a João Cândido, para mim, já é um fato real 
e concreto. Hoje esteve conosco João Cândido Neto, 
neto de João Cândido. Víamos na sua fala a emoção 
diante de algo que nem ele mais acreditava que po-
deria acontecer: que iríamos conseguir anistia para 
João Cândido. 

Os familiares de João Cândido – sei que ele tem 
um filho ainda –, com o depoimento que dei, podem 
ter certeza de que a anistia vai ser consagrada. Tenho 
certeza também de que, no dia 24 de junho, será san-
cionada. Faremos, assim, justiça ao Almirante Negro, 
a um homem que lutou pela liberdade, pela igualdade 
e pela justiça. 

Quero aproveitar este momento também para 
registrar nos Anais da Casa que recebi hoje, lá do Rio 
Grande do Sul também, uma delegação de profes-
soras que vieram aqui participar de um projeto-piloto 
chamado Educanvisa – o projeto é uma parceria da 
Anvisa com os ministérios da Educação e da Saúde e 

MAIO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL680     



Maio de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 14699 

com a Secretaria Estadual de Educação do Rio Gran-
de do Sul. O objetivo desse projeto é dar continuidade 
à capacitação dos professores dentro do Projeto de 
Educação para o Consumo Responsável de Medica-
mentos. É um programa de educação e de promoção 
da saúde no contexto escolar e familiar.

Quero, por uma questão de justiça, fazer a leitu-
ra rápida do nome das professoras que vieram para 
esse encontro tão importante aqui em Brasília: Eliane 
Cardoso Vieira, representante da 27ª Coordenadoria 
Regional de Educação; Tanize Schroeder Paz, profes-
sora da Escola João XXIII; Almênia da Silva Pereira, 
Vice-Diretora da Escola João XXIII; Ana Maria Guilar-
de Lopez, professora da Escola João XXIII: Cláudia 
Glustack, professora da Escola João XXIII: Maria de 
Lurdes Guimarães da Rosa, professora da Escola João 
XXIII; Andréia da Silva Zancanaro, da Escola Barão de 
Teresópolis, em Nova Santa Rita.

Faço este registro, porque acho que é um pro-
jeto belíssimo que o governo está fazendo em parce-
ria com o governo estadual e com as prefeituras dos 
municípios.

Para concluir, Senador Mão Santa, eu não poderia 
deixar de registrar que 15 de maio é o Dia Internacio-
nal da Família, e falar em família faz com que eu me 
lembre um pouco da minha infância. 

Nós éramos dez irmãos. Tenho uma poesia es-
crita por um deles, que diz:

Eram dez irmãos
Eram tão diferentes
Eram tantos
Eram tantas mãos
Eram tantas cabeças
Eram tantas bocas
Eram tantas camas
Eram tantas xícaras
Eram tantos pratos
Eram tantas roupas...
Eram tantas lutas
Eram dias difíceis...
Eram dias de sábados
Eram dias de catecismo
Era um dias de domingos
Eram dias de missa...
Eram dias de Pai e Mãe...

Eu resumi. Éramos dez irmãos, filhos de Ignácio 
Paim, que já faleceu – ganhava o salário mínimo –, e de 
Itália Paim, também já falecida, que ganhava o salário 
mínimo. Como foram importantes para nós aquele ho-
mem e aquela mulher que ganhavam somente o salário 

mínimo – ele trabalhava na Nicola, hoje Marcopolo, e 
ela na Ghetal, e criaram dez. 

Ensinaram-nos sempre a importância do diálo-
go. Lembro-me, como se fosse hoje, dos dez em volta 
da mesa. Ele nos contava como havia sido na fábrica 
e falava da importância do trabalho e do estudo que 
tínhamos à noite – todos trabalhavam e todos estuda-
vam à noite. 

Neste momento de falar da família, claro, lem-
bro-me dele. Ele, na sua infância, era um domador 
de cavalos; ela ficava cuidando da gurizada. Depois, 
ambos foram trabalhar: ele, numa metalurgia, e ela, 
numa fábrica de compensados. 

Ao fazer este depoimento no Dia da Família, que-
ro só dizer como foi importante para nós, para esses 
dez – dois já faleceram, a Marlene e o Ariovaldo, so-
mos oito agora –, o carinho, o amor, a dedicação de 
nossos pais. Como foi importante eles nos ensinarem 
a não fumar – se alguém botasse um cigarro na boca, 
podia saber que ia ter incomodação! Como foi impor-
tante nos ensinarem a não beber uma gota de álcool. 
Isso norteou as nossas vidas.

Como foi importante para nós ele nos ensinar 
cada gesto, cada movimento, sempre em favor da di-
visão, da igualdade e da solidariedade.

Falar em família faz lembrar também que hoje 
existem muitos pais separados, divorciados. Eu sei que 
nem sempre os filhos entendem os pais; eu sei que, 
infelizmente, alguns caminharam pela linha da droga ou 
do álcool – se eu pudesse pedir algo a eles, eu pediria 
que, em nome da vida, que parassem, pois o álcool 
mata, o cigarro mata, a droga mata. Como seria bom 
se a nossa juventude entendesse a importância de 
se afastar de todas as drogas e pensar no estudo, no 
trabalho e na união. Mesmo os pais separados: como 
é bom, embora separados, ter o convívio, conversar, 
dialogar com seus filhos pensando no amanhã, pen-
sando no futuro.

Eu não quero só falar de mim. Eu quero falar 
também que existe, neste País, nesta mudança de 
costumes, um fato, que é a inexistência de um mar-
co legal.

O Judiciário tem sugerido caminhos e marcado 
posições das quais eu me orgulho muito. E quero falar 
aqui da Desembargadora do Rio Grande do Sul Maria 
Berenice Dias, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul. Ela é uma das pioneiras nesse campo e acabou 
se tornando um símbolo. Aliás, é do meu Rio Grande 
que têm saído as decisões mais inovadoras em termos 
do novo Direito de Família.

A própria desembargadora afirma que o modo 
de trabalhar da Corte tem contribuído muito para os 
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avanços. Segundo ela: “Há mais de vinte anos, o TJ-
RS tem câmaras especializadas. E a especialização 
eleva a qualidade”. 

Nessas decisões, é preciso ter em mente a inte-
gração da família, respeitando-se as divergências que 
pode haver entre os casais, preocupando-se sempre 
com a questão dos filhos.

Como eu dizia, senhores e senhoras, existem vá-
rios tipos de família, como aquelas que têm acesso a 
quase tudo e aquelas que não têm acesso a nada, mas 
nem uma coisa nem outra são indicadoras de felicida-
de. Creio que o importante é que os filhos tenham uma 
referência, e, quanto mais generosa ela puder ser em 
termos de distribuição de amor, de solidariedade e de 
fraternidade, melhor será para todos, pais e filhos.

Acredito, e digo humildemente, que a felicidade 
reside em se sentir parte de uma família, tenha ela o 
formato que tiver, em receber amor e aprender a ser 
solidário com o outro.

A imposição de limites é vital para a formação 
da personalidade de uma criança, e isso não significa 
cerceamento de liberdade nem agressão, mas, sim, 
ensinamento de vida, preparação para dificuldades 
futuras que a vida certamente vai impor. A falta de li-
mites no núcleo familiar já causou grandes danos aos 
indivíduos e, com certeza, a toda a família.

Sr. Presidente, eu digo sempre que é fundamental 
o diálogo, a conversa e, naturalmente, a educação.

Eu quero concluir, Sr. Presidente, somente dizen-
do a V. Exª que, lá no meu Rio Grande – meu amigo 
Frei Davi, que está aqui no plenário –, é muito comum 
haver os passeios em família, os filmes compartilhados, 
as conversas ao lado do churrasco e, muitas vezes, 
do chimarrão, o almoço no quintal da casa, ou mesmo 
uma conversa fraternal no café da manhã.

No meu entendimento, Sr. Presidente, este dia 
15 de maio, Dia da Família, é um dia que faz com que 
cada um de nós reflita um pouco mais para onde que 
nós estamos indo; qual é a responsabilidade dos pais 
e dos filhos.

Por fim, quero dizer que família somos todos nós, 
originados do perfeito ato divino que realizou a huma-
nidade, que definiu o planeta e que, com insondável 
amor, renova a sua vida a cada novo amanhecer.

Eu quis fazer, Sr. Presidente, uma singela home-
nagem a todos os homens e mulheres deste País. E eu 
sei que há muitos meninos e meninas de pais divorcia-
dos, separados, mas isso não é motivo para que não 
se tenha amor ao pai e à mãe, mesmo separados. Isso 
não é motivo para que a gente não possa ser solidário, 
ser fraternal, caminhar junto. O pai e a mãe, embora 

separados, devem pensar, no sábado, no domingo, no 
feriado, em visitar, em ter contato com os filhos. 

E fazermos assim uma grande caminhada em nome 
de uma sociedade humanitária, solidária e justa.

Claro que não quero, aqui, neste momento, lem-
brar do que tem nos contado, por exemplo, o Senador 
Magno Malta, que preside essa CPI. Não quero aqui 
falar do que nos conta a Senadora Patrícia Saboya, 
que liderou a CPI contra a exploração sexual de crian-
ças, no combate que fez juntamente com a Deputada 
Maria do Rosário.

Não quero aqui falar desse último caso que acon-
teceu e chocou a todos nós. E digo que, aqui, Frei Da-
vid, que estava ali e uma Senadora, da tribuna, disse 
que não acreditava, no caso Isabella, que fosse o pai 
e a madrasta que haviam cometido aquele crime. Eu 
disse, lá daquela tribuna, há mais de um mês: Infeliz-
mente, eu acredito. E disse para a Senadora Patrícia 
Saboya: Senadora, infelizmente, eu acredito. Por isso, 
essa minha reflexão.

Eu não quis ler todo o meu pronunciamento que 
estava no papel. É uma reflexão para que a gente 
converse. Converse! Estabeleça um diálogo cada vez 
maior com os filhos. E mesmo quando os pais estão 
separados, os filhos não têm culpa que o casamento 
não tenha dado certo. Que a gente olhe cada vez com 
mais carinho para os nossos filhos, pois são esses fi-
lhos que vão dirigir este País no amanhã.

Eu sei que muito menino ou menina que está as-
sistindo agora à TV diz: “Sim. Mas a minha família não 
está mais na mesma casa. O pai separou. A mãe foi 
para outro Estado”. Mas, assim mesmo, dedique sem-
pre amor a seu pai e à sua mãe, porque o amor de pai 
e de mãe, para mim, é permanente, duradouro.

Eu sempre digo que existe a separação de pai 
e de mãe, mas não existirá nunca a separação de pai 
e de mãe dos filhos. Por isso, toda a Nação brasileira 
condenou, de forma dura, o que aconteceu recente-
mente com o caso da menina Isabella.

Senador Mão Santa, eu termino meu pronuncia-
mento, apenas dizendo que eu tenho muita esperança 
de que a gente construa, de fato, um mundo melhor 
para todos. Isso é possível se a palavra amor estiver 
em primeiro lugar.

Muito obrigado, Senador Mão Santa.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, hoje, 15 de maio, é o Dia Internacional 
da Família. 
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Falar em família faz com que eu me lembre da 
minha família, da minha saudosa infância.

Éramos 10 irmãos, como diz a poesia do meu 
irmão André Paim:

Eram 10 irmãos
Eram tão diferentes
Eram tantos
Eram tantas mãos
Eram tantas cabeças
Eram tantas bocas
Eram tantas camas
Eram tantas xícaras
Eram tantos pratos
Eram tantas roupas...
Eram tantas lutas
Eram dias difíceis...
Eram dias de sábados
Eram dias de catecismo
Eram dias de domingos
Eram dias de missa...
Eram dias de Pai e Mãe...
Eram dias de descobrir que embora 10, 

eram individuais...

Nós éramos 10 e havia amor para todo mundo. 
Meu pai, Ignácio Paim, metalúrgico e minha mãe, Itália, 
dona de casa nos ensinaram a dividir tudo.

Ambos já faleceram e fazem uma falta danada. 
Eles nos ensinaram a magia e o valor dos diálogos à 
mesa. Mostraram que com união, aconchego, palavras 
carinhosas, e respeito seguiríamos pelo rumo certo.

Lembro das dificuldades superadas com paciên-
cia e bom ânimo, dos ensinamentos compartilhados. 
Meu pai que iniciou sua vida como domador de cavalos 
era um homem simples, mas sábio. Ele ouvia a todos 
e refletia para responder nossas perguntas. Nós con-
fiávamos na sua palavra.

Hoje sinto falta desse convívio com meus pais, 
sinto falta do convívio com meus dois irmãos, Arioval-
do e Marlene, que também já se foram.

Por isso sempre repito o quanto é importante curtir 
cada momento familiar, aproveitar para conviver hoje 
pois amanhã pode ser tarde. Temos que mostrar nossos 
sentimentos sempre que houver chance para isso.

Digo isso não para idolatrar a minha família mas 
é para que todos se dêem conta de que o momento 
presente é sempre o momento certo para curtir as pes-
soas. Nós não sabemos quem será o próximo a fazer 
a viagem ao Universo, essa escolha não é nossa.

Eu sinto saudades e gosto de dizer que família é 
tudo de bom. Mesmo com as diferenças e os conflitos 
ela é uma alegria que vem do coração.

Sei que cada núcleo familiar tem suas próprias 
características. Sei que existem pais que abandonam 
seus filhos, que priorizam o trabalho em detrimento 
dos filhos, que transferem para os filhos sua infelici-
dade conjugal, que maltratam seus filhos psicológica 
e fisicamente, que não conseguem encontrar o bom 
termo do diálogo familiar.

Sei também que existem filhos que não valorizam 
seus pais, que julgam que tudo que recebem é direito 
deles, que não sabem o que é respeito e amor pela 
dedicação com que são tratados. 

Existem por sua vez, filhos que se castigam usando 
álcool e drogas ilícitas, estendendo o castigo aos seus 
familiares, criando um verdadeiro caos na sua casa.

O seio familiar nem sempre é o que deveria ser, 
mas nós sabemos que muitas coisas podem contribuir 
para isso. O desemprego, a pobreza, a falta de oportu-
nidades, supervalorização do ter em detrimento do ser, 
problemas de personalidade e muitos outros fatores.

Mas, se nos perguntarmos sobre a importância 
que ela exerce na vida de cada um, será inegável res-
pondermos que ela tem papel fundamental, é como 
uma espécie de energia primária que nos abastece 
desde a mais tenra idade.

Sabemos que hoje ela não se desenha mais 
como era antigamente. Ela pode ser a união de duas 
ou mais famílias em uma só. Filhos de pais diferentes 
convivem juntos em função dos novos casamentos 
de seus pais.

É a chamada família mosaico como mostrou o pro-
grama Globo Repórter em uma de suas apresentações. 

A família pode ainda ser resultado de relações ho-
moafetivas, ou extramatrimoniais, ou a família parental.

Hoje existem casais homossexuais que adotam 
uma criança. Existem famílias onde os netos ficaram 
aos cuidados dos avós, pela falta dos pais.

Existem famílias em que as madrinhas ou os pa-
drinhos fazem as vezes dos pais. Também há aquelas 
bem grandes, onde um grupo de crianças órfãs são 
colocadas aos cuidados da assistência social, mas 
juntas, elas formam uma grande família. 

Senhor Presidente, existe nesta mudança de costu-
mes um fato que é a inexistência de um marco legal.

O Judiciário tem sugerido caminhos e marcado 
posições e orgulhosamente cito o nome da desembar-
gadora Maria Berenice Dias, do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul. Ela é uma das pioneiras neste cam-
po e acabou se tornando um símbolo. Aliás, é do meu 
Rio Grande que tem saído as decisões mais inovado-
ras em termos do novo Direito das famílias. A própria 
desembargadora afirma que o modo de trabalhar da 
Corte tem contribuído muito para os avanços. Segundo 
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ela “Há mais de 20 anos, o TJ-RS tem câmaras espe-
cializadas. E a especialização eleva a qualidade”

Como eu dizia Srªs. e Srs. Senadores, existem 
vários tipos de famílias, como aquelas que tem aces-
so a quase tudo e aquelas onde quase tudo falta. Mas 
nem uma coisa nem outra são indicadores de garantia 
de felicidade. 

Creio que o importante é que os filhos tenham 
uma referência e quanto mais generosa ela puder ser 
em termos de distribuição de amor, melhor será para 
cada integrante da família. 

Eu acredito humildemente que a felicidade reside 
em se sentir parte de uma família, tenha ela o formato 
que tiver, em receber amor e aprender a doar-se tam-
bém. Aprender que a imposição de limites é vital para 
a formação da personalidade de uma criança e que 
isto não representa cerceamento da liberdade mas 
sim, ensinamento de vida, preparação para as dificul-
dades futuras que a vida certamente irá impor. A falta 
de limites no núcleo familiar já causou grandes danos 
à família, ao indivíduo e muitas vezes à sociedade, nós 
temos vários exemplos disto.

Sempre penso na responsabilidade que é ter um 
filho. Acho que todos, ao pensar nesta possibilidade, 
deveriam se perguntar sobre “quanto amor sou capaz 
de colocar na educação desse ser?” E amor não é fa-
zer tudo que nos pedem, mas fazer o nosso melhor 
para que aquela pequena criaturinha possa crescer 
com serenidade, ciente de sua realidade, firme para 
enfrentar as adversidades e pronta para redistribuir o 
amor que sempre recebeu. Se deixarmos de lado os 
exemplos tristes que conhecemos, e focarmos nossa 
visão em famílias que convivem em harmonia, de for-
ma amorosa e com vínculos estreitos, teremos quase 
uma fórmula de bem viver.

Ah, os passeios em família, os filmes comparti-
lhados na sala, as conversas nos divertidos almoços 
de domingo, o quintal da casa onde uma pequena 
churrasqueira improvisada faz “aquele” churrasco, a 
piscina onde todos dão risadas espantando o calor, 
as histórias contadas para as crianças dormirem, o 
abraço sentido e caloroso da noite de Natal, os gritos 
de Feliz Ano Novo, que delícia!

A família é uma fonte da qual nos alimentamos 
no transcorrer de nossas vidas. É uma fonte abundante 
que Deus criou perfeita e que se ao longo do tempo 
ela se perde em si mesma, cabe a nós contribuirmos 
para realimentá-la com nossa energia pessoal. Família 
é troca constante de energia, é estender a mão, é olhar 
com atenção para o outro, é ouvir mesmo quando te-
mos pressa, é abraçar quando o choro vem, é chamar 
à responsabilidade, é educar espiritualmente também, 

é afagar o coração cansado e iluminá-lo com esperan-
ças e com nossa disposição de partilhar a dor.

E por fim, família somos todos nós, originados 
do perfeito Ato Divino que realizou a humanidade, que 
definiu o planeta e que com insondável amor renova 
sua vida a cada novo amanhecer. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, nesta semana em que o Senado fez uma 
série de programações relativas aos 120 anos da aboli-
ção da escravidão, a Câmara dos Deputados aprovou o 
PL 7198/02, da nossa Senadora Marina Silva. O projeto 
prevê a anistia para o líder e herói da Revolta da Chi-
bata, João Cândido Felisberto, o Almirante Negro.

João Cândido nasceu em Encruzilhada do Sul, 
na Coxilha Bonita da serra do Herval (atual Dom Feli-
ciano), no Rio Grande do Sul, em 24 de junho de 1880. 
Em 1894 já fazia parte da Escola de Aprendizes de 
Marinheiros e, no ano seguinte, com apenas 13 anos, 
faz sua primeira viagem. Ele tinha apenas 20 anos 
quando liderou o motim. 

Srªs e Srs., aqui nos permitimos a voltar um pouco 
no tempo. Como sabemos, um dia após a Proclamação 
da República os castigos físicos na Marinha brasileira 
foram abolidos. Porém, um ano depois eles foram res-
tabelecidos. O previsto era: “Para as faltas leves, prisão 
a ferro na solitária, por um a cinco dias, a pão e água; 
faltas leves repetidas, idem, por seis dias, no mínimo; 
faltas graves, vinte e cinco chibatadas no mínimo.” Além 
de ser um castigo degradante a qualquer ser humano, 
não podemos deixar de lembrar que muitos marinhei-
ros, a maioria na verdade, eram negros. 

A volta de castigos assim, dois anos após a abo-
lição era revoltante. E os marinheiros brasileiros come-
çaram a questionar isso, principalmente em razão do 
contato que tinham com marinheiros de outros países. 
Países em que tais punições não eram aplicadas e 
nem aceitas.

Sr. Presidente, os castigos físicos revoltavam por 
lembrarem os maus-tratos que os negros haviam so-
frido. Além disso, as chibatadas e os demais castigos 
ultrapassavam o que determinava a lei. Temos sempre 
de lembrar que muitos marinheiros viram esses hor-
rores acontecerem com seus familiares e, em alguns 
casos, eles mesmos eram ex-escravos. Isso levou os 
marinheiros a começarem a se organizar.

Em 22 de dezembro de 1910, na volta de uma des-
sas viagens ao exterior, um acontecimento transforma-se 
no estopim para a revolta. Por ter ferido um cabo com uma 
navalha, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, 
tripulante do mesmo navio que João Cândido, o Minas 
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Gerais, recebeu como punição as chibatadas. Porém, 
recebeu 250 na presença da tropa formada, ao som de 
tambores. O rigor da punição, revoltou a tripulação que, 
liderada por João Cândido, tomaram o navio. A revolta 
teve a adesão de marinheiros de outras embarcações. 
Em uma carta João Cândido escreveu: 

“O governo tem que acabar com os cas-
tigos corporais, melhorar nossa comida e dar 
anistia a todos os revoltosos.”

Dizia ainda: “Não queremos a volta da chibata. 
Isso pedimos ao presidente da República e ao Minis-
tro da Marinha.” 

No dia 26 de novembro o presidente Marechal 
Hermes da Fonseca aceitou as reivindicações. Não 
haveria mais castigos físicos e dois dias depois, mui-
tos marinheiros foram expulsos.

Em dezembro, cerca de 22 marinheiros foram 
presos sob alegação de conspiração. Com isso, alguns 
fuzileiros se amotinaram na Ilha das Cobras 9 e foram 
bombardeados. De aproximadamente 600 revoltosos, 
sobreviveram pouco mais de cem, detidos nos cala-
bouços da antiga Fortaleza de São José da Ilha das 
Cobras. Entre os detidos, 18 foram recolhidos à uma 
cela escavada na rocha viva. Nesse local atiraram cal 
virgem. Isso, Srªs e Srs., na véspera do Natal!

Após um dia apenas João Cândido e o soldado 
naval Pau de Lira sobreviveram. Apesar de ter decla-
rado ser contra a manifestação, João Cândido foi ex-
pulso da Marinha, sob a acusação de ter favorecido os 
rebeldes. O Almirante Negro, como ficou conhecido, foi 
internado no Hospital dos Alienados em Abril de 1911, 
como louco e indigente. 

Em 1912 ele e seus companheiros de revolta 
foram julgados e absolvidos. Mesmo assim, o mari-
nheiro foi banido da Marinha. O sonho que talvez ele 
tenha tido de fazer parte da marinha brasileira havia 
sido tolhido.

Quem de nós pode saber o que pensava e por 
que situações João Cândido passou. O que sabemos 
é que muitas foram as privações e as perseguições. 
João Cândido não conseguia, nem mesmo em empre-
sas particulares, atuar na área em que sabia. Segun-
do ele mesmo: “depois que saí da cadeia ainda tentei 
trabalhar no mar, mas fui sempre perseguido”. Após 
a expulsão, passou a maior parte de sua vida como 
carregador de peixes na Praça XV, no Rio de Janeiro. 
O mais próximo do mar que ele pôde, ou melhor, que 
o deixaram chegar.

João Cândido morreu em 1969, de câncer no 
Hospital Getúlio Vargas, no Rio, pobre e esquecido, 
aos 89 anos de idade. O herói que, como diz a música 
de João Bosco e Almir Blanc: 

“(...) tem por monumento
As pedras pisadas do cais”

É por tudo isso, Srªs. e Srs. Senadores, que em 
nosso livro “Pátria Somos Todos”, o homenageamos. 
É por tudo isso que batalhamos por sua anistia, por 
seu reconhecimento.

Em 20 de dezembro de 2007 esta Casa apro-
vou nosso PLS 241/07 que determina a inscrição do 
nome de João Cândido Felisberto no Livro dos Heróis 
da Pátria. Neste ano, em 29 de fevereiro presidimos 
uma audiência pública na Assembléia Legislativa do 
Rio Grande do Sul sobre a anistia a João Cândido. Na 
ocasião o sobrinho-neto de João Cândido, João Cândi-
do Neto, esteve conosco, representando nosso herói. 

Em março começamos a colher novos frutos de 
nossa luta. A Marinha do Brasil liberou documentos 
sobre a vida de João Cândido Felisberto. Também em 
março, nos reunimos em nosso gabinete com o alto 
comando da Marinha do Brasil a fim debater o projeto 
de anistia para João Cândido. 

Após isso, fomos, juntamente com o ministro 
da Secretaria Especial de Promoção de Políticas de 
Igualdade Racial (Seppir), Edson Santos e o alto co-
mando da Marinha, até o Presidente da Câmara dos 
Deputados, Deputado Arlindo Chinaglia. Na pauta: a 
anistia para o Almirante Negro. 

O Deputado Chinaglia se comprometeu a colocar 
o projeto em votação até o dia 13 de maio de 2008. E 
foi o que tivemos. A matéria foi aprovada e agora voltará 
para esta Casa, pois recebeu uma emenda. Já entramos 
com requerimento de urgência para sua votação.

Queremos, Sr. Presidente, que esta matéria seja 
votada na semana que vem para que a sanção Presi-
dencial possa ocorrer no dia 24 de junho, data de nas-
cimento de nosso Almirante Negro. Infelizmente João 
Cândido não teve em vida o reconhecimento que lhe 
é devido. Porém, está mais do que na hora de mos-
trarmos às futuras gerações quem foi João Cândido. 
Mostrar a todos brasileiros o quão ele foi importante 
na história de nossa gente.

Muito obrigado! Isso é o mínimo que devemos dizer 
a ele. Afinal, como todo grande ser humano, ele abriu 
mão de muitas coisas ao se levantar contra as barbá-
ries, às injustiças, à violência e à discriminação. Anistia 
a João Cândido, nosso eterno Almirante Negro!

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB - PI) 
– Nós nos encantamos a cada dia com a figura que 
enriquece o Senado, o Rio Grande do Sul e o País: 
Paulo Paim. Hoje, emocionado, vendo o trabalho que 
faz pela valorização da sua raça, em reconhecimen-
to por aquilo que ela fez pelo Brasil. Em uma sessão 
dessas em que se resgatava a grandeza do almirante 
negro, eu fui solicitado a dizer algumas palavras. Di-
zia eu, então, que me lembrava de Abraham Lincoln. 
Ele teve a coragem de dizer: “Este país não pode ser 
metade escravo e metade livre”. Essa decisão ele to-
mou inspirado na Bíblia, que disse: “A casa dividida, a 
família dividida será facilmente derrubada”.

E o Paim, que já trouxe tanta grandeza ao Par-
lamento do Brasil, lembra, no final desta sessão, que 
Deus me permitiu presidi-la, a família.

Paim, entendo que Deus, em quem todos nós 
acreditamos, no seu ideal de ter a construção de um 
mundo bom e melhor, depois de muitas tentativas, 
mandou para este mundo o seu Filho especial, Jesus. 
Eis o grande ensinamento: o Todo-Poderoso não O 
desgarrou, não O deixou, colocando-O numa família. 
Ele botou o seu Filho predileto numa família, a Sagra-
da Família. Esse foi o primeiro ensinamento do Deus, 
das inúmeras tentativas que tinha feito para recons-
trução do mundo melhor. E o pai que ele escolheu foi 
um trabalhador, dando também o ensinamento que 
Rui Barbosa prega: “A primazia tem de ser dada ao 
trabalho, ao trabalhador”. Eles vieram antes, fizeram 
a riqueza. A mulher, mãe, e a família.

Paim, V. Exª salvaguardou hoje o Parlamento, 
relembrando a importância da família, que está esque-
cida. Eu mesmo, confesso, não sabia. Prestam-se tan-
tas homenagens a tantas instituições, a tantas coisas. 
Este dia deveria ser festejado em todo o mundo. Sou 
do tempo da família em que aquela ceia que passou 
para a história do mundo, a última ceia de Cristo, era 
diária, pai e mãe nas ceias. E ali eles davam os ensi-
namentos e o valor da família.

Entendo ser o amor o cimento dessa família. Tive 
uma mãe cristã, terceira franciscana. Sempre digo que 
não sou mão santa, mas sou filho de mãe santa. O pai 
de minha mãe era o homem mais poderoso economi-
camente do nosso Estado, tirou uma fábrica do Piauí 
e foi vitorioso no Rio de Janeiro. Mesmo assim ela foi 
ser terceira franciscana. Daí minha intimidade com 
Pedro Simon, que é dessa Ordem.

Aprendi, então, que temos de reconstituir esses 
valores. No Senado, deverão os pais da Pátria enca-
minhar o valor que V. Exª lembrou ao Congresso e ao 
País: a família. Essa é a primeira parte desse tripé. De-
pois, a escola, que sempre defendemos, a professora, 
o mestre; e o outro, a religião.

Vivemos uma barbárie em nosso País: assalta-
se, seqüestra-se, rouba-se, mata-se e desrespeita-se. 
É uma barbárie. 

Outras civilizações estão melhores.
Mas, Paim, um dos melhores depoimentos que 

ouvi neste Senado foi o de um jornalista que disse o 
seguinte: “Freqüento as favelas do Rio de Janeiro. Sei 
que existe violência, mas, onde há uma igreja, tem a 
paz em torno dela”. Então, esses fatores que V. Exª...

Por isso, inspirado não sei como, eu dizia hoje, 
orgulhosamente, que V. Exª era o nosso Martin Lu-
ther King. Os norte-americanos tiveram Martin Luther 
King, que sonhou com essa sociedade igualitária. V. 
Exª sonha, eu e os brasileiros devemos sonhar que 
V. Exª, num futuro bem próximo, chegue à Presidên-
cia da República, assim como os norte-americanos 
estão escolhendo seu líder Obama. V. Exª tem todas 
as virtudes.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Não há mais oradores inscritos.

O Sr. Senador Mário Couto enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203, combinado com o art. 210, inciso I e o § 2º, do 
Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, lamentavelmente o clima de tensão e inse-
gurança no Estado do Pará é grande. Ontem, os garim-
peiros e o MST, em ação de protesto contra o Governo 
Federal e a Caixa Econômica pelo não cumprimento 
do pagamento das compensações referentes às per-
das com a venda do ouro em Serra Pelada, novamente 
invadiram a estrada de ferro de Carajás, de proprieda-
de da Companhia Vale do Rio Doce, causando sérios 
prejuízos que certamente não afetarão só a empresa, 
mas a sociedade paraense como um todo.

Sr. Presidente, ante a importância do tema, so-
licito a V. Exª que seja considerado como lido nosso 
discurso e inserido nos Anais da Casa a reportagem 
publicada no Jornal O Liberal, edição de hoje, sob o 
título “Garimpeiro e sem-terra fecham ferrovia.

O segundo assunto que trago a tribuna, Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, é sobre a instabilida-
de administrativa que assola o Estado do Pará vem 
provocando a insatisfação em várias classes profis-
sionais, em especial a dos Professores da educação 
estadual, que estão em greve desde o dia 09 último, 
reivindicando reajuste salarial e concessão de tíquete 
alimentação. 

Lamentavelmente, além de não haverem sido re-
cebidos pelo Governo do Estado para encaminhamen-
to da pauta de reivindicações, foram reprimidos com 
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pancadas, balas de borracha e spray de pimentas pela 
polícia militar, em uma atitude desumana e hostil.

Diante da atitude intransigente e antidemocrática 
do Governo do Estado, é que nos solidarizamos com 
os Professores da rede estadual de ensino. 

Sr. Presidente, em face da importância do tema, 
solicito a Vossa Excelência que seja considerado como 
lido nosso discurso e inserido nos Anais da Casa a 

Reportagem publicada no Jornal O Liberal, edição 
de hoje, sob o título “Juiz manda grevista voltar ao 
trabalho”.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos desta sessão de 15 de maio, co-
ordenada pela nossa Secretária da Mesa, Drª Cláu-
dia Lyra, e por estes extraordinários Assessores que 
aqui se dedicam, Dr. José Roberto e Dr. João Pedro, 
e, servindo-nos, simbolizando todos os funcionários, 
o nosso amigo Zezinho.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Está encerrada esta sessão do Dia Internacional da 

Família.

Oh, meu Deus, abençoe as famílias do Brasil!

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 11 

minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

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

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)

Bloco-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

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

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)

Maioria-PMDB - Roseana Sarney*
PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Maioria-PMDB - José Maranhão*
PTB - Carlos Dunga** (S)

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita
Júnior*
Bloco-PT - Sibá Machado* (S)

Bloco-PT - Tião Viana**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

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

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

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

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

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

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

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

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

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

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

Minoria-DEM - Eliseu Resende**

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

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Amapá
Maioria-PMDB - Geovani Borges* (S)

Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

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

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

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

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
PSC - Virginio de Carvalho** (S)

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

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



COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo
Federal, de recursos públicos para organizações não governamentais - ONGs - e para
organizações da sociedade civil de interesse público - OSCIPs, bem como a utilização, por essas
entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999
até a data de 8 de novembro de 2007. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Raimundo Colombo   (DEM-SC)  (7)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO)  (9)

RELATOR: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE)  (9)

 

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007

Instalação: 03/10/2007
Prazo final prorrogado: 22/11/2008

TITULARES SUPLENTES

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

Heráclito Fortes   (DEM-PI)

Raimundo Colombo   (DEM-SC)

Sérgio Guerra   (PSDB-PE)  (12)

Lúcia Vânia   (PSDB-GO)  (5)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM-GO)

 

 2.  Alvaro Dias   (PSDB-PR)  (4,8)

 

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (10)

Fátima Cleide   (PT-RO)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE)  (2,6)

Flávio Arns   (PT-PR)  (3,13)

 1.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)

 2.  Mozarildo Cavalcanti   (PTB-RR)

 

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB-RO)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

Valter Pereira   (PMDB-MS)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB-TO)

 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)

 

PDT
Jefferson Peres   (AM)  

PDT/PSOL  (11)

  1.  Osmar Dias   (PDT-PR)

 
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na
Sessão do dia 10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita
para a Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº
138/2007.
7. Senador Raimundo Colombo foi eleito em 3.10.2007.
8. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
9. Em 10.10.2007, foram eleitos a Senadora Lúcia Vânia como Vice-Presidente e o Senador Inácio Arruda como Relator.
10. 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).
11. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
12. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of.
16/08-GLPSDB).
13. 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).

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

Fax: 3311-1176



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

TITULARES SUPLENTES

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

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  Virginio de Carvalho   (PSC-SE)  (2)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB-PB)  (1)

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

Magno Malta   (PR-ES)

 1.  Paulo Paim   (PT-RS)

 

Maioria ( PMDB )
Almeida Lima   (PMDB-SE)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC)

 1.   

 

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)

 
Notas:
1. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a 31.07.2008
2. 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 a 18/07/2008 (Of. 30/08-GLDEM).



2) COMISSÃO TEMPORÁRIA - RISCO AMBIENTAL EM MUNICÍPIOS RELACIONADOS
PELO INPE

Finalidade: Destinada a verificar, no prazo de doze meses, o risco ambiental em que
vivem Municípios relacionados pelo Instituto Nacional de Pesquisa - INPE em seu "Mapa do
desmatamento". Em aditamento pelo Requerimento nº 495, de 2008, a Comissão passa a analisar
36 municípios em conformidade com o INPE em seu "Mapa de desmatamento". 

(Requerimento nº 193, de 2008, aprovado em 25.3.2008)

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE: Senador Jayme Campos   (DEM-MT)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Pedro   (PT-AM)

RELATOR: Senador Flexa Ribeiro   (PSDB-PA)
 

Leitura: 25/03/2008
Instalação: 10/04/2008
Prazo final: 22/12/2008

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Jayme Campos   (DEM)

Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

1. Senador Gilberto Goellner   (DEM)

2. Senador Mário Couto   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Senador João Pedro   (PT) 1. Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB )
Senador Valdir Raupp   (PMDB) 1. Senador Leomar Quintanilha   (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

 



COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Aloizio Mercadante  (PT-SP)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

 

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

Eduardo Suplicy   (PT)

Francisco Dornelles   (PP)

Delcídio Amaral   (PT)

Aloizio Mercadante   (PT)

Renato Casagrande   (PSB)

Expedito Júnior   (PR)

Serys Slhessarenko   (PT)

 

 

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Paulo Paim   (PT)

 3.  Ideli Salvatti   (PT)

 4.  Sibá Machado   (PT)

 5.  Marcelo Crivella   (PRB)

 6.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 7.  Patrícia Saboya   (PDT)  (1)

 8.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 9.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Pedro Simon   (PMDB)

Mão Santa   (PMDB)

Geovani Borges   (PMDB)  (6)

Neuto De Conto   (PMDB)

Gerson Camata   (PMDB)

 1.  Valter Pereira   (PMDB)

 2.  Roseana Sarney   (PMDB)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 5.  Lobão Filho   (PMDB)  (7)

 6.  Paulo Duque   (PMDB)

 7.  Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

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

Heráclito Fortes   (DEM)

Eliseu Resende   (DEM)

Jayme Campos   (DEM)

Kátia Abreu   (DEM)

Raimundo Colombo   (DEM)

Cícero Lucena   (PSDB)  (5)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

Sérgio Guerra   (PSDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM)

 2.  Antonio Carlos Júnior   (DEM)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Marco Maciel   (DEM)

 6.  Romeu Tuma   (PTB)  (2)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB)

 8.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 9.  Marconi Perillo   (PSDB)

 10.  João Tenório   (PSDB)

PTB  (4)

João Vicente Claudino 

Gim Argello 

 1.   

 2.   

PDT
Osmar Dias  1.  Jefferson Peres 
Notas:
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. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008
6. 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).
7. 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).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br



1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo
de opinar sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)

 

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

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Sibá Machado   (PT)

Expedito Júnior   (PR)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)

VAGO   (4)

 1.  Mão Santa   (PMDB)

 2.  Renato Casagrande   (PSB)  (2)

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

Raimundo Colombo   (DEM)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 

 1.  VAGO   (5)

 

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 3.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

PDT PMDB PSDB  (1)

Cícero Lucena   (PSDB)  (6)  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. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br



1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Debater e examinar a situação da Previdência Social 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Debater e examinar a situação da Previdência Social 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REFORMA TRIBUTÁRIA

Finalidade: Avaliar a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional na forma do inciso XV do
art. 52 da Constituição Federal, assim como tratar de matérias referentes à Reforma Tributária 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC)

RELATOR:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)

 

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

Eduardo Suplicy   (PT)

Francisco Dornelles   (PP)

 1.  Renato Casagrande   (PSB)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.   

 2.   

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

Osmar Dias   (PDT)  (1)

Tasso Jereissati   (PSDB)

 1.  João Tenório   (PSDB)  (2)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)  (2,4)

 3.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 
Notas:
1. Vaga cedida ao PDT
2. Vaga cedida ao PSDB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
4. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br



1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS
REGULATÓRIOS

Finalidade: Debater e estudar a regulamentação dos Marcos Regulatórios nos diversos setores
de atividades que compreendem serviços concedidos pelo Governo, como telecomunicações,
aviação civil, rodovias, saneamento, ferrovias, portos, mercado de gás natural, geração de
energia elétrica, parcerias público-privadas, etc. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Sérgio Guerra  (PSDB-PE)
RELATOR:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)

 

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

Delcídio Amaral   (PT)

Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)

 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)

VAGO   (2)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Valter Pereira   (PMDB)

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

Eliseu Resende   (DEM)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  José Agripino   (DEM)

 2.  Romeu Tuma   (PTB)

 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  - CAS
Número de membros: 21 titulares  e 21 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Patrícia Saboya  (PDT-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)

 

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

Patrícia Saboya   (PDT)  (1)

Flávio Arns   (PT)

Augusto Botelho   (PT)

Paulo Paim   (PT)

Marcelo Crivella   (PRB)

Inácio Arruda   (PC DO B)

José Nery   (PSOL)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT)

 3.  Expedito Júnior   (PR)

 4.  VAGO   (5)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 6.  Ideli Salvatti   (PT)

 7.  Magno Malta   (PR)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá   (PMDB)

VAGO   (8)

VAGO   (4)

Valdir Raupp   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 2.  Valter Pereira   (PMDB)

 3.  Pedro Simon   (PMDB)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB)

 5.   

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

Jayme Campos   (DEM)

Kátia Abreu   (DEM)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

Lúcia Vânia   (PSDB)

Papaléo Paes   (PSDB)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM)

 4.  Romeu Tuma   (PTB)  (2)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB)  (9)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB)

 7.  Marisa Serrano   (PSDB)

PTB  (7)

VAGO   (6)  1.   

PDT
João Durval  1.  Cristovam Buarque 
Notas:
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. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do titular, Senador Fernando Collor.
6. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
9. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652

E-mail: scomcas@senado.gov.br



2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Marcelo Crivella  (PRB-RJ)

 

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

Paulo Paim   (PT)

Marcelo Crivella   (PRB)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.   

Maioria (PMDB) e PDT
VAGO   (2)  1.   

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

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)

 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. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
3. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br



2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PT-PR)

 

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

Flávio Arns   (PT)

Paulo Paim   (PT)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.   

Maioria (PMDB) e PDT
VAGO   (2)  1.   

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

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 

 

 1.  Papaléo Paes   (PSDB)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB)

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

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br



2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Papaléo Paes  (PSDB-AP)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR)

 

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

Augusto Botelho   (PT)

Flávio Arns   (PT)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 2.   

Maioria (PMDB) e PDT
João Durval   (PDT)  1.  Adelmir Santana   (DEM)  (2)

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

Papaléo Paes   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)

 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. Vaga cedida pelo PDT ao DEM.
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br



3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE)  (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
 

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

Serys Slhessarenko   (PT)

Sibá Machado   (PT)

Eduardo Suplicy   (PT)

Aloizio Mercadante   (PT)

Ideli Salvatti   (PT)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 1.  João Ribeiro   (PR)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 3.  César Borges   (PR)

 4.  Marcelo Crivella   (PRB)

 5.  Magno Malta   (PR)

 6.  José Nery   (PSOL)

Maioria ( PMDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Pedro Simon   (PMDB)

Romero Jucá   (PMDB)

Almeida Lima   (PMDB)

Valter Pereira   (PMDB)

Geovani Borges   (PMDB)  (6)

 1.  Roseana Sarney   (PMDB)

 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 3.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB)

 5.  José Maranhão   (PMDB)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB)

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

Marco Maciel   (DEM)

Demóstenes Torres   (DEM)

Kátia Abreu   (DEM)

Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Arthur Virgílio   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

Lúcia Vânia   (PSDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)

 1.  Eliseu Resende   (DEM)

 2.  Jayme Campos   (DEM)

 3.  José Agripino   (DEM)

 4.  Alvaro Dias   (PSDB)  (2)

 5.  Virginio de Carvalho   (PSC)  (5)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 7.  João Tenório   (PSDB)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB)

 9.  Mário Couto   (PSDB)

PTB  (4)

Epitácio Cafeteira  1.  Mozarildo Cavalcanti 

PDT
Jefferson Peres  1.  Osmar Dias 
Notas:
1. Eleito em 8.8.2007.
2. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. 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 18.07.2008 (Of. 30/08-GLDEM).
6. 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).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n.º 3 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br



4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilvam Borges  (PMDB-AP)  (10)

 

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

Flávio Arns   (PT)

Augusto Botelho   (PT)

Fátima Cleide   (PT)

Paulo Paim   (PT)

Ideli Salvatti   (PT)

Inácio Arruda   (PC DO B)

Renato Casagrande   (PSB)

João Ribeiro   (PR)

 1.  Patrícia Saboya   (PDT)  (1)

 2.  João Pedro   (PT)

 3.  Sibá Machado   (PT)  (9)

 4.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 5.  Francisco Dornelles   (PP)

 6.  Marcelo Crivella   (PRB)

 7.  João Vicente Claudino   (PTB)

 8.  Magno Malta   (PR)

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Geovani Borges   (PMDB)  (11)

Mão Santa   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

Lobão Filho   (PMDB)  (5,12)

Gerson Camata   (PMDB)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 3.  Pedro Simon   (PMDB)

 4.  Valter Pereira   (PMDB)

 5.  Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

 6.   

 7.  Neuto De Conto   (PMDB)

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

Heráclito Fortes   (DEM)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (7)

Marco Maciel   (DEM)

Raimundo Colombo   (DEM)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marconi Perillo   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

Papaléo Paes   (PSDB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM)

 3.  Gilberto Goellner   (DEM)

 4.  José Agripino   (DEM)

 5.  Kátia Abreu   (DEM)

 6.  Romeu Tuma   (PTB)  (2)

 7.  Cícero Lucena   (PSDB)  (6)

 8.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB)

 10.  Lúcia Vânia   (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi   (8)

 

 1.   

 2.   

PDT
Cristovam Buarque  1.  Jefferson Peres 
Notas:
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. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
7. 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 18.07.2008 (Of. 30/08-GLDEM).
8. 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).
9. Em 15/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. 44/2008).
10. O Senador Gilvam Borges encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008.
11. 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).
12. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121

E-mail: julioric@senado.gov.br



4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

 

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

Paulo Paim   (PT)

Flávio Arns   (PT)

Sérgio Zambiasi   (PTB)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)

 3.  Magno Malta   (PR)

Maioria ( PMDB )
VAGO   (3)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)

 3.  Valter Pereira   (PMDB)

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

Romeu Tuma   (PTB)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  VAGO   (1)

 2.  Marco Maciel   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM)

 4.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
Francisco Dornelles   (PP)  1.  Cristovam Buarque 

 
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 18.07.2008, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e
Esporte (Of. 30/2008-GLDEM).
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).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br



5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

 

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

Renato Casagrande   (PSB)

Sibá Machado   (PT)

Fátima Cleide   (PT)

César Borges   (PR)

 

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

 3.  Serys Slhessarenko   (PT)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 5.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Valter Pereira   (PMDB)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Geovani Borges   (PMDB)  (6)

 3.  Almeida Lima   (PMDB)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

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

Heráclito Fortes   (DEM)

Gilberto Goellner   (DEM)

José Agripino   (DEM)

Mário Couto   (PSDB)  (4)

Marisa Serrano   (PSDB)

Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  VAGO   (1)

 3.  VAGO   (3)

 4.  Raimundo Colombo   (DEM)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB)  (5)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB)

PTB
Gim Argello   (7)  1.   

PDT
Jefferson Peres  1.   
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 02/04/2008, o Senador Mário Couto é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Cícero Lucena, que se encontra
licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a 31.07.2008 (Of. 40/08-GLPSDB).
5. 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).
6. 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).
7. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060

E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.



5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - AQUECIMENTO GLOBAL

Finalidade: Estudar as mudanças climáticas em conseqüência do aquecimento global 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)

RELATOR:  VAGO  

 

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

Renato Casagrande   (PSB)

Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO   (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
 

Marconi Perillo   (PSDB)

VAGO   (3)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB)

 

 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
31.03.2008 a 31.07.2008, e ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.



5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)

 

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

César Borges   (PR)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)  1.  Geovani Borges   (PMDB)  (3,5)

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

VAGO   (4)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 
Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de
1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
31.03.2008 a 31.07.2008, e ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
5. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.



5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA

Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a
realizar-se no Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em
março de 2009. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Sibá Machado  (PT-AC)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

 

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

Sibá Machado   (PT)

Renato Casagrande   (PSB)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  Almeida Lima   (PMDB)

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

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 2.  Adelmir Santana   (DEM)

 

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 CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Sibá Machado  (PT-AC)

RELATOR:  Senador Expedito Júnior  (PR-RO)

 

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

Renato Casagrande   (PSB)

Sibá Machado   (PT)

 1.  Expedito Júnior   (PR)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  VAGO   (2)

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

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  VAGO   (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)

 
Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
31.03.2008 a 31.07.2008, e ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges encontrar-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 Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. 121/2008-GLPMDB).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.



6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

 

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )  (8)

Flávio Arns   (PT)

Fátima Cleide   (PT)

Paulo Paim   (PT)

Patrícia Saboya   (PDT)  (5)

Inácio Arruda   (PC DO B)

José Nery   (PSOL)  (1,2)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)

 2.  Eduardo Suplicy   (PT)

 3.  Sibá Machado   (PT)

 4.  Ideli Salvatti   (PT)

 5.  Marcelo Crivella   (PRB)

 

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Geovani Borges   (PMDB)  (12)

 1.  Mão Santa   (PMDB)

 2.  Romero Jucá   (PMDB)

 3.  Roseana Sarney   (PMDB)

 4.  Valter Pereira   (PMDB)

 5.  Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
César Borges   (PR)  (4)

Eliseu Resende   (DEM)

Romeu Tuma   (PTB)  (6)

Gilberto Goellner   (DEM)

Arthur Virgílio   (PSDB)

Cícero Lucena   (PSDB)  (10)

Magno Malta   (PR)  (3,7)

 1.  VAGO 

 2.  Heráclito Fortes   (DEM)

 3.  Jayme Campos   (DEM)

 4.  Virginio de Carvalho   (PSC)  (11)

 5.  Mário Couto   (PSDB)

 6.  Lúcia Vânia   (PSDB)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB)

PTB  (9)

  1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque  1.   
Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
3. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
4. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de
1º/10/2007.
5. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
6. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
7. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
9. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
10. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
11. 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 18.07.2008 (Of. 30/08-GLDEM).
12. 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).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br



6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Lúcia Vânia  (PSDB-GO)

 

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

Paulo Paim   (PT)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Sibá Machado   (PT)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha   (PMDB)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

 1.  VAGO   (3)

 2.   

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

Heráclito Fortes   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.   

 2.   

 3.  Papaléo Paes   (PSDB)

 
Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no
período de 20.03.2008 a 18.07.2008, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (Of. 30/2008-GLDEM).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período
de 17.04.2008 a 24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br



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

 

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador José Nery  (PSOL-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Inácio Arruda  (PC DO B-CE)

Prazo final:  22/03/2009

 

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

Eduardo Suplicy   (PT)

José Nery   (PSOL)  (1)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Patrícia Saboya   (PDT)

Maioria ( PMDB )
Inácio Arruda   (PC DO B)  1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (2)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO   (4)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)  (5)

 
Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
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 18.07.2008, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (Of. 30/2008-GLDEM).
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 Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br



6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Ideli Salvatti  (PT-SC)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)

 

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

Ideli Salvatti   (PT)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  Patrícia Saboya   (PDT)  (1)

Maioria ( PMDB )
Roseana Sarney   (PMDB)  1.   

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO   (2)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Romeu Tuma   (PTB)

 2.   

 
Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
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 18.07.2008, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (Of. 30/2008-GLDEM).

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 Heráclito Fortes  (DEM-PI)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

 

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

Eduardo Suplicy   (PT)

Marcelo Crivella   (PRB)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Mozarildo Cavalcanti   (PTB)

João Ribeiro   (PR)

 

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 2.  Aloizio Mercadante   (PT)

 3.  Augusto Botelho   (PT)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT)

 5.  Fátima Cleide   (PT)

 6.  Francisco Dornelles   (PP)

Maioria ( PMDB )
Pedro Simon   (PMDB)

Mão Santa   (PMDB)

Almeida Lima   (PMDB)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 4.  Geovani Borges   (PMDB)  (9)

 5.  VAGO   (4)

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

Marco Maciel   (DEM)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (8)

Romeu Tuma   (PTB)  (2)

Arthur Virgílio   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

João Tenório   (PSDB)

 1.  José Nery   (PSOL)  (5)

 2.  César Borges   (PR)  (1)

 3.  Kátia Abreu   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 6.  Tasso Jereissati   (PSDB)  (7)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB)

PTB  (6)

Fernando Collor  1.   

PDT
Cristovam Buarque  1.  Jefferson Peres 
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 (DSF 2.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
6. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
7. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
8. 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 18.07.2008 (Of. 30/08-GLDEM).
9. 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).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546

E-mail: scomcre@senado.gov.br



7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR)

 

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

Augusto Botelho   (PT)

Mozarildo Cavalcanti   (PTB)

 1.  João Ribeiro   (PR)

 2.  Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)

Pedro Simon   (PMDB)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 2.  VAGO   (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)

PDT
Jefferson Peres  1.  Cristovam Buarque 

 
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 encontrar-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 Relações Exteriores e Defesa Nacional
(Of. 122/2008-GLPMDB).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br



7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO    (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador João Ribeiro  (PR-TO)

 

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

VAGO   (3)

João Ribeiro   (PR)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa   (PMDB)

 

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

PDT
Cristovam Buarque  1.  Jefferson Peres 

 
Notas:
1. Senador Fernando Collor, eleito em 01.03.2007, encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 29.08.2007, pelo prazo de
121 dias (Requerimento nº 968, de 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. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do titular, Senador Fernando Collor.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br



7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

 

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

VAGO   (1)  1.  Marcelo Crivella   (PRB)

Maioria ( PMDB )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
Jefferson Peres  1.   

 
Notas:
1. O Senador Fernando Collor foi substituído na Comissão de Relações Exteriores, conforme Ofício n.º 146/2007 - GLDBAG, lido em
05/09/2007, pelo Senador Euclydes Mello.
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).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br



8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

 

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

Serys Slhessarenko   (PT)

Delcídio Amaral   (PT)

Ideli Salvatti   (PT)

Francisco Dornelles   (PP)

Inácio Arruda   (PC DO B)

Expedito Júnior   (PR)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  Fátima Cleide   (PT)

 3.  Aloizio Mercadante   (PT)

 4.  João Ribeiro   (PR)

 5.  Augusto Botelho   (PT)

 6.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Leomar Quintanilha   (PMDB)

Geovani Borges   (PMDB)  (6)

Valter Pereira   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 1.  Lobão Filho   (PMDB)  (3,7)

 2.  José Maranhão   (PMDB)

 3.  VAGO   (6)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB)

 5.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

 6.  Pedro Simon   (PMDB)

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

Eliseu Resende   (DEM)

Jayme Campos   (DEM)

Heráclito Fortes   (DEM)

Raimundo Colombo   (DEM)

João Tenório   (PSDB)

Marconi Perillo   (PSDB)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM)

 2.  Marco Maciel   (DEM)

 3.  Adelmir Santana   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Romeu Tuma   (PTB)  (1)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB)  (5)

 7.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 8.  Mário Couto   (PSDB)

 9.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PTB  (4)

Gim Argello  1.  João Vicente Claudino 

PDT
João Durval  1.   
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. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
6. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
7. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 14:00 HS - Plenário nº 13 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br



9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Lúcia Vânia  (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO  

 

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

Fátima Cleide   (PT)

Patrícia Saboya   (PDT)  (4)

João Pedro   (PT)

João Vicente Claudino   (PTB)

 

 1.  Sibá Machado   (PT)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 4.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 5.  José Nery   (PSOL)  (1,2)

Maioria ( PMDB )
José Maranhão   (PMDB)

Gim Argello   (PTB)  (3)

VAGO   (6)

Valter Pereira   (PMDB)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

 3.  Pedro Simon   (PMDB)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB)

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

Adelmir Santana   (DEM)

Marco Maciel   (DEM)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

Cícero Lucena   (PSDB)  (8)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM)

 2.  Jayme Campos   (DEM)

 3.  Kátia Abreu   (DEM)

 4.  Virginio de Carvalho   (PSC)  (9)

 5.  Tasso Jereissati   (PSDB)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 7.  João Tenório   (PSDB)

PTB  (7)

Mozarildo Cavalcanti  1.   

PDT
Jefferson Peres  1.  Osmar Dias 
Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
3. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
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 18.07.2008 (Of. 30/08-GLDEM).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br



10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Expedito Júnior  (PR-RO)

 

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

Delcídio Amaral   (PT)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Expedito Júnior   (PR)

João Pedro   (PT)

 

 1.  Paulo Paim   (PT)

 2.  Sibá Machado   (PT)  (6)

 3.  César Borges   (PR)

 4.  Augusto Botelho   (PT)

 5.  José Nery   (PSOL)  (1)

Maioria ( PMDB )
VAGO   (3)

Leomar Quintanilha   (PMDB)

Pedro Simon   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Romero Jucá   (PMDB)

 3.  Valter Pereira   (PMDB)

 4.  Mão Santa   (PMDB)

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

Jayme Campos   (DEM)

Gilberto Goellner   (DEM)

Kátia Abreu   (DEM)

Cícero Lucena   (PSDB)  (5)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  VAGO   (4)

 2.  Eliseu Resende   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Marconi Perillo   (PSDB)

 6.  João Tenório   (PSDB)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB)

PTB  (8)

Carlos Dunga   (7)  1.   

PDT
Osmar Dias  1.  João Durval 
Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
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. 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 Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante.
7. Em 02/04/2008, o Senador Carlos Dunga é designado titular do Partido Trabalhista Brasileiro na Comissão (Of. nº 050/2008/GLPTB).
8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

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



10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador João Tenório  (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Sibá Machado  (PT-AC)

 

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

Sibá Machado   (PT)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

 1.  Paulo Paim   (PT)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Mão Santa   (PMDB)

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

 

João Tenório   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  Cícero Lucena   (PSDB)  (2)

 

 
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 Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br



11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Wellington Salgado de Oliveira  (PMDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Marcelo Crivella  (PRB-RJ)

 

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

Marcelo Crivella   (PRB)

Augusto Botelho   (PT)

Renato Casagrande   (PSB)

Ideli Salvatti   (PT)

 

 1.  Expedito Júnior   (PR)

 2.  Flávio Arns   (PT)

 3.  João Ribeiro   (PR)

 4.  Francisco Dornelles   (PP)

 5.  Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Geovani Borges   (PMDB)  (6)

Valter Pereira   (PMDB)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Gerson Camata   (PMDB)

 3.  Mão Santa   (PMDB)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB)

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

Romeu Tuma   (PTB)  (1)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (5)

Antonio Carlos Júnior   (DEM)

João Tenório   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

Cícero Lucena   (PSDB)  (4)

 1.  Eliseu Resende   (DEM)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM)

 3.  Marco Maciel   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 6.  Marconi Perillo   (PSDB)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB)

PTB  (3)

Sérgio Zambiasi  1.   

PDT
Cristovam Buarque  1.   
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. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
4. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
5. 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 18.07.2008 (Of. 30/08-GLDEM).
6. 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).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS -

Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br



11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

 

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

Flávio Arns   (PT)

Renato Casagrande   (PSB)

 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO   (3)

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

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)  (2)

 
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 Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges encontrar-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).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br



11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

 

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

Marcelo Crivella   (PRB)

Augusto Botelho   (PT)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)

 2.  Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa   (PMDB)  1.  VAGO   (3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma   (PTB)  (1)

Cícero Lucena   (PSDB)  (4)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 
Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
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. O Senador Cícero Lucena encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 31.03.2008 a
31.07.2008.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

COMPOSIÇÃO

CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993)

 

SENADORES CARGO
Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)  (1) CORREGEDOR

VAGO  1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO  2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO  3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  17/10/2007

Notas:

1. Eleito na Reunião Preparatória da 1ª Sessão Legislativa da 53ª Legislatura, realizada em 1º.2.2007, nos termos da Resolução nº 17, de
17.3.93. O Senador Romeu Tuma, comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3311-5255   Fax:3311-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



COMPOSIÇÃO

PROCURADORIA PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

 

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO)  (1)   Bloco Parlamentar da Minoria  

 João Tenório   (PSDB/AL)  (1)   Bloco Parlamentar da Minoria  

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE)  (2)   Bloco de Apoio ao Governo  

     PMDB  

 Gim Argello   (PTB/DF)  (1)   PTB  

Atualização:  17/04/2008
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