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Ata da 108ª Sessão Não Deliberativa, 
em 20 de junho de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Geovani Borges, José Nery, Pedro Simon e Gim Argelo

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 20 minu-
tos e encerra-se às 15 horas e 59 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

Sobre a mesa, ofício do Primeiro-Secretário da 
Câmara dos Deputados que passo a ler.

 É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução nº 30, de 2008 
(apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão do Parecer nº 533, de 2008, Relator: 
Senador Jefferson Praia), que autoriza o Município de 
Toledo (PR), a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), no valor de até sete milhões 
e trezentos e trinta e três mil e setecentos dólares dos 

Estados Unidos da América, cujos recursos destinam-
se ao financiamento parcial do “Programa de Desen-
volvimento Sócio-Econômico Sustentável do Município 
de Toledo”, no âmbito do Pró-cidades.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22165     13ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22166 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL14     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22167     15ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22168 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL16     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22169     17ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22170 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL18     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22171 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunica-
ção e Informática – decisão terminativa.)

    19ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22172 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL20     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22173     21ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22174 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL22     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22175 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática – decisão terminativa.)

    23ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22176 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL24     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22177     25ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22178 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL26     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22179     27ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22180 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL28     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22181     29ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22182 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL30     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22183 

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática – decisão terminativa.)

    31ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22184 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL32     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22185     33ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22186 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL34     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22187     35ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22188 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática – decisão terminativa.)

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL36     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22189     37ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22190 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL38     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22191     39ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22192 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL40     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22193     41ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22194 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL42     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22195     43ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22196 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL44     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22197     45ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22198 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL46     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22199     47ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22200 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL48     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22201     49ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22202 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 158 a 
165, de 2008, que acabam de ser lidos, tramitarão com 
prazo determinado de quarenta e cinco dias, de acordo 
com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Ple-
nário em 25 de março de 2003, e da Resolução nº 1, 

de 2007, do Senado Federal, os Projetos lidos serão 
apreciados terminativamente pela Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco 
dias úteis, nos termos do art. 122, II, b, combinado com 
o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

 São lidos os seguintes:

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL50     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22203     51ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22204 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL52     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22205     53ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22206 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL54     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22207     55ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22208 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL56     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22209     57ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22210 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL58     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22211     59ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22212 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL60     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22213     61ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22214 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL62     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22215     63ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22216 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL64     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22217     65ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22218 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL66     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22219     67ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22220 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL68     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22221     69ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22222 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL70     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22223     71ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22224 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL72     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22225     73ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22226 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL74     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22227     75ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22228 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL76     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22229     77ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22230 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL78     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22231 

AUTÓGRAFO ENCAMINHADO À 
 CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA REVISÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 179, DE 2005

    79ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22232 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL80     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22233     81ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22234 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL82     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22235     83ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22236 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL84     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22237     85ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22238 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL86     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22239     87ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22240 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL88     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22241     89ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22242 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL90     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22243     91ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22244 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL92     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22245     93ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22246 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL94     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22247     95ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22248 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL96     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22249 

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 

– AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 

publicação.

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
que passo a ler.

 É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 

– AP) – O Ofício que acaba de ser lido vai à publica-

ção.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-

ção que passo a ler.

 É lida a seguinte:

    97ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22250 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL98     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22251     99ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22252 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL100     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22253     101ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22254 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL102     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22255 

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 567, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa sobre a Sugestão nº 29, de 2005, que 
conclui pela apresentação da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 28, de 2008, que altera o art. 14 da 
Constituição Federal, para tornar o voto facultativo.

Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do 
Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Foram encaminhados à publicação os Parece-
res nºs 564 e 565, de 2008, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, sobre os Avisos nºs 7 e 29, de 2008.

A Presidência, conforme a conclusão dos referi-
dos parecers, envia as matérias ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 568 
e 569, de 2008, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre as seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 2008 (nº 
919/2007, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera dispositivos 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional e dá outras providências (dimensiona 
as ações da Educação Básica, da Educação de 
Jovens e Adultos e da Educação Profissional e 
Tecnológica); e

– Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2008 (nº 
7.282/2006, na Casa de origem), que inscreve 
o nome de Antônio de Sampaio, o Brigadeiro 
Sampaio, no Livro dos Heróis da Pátria.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 

dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 

art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – Com referência ao Parecer nº 570, de 2008, da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 

decisão terminativa, que concluiu pela prejudicialida-

de do Projeto de Lei do Senado nº 161, de 2006, a 

Presidência comunica que, tendo em vista ser de com-

petência do Plenário, em qualquer caso, a declaração 

de prejudicialidade de proposição, a matéria será in-

cluída em Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser 

declarada prejudicada, nos termos do § 1º do art. 334 

do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 

– AP) – A Presidência retifica comunicação feita na 

sessão de ontem e esclarece ao Plenário que a pró-

xima sessão deliberativa ordinária será realizada no 

dia primeiro de julho próximo.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara 

dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

_ Nº 328/2008, de 13 do corrente, encaminhando as 

Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 

nº 533, de 2003 (nº 7.161/2006, naquela Casa), 

que dispõe sobre o Sistema de Consórcios.)

    103ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22256 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL104     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22257     105ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22258 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL106     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22259     107ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22260 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL108     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22261     109ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22262 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL110     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22263     111ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22264 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL112     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22265     113ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22266 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – As Emendas da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 533, de 2003, vão às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – Sobre a mesa, mensagens que passo a ler.

 São lidas as seguintes:

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL114     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22267     115ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22268 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL116     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22269     117ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22270 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL118     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22271     119ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22272 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL120     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22273     121ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22274 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL122     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22275     123ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22276 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL124     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22277     125ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22278 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL126     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22279     127ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22280 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL128     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22281     129ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22282 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL130     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22283     131ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22284 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 

– AP) – As matérias vão à Comissão de Assuntos 

Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
passo a ler.

 É lido o seguinte:

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL132     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22285     133ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22286 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL134     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22287     135ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22288 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL136     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22289 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – 
decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – O Projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP)  – Concedo a palavra ao Senador José Nery pelo 
prazo regimental de 20 minutos.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Geovani Borges, Srs. Senadores, quero tratar, 

nesta manhã, de dois assuntos. O primeiro relativo à 
campanha nacional realizada pela Frente Nacional pela 
Erradicação do Trabalho Escravo. O segundo refere-se 
a aspectos do programa Luz Para Todos.

Sr. Presidente, ontem, realizamos uma importante 
reunião da Frente Nacional pela Erradicação do Traba-
lho Escravo e pela aprovação da PEC nº 438, com a 
presença de Parlamentares; de Deputados Federais; da 
Procuradoria-Geral do Ministério Público do Trabalho; do 
Secretário Estadual de Direitos Humanos do Maranhão; 

    137ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22290 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

das centrais sindicais; da OAB Nacional; de represen-
tantes da Anamatra e da Amagis/DF, Associação dos 
Magistrados do Distrito Federal; de pastores da Igreja 
Assembléia de Deus do Estado do Pará; da CNBB, por 
meio do Padre Ernanne; da Comissão Brasileira de 
Justiça e Paz; do Andes, sindicato nacional; da Secre-
taria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 
República; da representação do Ministério do Trabalho; 
da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, 
além de outras entidades que compõem a Frente Na-
cional pela Erradicação do Trabalho Escravo. 

Foi elaborado um cronograma de atividades e ta-
refas para avançarmos na luta pela aprovação da PEC 
nº 438, que vai expropriar as áreas onde for constatada 
a prática de trabalho escravo.

Durante a reunião, a Drª Patrícia Audi nos fez 
um importante comunicado quanto à adesão da rede 
de supermercados Walmart, que se propõe a colo-
car, em cada uma das suas unidades espalhadas 
pelo País, um posto de coleta de assinaturas para o 
abaixo-assinado dirigido ao Congresso Nacional, em 
especial à Câmara dos Deputados, abaixo-assinado 
esse aberto a seus clientes em todas as lojas, a seus 
funcionários e fornecedores, no sentido de contribuir 
com pelo menos um milhão de assinaturas, que era, 
inicialmente, a meta traçada pela Campanha Nacional 
pela Erradicação do Trabalho Escravo.

Com essa adesão e com certeza com muitas ou-
tras que conseguiremos nesse processo de trabalho e 
de luta, milhões de assinaturas chegarão ao Congres-
so Nacional para exigir a aprovação da chamada PEC 
do Trabalho Escravo.

Iniciativa já registrada anteriormente, ocorrida 
também em Belém do Pará, por iniciativa da Vereadora 
Marinor Brito, do PSOL, a Câmara Municipal de Be-
lém, há 15 dias faz a coleta de assinaturas no hall de 
entrada da Câmara, para se juntar a esse movimento 
de mobilização nacional pela aprovação da PEC.

Considero importante registrar nos Anais do Se-
nado Federal e proceder à leitura de uma nota da 
CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, 
sobre áreas flagradas com trabalho escravo, um ma-
nifesto claro e contundente na perspectiva de que o 
Brasil possa se ver livre dessa chaga social. Para isso, 
é preciso adotar medidas cada vez mais efetivas no 
combate à praga do trabalho escravo.

Diz a CNBB:

A CNBB acompanha com grande interes-
se o trabalho do Congresso Nacional, sobretu-
do os que têm dimensão social. Desse modo, 
está atenta à votação, em segundo turno, da 
Proposta de Emenda Constitucional PEC nº 

438/2001, relativa às áreas flagradas com tra-
balho escravo 

A escravidão é uma prática abominável 
que a Igreja do Brasil, pela voz de alguns bis-
pos, e, de modo sistemático e documentado 
pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), vem 
denunciando desde a década 1970. 

O Estado Brasileiro reconheceu a gravi-
dade da situação quando, em 1995, foi criado 
o Grupo Móvel do Ministério do Trabalho para 
fiscalizar e combater essa prática criminosa. O 
mesmo se diga da criação, em agosto de 2003, 
da Comissão Nacional para a Erradicação do 
Trabalho Escravo – Conatrae, órgão colegiado 
vinculado à Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República com a 
função primordial de monitorar a execução do 
Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho 
Escravo no Brasil.

No entanto, mesmo a criação de tais ins-
trumentos não foi capaz de erradicar essa ver-
gonha nacional. Somente no ano de 2007, foram 
registradas pela CPT 265 ocorrências de traba-
lho escravo em todo o Brasil, envolvendo 8.653 
trabalhadores. Destes o Ministério do Trabalho 
resgatou, em suas ações de fiscalização, 5.974 
trabalhadores. Desde o ano de 1995, quando 
foi instituído o Grupo Móvel, até o final de 2007, 
foram libertadas 30 mil pessoas. Nesse período, 
a Comissão Pastoral da Terra registrou denún-
cias envolvendo mais de 50 mil trabalhadores 
‘aprisionados por promessas’, obrigados a tra-
balhar em fazendas, carvoarias e canaviais, tra-
tados pior que animais e impedidos de romper 
a relação com o empregador.

No âmbito do Congresso Nacional, em 
1/11/2001 foi apresentada Proposta de Emen-
da à Constituição pelo Senado estabelecendo 
a pena de perdimento da gleba onde for cons-
tatada a exploração de trabalho escravo (PEC 
438/01). Essa proposta foi aprovada pelo Se-
nado em 2003, e pela Câmara dos Deputados, 
em primeiro turno, no dia 11 de agosto de 2004, 
após a comoção nacional provocada pela cha-
cina dos auditores fiscais do Ministério do Tra-
balho e de seu motorista, em Unaí, em 28 de 
janeiro de 2004. Incompreensivelmente, a partir 
daí, não se deram outros passos significativos. 
Agora, depois de muitas manifestações da so-
ciedade civil, a PEC nº 438, de 2001, volta à 
pauta para ser votada em segundo turno.

Concedo o aparte ao Senador Leomar Quinta-
nilha e, logo em seguida, dou continuidade à leitura 
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desta importante nota da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Se-
nador José Nery, V. Exª sempre traz a esta Casa à 
discussão, à baila, temas instigantes, temas momen-
tosos, temas do cotidiano nacional de relevo e de im-
portância e que representa com raro brilho um dos 
mais importantes Estados da Federação, cuja vocação 
econômica está centrada fortemente no setor primá-
rio, com uma agricultura forte, uma pecuária pujante, 
onde há o extrativismo, onde há o aproveitamento do 
potencial madeireiro, onde há um potencial minerário 
pujante. Seguramente, é estribado nesse conjunto de 
ações econômicas desenvolvidas no seu Estado que 
Exª traz à discussão desta Casa as questões relacio-
nadas à abominável prática do trabalho escravo. Nós 
não vamos assumir essa vergonha nacional. Nós não 
vamos passar recibo disso; nós não vamos permitir que 
essa prática ilícita, abominável, inaceitável se perpetue, 
continue. É preciso que nós analisemos efetivamente o 
que é trabalho escravo e o que não é trabalho escravo, 
porque há uma certa confusão na forma consuetudi-
nária de exploração do meio rural, sobretudo na ati-
vidade agrícola e na atividade pastoril. Mas, mesmo 
nessas atividades, aqueles que exacerbam, aqueles 
que não respeitam a lei, aqueles que não têm respeito 
ao cidadão e ao indivíduo precisam experimentar os 
rigores da lei. E nós estamos vivendo, Senador Nery, 
um momento muito importante na vida nacional. Veja 
que essa pressão pela escassez de alimentos no mun-
do inteiro não é uma carapuça que sirva para nós. O 
Brasil tem, a cada ano que passa, batido recordes na 
produção de grãos. Essa pressão é externa. Ela tem 
reflexo no Brasil em razão do aumento inusitado dos 
combustíveis, que tem reflexo na produção, que tem 
reflexo na comercialização, que tem reflexo na distribui-
ção desses alimentos. Mas o Brasil experimenta, sim, 
um momento muito importante, inclusive de valoriza-
ção do agricultor brasileiro, que é muito capaz, que é 
muito competente, do pecuarista brasileiro, que é muito 
capaz, que é muito competente, desde que estejam 
agindo dentro da lei, de conformidade, respeitando o 
trabalhador rural dentro das normas hoje exigidas. É 
o momento que o Brasil tem de ampliar, realmente, 
essas suas atividades e contribuir para mitigar a fome 
no resto do mundo e dar uma oportunidade, inclusive, 
de remuneração melhor ao setor primário, à agricul-
tura e à pecuária nacional, já que, com essa pressão 
pela escassez, o alimento tenderá a subir. E como te-
mos, pela generosidade da natureza – e o seu Estado 
em especial –, uma luminosidade extraordinária, solo 
fértil e um povo trabalhador, é a oportunidade que o 
Brasil tem de ampliar a sua produção de alimentos 

com respeito e abominando e eliminando o trabalho 
escravo. Parabéns a V. Exª pelo tema que traz a esta 
Casa, nesta manhã. 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Obrigado, 
Senador Leomar Quintanilha, pelo aparte. 

Tenho a mais absoluta convicção de que o nosso 
País, celeiro da produção agrícola e com muitas poten-
cialidades de ampliá-la ainda mais, a produção agríco-
la, fundamentalmente, deve ou deveria estar voltada a 
aplacar a e a garantir que a fome não prospere entre 
nós. É fundamental que essa produção seja realizada 
em condições de dignidade para os trabalhadores e 
que, em nenhum momento, o Brasil possa consumir 
ou comercializar produtos em que, em algum momen-
to da cadeia produtiva, exista a prática condenável de 
trabalho escravo.

Sabemos que, na comercialização dos produtos 
em nosso País, cada vez mais, será exigido o trabalho 
decente no ambiente da produção, para que não ve-
nhamos a sofrer embargos e condenações da comu-
nidade internacional por conta de práticas criminosas 
que, infelizmente – é bom que se diga –, são realizadas 
por uma minoria. Justamente por ser uma minoria que 
acaba vinculando o setor agrícola, principalmente, com 
a prática de trabalho escravo é que essa prática precisa 
ser banida entre nós. Para isso precisamos criar políti-
cas afirmativas de garantia de condições dignas de vida, 
de terra e de trabalho para os trabalhadores do campo. 
Para que não sejam vítimas e sujeitados a esse tipo de 
trabalho indigno é que precisamos tomar uma decisão 
histórica – que entendemos assim como o Movimen-
to Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo –: a 
aprovação do projeto de emenda constitucional que vai 
expropriar, retirar a propriedade dos escravagistas con-
temporâneos. É uma forma exemplar de punição. 

Com certeza, o Brasil, o Congresso, em espe-
cial a Câmara dos Deputados, estarão antenados com 
essa perspectiva, sob pena de recebermos críticas. 
E a nossa dignidade de brasileiros e brasileiras não 
permite que nós, de alguma forma, possamos aceitar 
ou ser coniventes com essa prática.

Obrigado a V. Exª. Sei que os nossos Partidos 
devem envidar esforços, trabalhar com os nossos lí-
deres e com todos os Deputados e Deputadas para, 
em 2008 ainda, votar essa PEC, que está engavetada 
desde 2004 na Câmara dos Deputados.

Embora haja – e aqui faço questão de reafirmar 
– um compromisso da Mesa da Câmara, em especial 
do Deputado Arlindo Chinaglia, de colocar a PEC em 
votação, nós temos de convencer todos os parlamen-
tares da importância de aprovar, em 2008, a chamada 
PEC do Trabalho Escravo.
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Continuo, Sr. Presidente, a ler a nota da CNBB, 
que faz uma convocação a todos nós e ao povo brasi-
leiro para o engajamento, para que possamos realizar 
essa segunda abolição da escravatura. 

Diz a CNBB:

Se o desrespeito à função social da pro-
priedade da terra já é, segundo a Constituição, 
motivo suficiente para a possível desapropria-
ção, o uso da propriedade como instrumento 
para escravizar o próximo é crime absoluta-
mente intolerável contra a dignidade e contra 
a vida. Nada mais justo que os que praticam 
esse crime venham a perder sua proprieda-
de, sem compensação, para que o Estado lhe 
dê destinação apropriada e, especificamente, 
para a reforma agrária! 

Desta forma, a aprovação da PEC nº 
438/2001 é um imperativo ético e moral da 
consciência cidadã e, para os cristãos, uma 
exigência de coerência com os ensinamentos 
do Evangelho de Jesus. Assim, a CNBB soma-
se ao clamor nacional para que se ponha um 
fim a tamanha agressão à pessoa humana. 

São 120 anos da abolição da escravidão 
do Brasil, 60 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. O tempo é propício para se 
decretar a segunda abolição da escravidão 
no campo brasileiro por meio da aprovação 
desta PEC.

Confiamos no espírito público do Congres-
so Nacional, no senso de justiça e de valorização 
da pessoa humana de nossos Parlamentares. A 
aprovação da PEC 438/2001 será uma excelen-
te contribuição para que seja varrida de nosso 
horizonte uma vergonha que tanto desonra o 
Brasil. A Campanha da Fraternidade deste ano 
nos conclamou a escolher a vida. Escolhe, pois, 
a Vida! – é o que esperamos de cada membro 
da Câmara dos Deputados.

A nota é assinada por Dom Geraldo Lyrio Rocha, 
Arcebispo de Mariana e Presidente da CNBB; Dom Luiz 
Soares Vieira, Arcebispo de Manaus, Vice-Presidente 
da CNBB; Dom Dimas Lara Barbosa, Bispo Auxiliar do 
Rio de Janeiro e Secretário-Geral da CNBB.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço referên-
cia agora a um tema também ligado aos trabalhadores 
do campo. Trata-se do Programa Nacional de Univer-
salização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, o “Luz 
para Todos”, que foi instituído pelo Decreto Presidencial 
de nº 4.873, de 11 de novembro de 2003, e que previa o 
atendimento de energia elétrica à parcela da população 
do meio rural brasileiro, até o ano de 2008.

Tendo em vista, Sr. Presidente, que esse cro-
nograma, nesse prazo não será cumprido, foi editado 
um decreto ampliando o prazo para 2010. O decreto 
do Presidente da República e do Ministro de Minas e 
Energia foi alterado em seu art.1º, Senador Leomar 
Quintanilha, para que essa política de universalização 
seja realizada até 2010.

Nós temos enorme preocupação com a execução 
desse programa. E nesse sentido, estamos estimulando 
a realização de audiências públicas nas diversas regi-
ões do País. No Estado do Pará, Sr. Presidente Geo-
vani Borges, estaremos realizando, na região do Baixo 
Tocantins, na próxima segunda-feira, dia 23 de junho, 
uma audiência pública, no Município de Abaetetuba, 
com a presença de 14 Municípios da região do Baixo 
Tocantins e regiões adjacentes, com a presença das 
Prefeituras municipais, das Câmaras de Vereadores, 
das igrejas, das colônias de pescadores, dos sindicatos 
de trabalhadores rurais, das comunidades que preci-
sam ter o acesso e o direito à energia elétrica.

Nessa reunião, Sr. Presidente, estarão presentes 
a Eletronorte; a representação da Eletrobrás; do Minis-
tério de Minas e Energia; do Governo do Estado; todos 
os órgãos e todos os interessados, sentados à mesa, 
para discutir o cronograma de trabalho por meio do qual 
esperamos, efetivamente, conseguir em 2010 garantir 
energia elétrica a todos os brasileiros e brasileiras que 
moram no campo – política que muitos países já conse-
guiram universalizar há tempo. Se estamos atrasados, 
então, a nossa pressa é maior. E, se não houver uma 
mobilização social que envolva os órgãos públicos e a 
sociedade, temo que a ampliação do prazo para 2010 
não signifique o cumprimento do decreto presidencial. 
Nesse sentido é que essas audiências públicas preci-
sam ser estimuladas para realizar esse planejamento, 
para que esse cronograma seja cumprido.

Queria, novamente, conceder um aparte ao Se-
nador Leomar Quintanilha, é claro que com a aquies-
cência do Presidente Geovani.

O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Ape-
lo ao Presidente para ter uma pequena compreensão, 
porque este é mais um assunto, mais um tema muito 
importante cuja discussão é suscitada pelo Senador 
José Nery. E eu gostaria, Senador, de dar o testemu-
nho da implementação do programa Luz para Todos 
no meu Estado do Tocantins. Aliás, era uma injustiça 
que se cometia contra o cidadão brasileiro do meio ru-
ral. Essa talvez desassistência ao homem do campo é 
que tenha contribuído para esse fenômeno social das 
últimas cinco décadas, que provocou uma inversão: 
nós tínhamos mais de 70% da população morando no 
meio rural e apenas 30% nas zonas urbanas, e hoje 
nós temos cerca de 20% da população brasileira mo-
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rando no meio rural e 80% nas zonas urbanas. Foi por 
falta de energia elétrica e por falta de outros tipos de 
assistência – que o cidadão da cidade tem e o cidadão 
do campo não tem – que esse fenômeno ocorreu. E a 
energia elétrica, além de ser combustível de desenvol-
vimento, é um insumo, um bem tão importante na vida 
nossa, tão fundamental na vida nossa, está presente 
em todos os instantes do nosso dia, mesmo enquanto 
estamos dormindo. E depois, acordados, durante todo 
o dia, a energia elétrica é muito importante. E na cida-
de, o cidadão, às vezes, nem liga muito para ela, só se 
assusta e reclama quando ela falta; quando o programa 
de televisão é interrompido, quando se corre o risco 
de perder os produtos que estão na geladeira, quando 
o rádio não funciona, quando o ar condicionado não 
funciona. Aí nós notamos a importância da energia elé-
trica. Se nós imaginarmos que, em pleno século XXI, 
milhares de irmãos nossos, cidadãos brasileiros que 
moram no campo, ainda não têm o benefício da energia 
elétrica, veremos que é um absurdo. O Luz para Todos 
é um programa de alto cunho social, fundamental, im-
portantíssimo. E a razão que vejo para essa extensão 
do prazo para sua implementação é, exatamente, em 
razão da sua complexidade, Senador José Nery, e do 
seu custo. Porque é diferente: para estender uma rede 
de energia elétrica numa cidade onde os lotes dos mo-
radores são uns vizinhos dos outros, o custo-benefício 
é muito rateado, muito distribuído; já no meio rural, a 
rede de energia elétrica percorre um, dois, três, quatro, 
cinco quilômetros, às vezes até mais, para alcançar 
uma unidade residencial. Mas é importante que nós 
levemos esses insumos para lá. No Tocantins, o pro-
grama está provocando uma verdadeira revolução. É 
muito importante, não só pela auto-estima que se leva 
ao morador do meio rural, à família do meio rural, mas 
pela segurança, pela qualidade de vida, que melhora 
e que lhe permite, efetivamente, modernizar a prática 
das suas atividades, seja na agricultura, na pecuária, 
na atividade madeireira; qualquer atividade que se de-
senvolva melhora com a chegada da energia elétrica. 
Não estou certo, consciente dos números, mas, se-
guramente, mais de 30 ou 40 mil novas propriedades 
foram alcançadas, no Tocantins, por esse programa. E, 
às vezes, causa-nos até espécie, ao sobrevoarmos o 
Estado à noite, perceber que aquela escuridão já não 
toma conta do Estado. Pequenos pontos de luz já per-
meiam o Estado do Tocantins, dizendo que a moder-
nidade está chegando ali, que o respeito ao cidadão 
está chegando ali, que o Luz para Todos está trazendo 
alegria e está fazendo o resgate de uma dívida social 
muito grande que tínhamos com a população do meio 
rural. Parabéns novamente a V. Exª! Que tenham su-
cesso as audiências públicas que V. Exª vai realizar, a 

começar por essa do dia 23, lá em Abaetetuba. Boa 
sorte lá e parabéns mais uma vez.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Muito obriga-
do, Senador Leomar Quintanilha.

Eu queria aduzir ainda ao nosso pronunciamen-
to uma questão que considero da maior relevância e 
que envolve outros Estados, especialmente os Esta-
dos da Amazônia.

Trata-se da expansão da energia elétrica para as 
comunidades rurais ribeirinhas, as enormes, imensas 
e milhares de ilhas distantes das cidades, onde não 
há, efetivamente, sequer a regulamentação por parte 
do Ministério de Minas e Energia quanto à garantia 
do direito à energia elétrica ou à energia produzida de 
forma alternativa...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ... para que 
essas comunidades distantes das ilhas, ribeirinhos, 
possam ter acesso à energia. Então, não há uma regu-
lamentação clara de como se garantirá esse benefício 
a milhares de comunidades.

Creio que há uma urgência dessa regulamen-
tação para que 100% das comunidades rurais brasi-
leiras concluam esse programa em 2010, tenham di-
reito, até 2010, a esse projeto de universalização de 
energia elétrica, que é fundamental para o bem-estar, 
para a qualidade de vida, como disse V. Exª, Senador 
Leomar Quintanilha.

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, mais um minuto.

E muito mais: advogo que, com o incremento das 
políticas de desenvolvimento rural integral para assis-
tência, que deve vir, para educação, saúde, estradas, 
crédito, terra, reforma agrária, a melhoria das condições 
de vida no campo, da sobrevivência, quem sabe não 
teremos, nas próximas décadas, uma situação inversa: 
pessoas que foram para a cidade, para a periferia, con-
viver com a miséria em palafitas sem acesso também à 
educação, à moradia, a uma vida digna, ao saneamen-
to, essas pessoas, quem sabe, estarão estimuladas, no 
futuro, a retornarem ao campo, se no campo houver 
essas políticas públicas que dão dignidade ao povo 
trabalhador que mora no campo brasileiro.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR JOSÉ NERY EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.

(Inserido nos termos no inciso I, § 2º, do 
art. 210 do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Convido o Senador José Nery para presidir a ses-
são, mas antes concedo a palavra ao Senador Leomar 
Quintanilha. V. Exª, que dispõe de vinte minutos.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PMDB – TO. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Senador Geovani Borges, que preside a 
sessão nesta manhã.

Sr Presidente, Srs. Senadores, o Senado bra-
sileiro está atento à dinâmica da vida nacional. Por 
essa razão, já no começo desta última sessão legis-
lativa, o Senado adotou uma medida muito importan-
te: ampliou o escopo da Comissão de Fiscalização e 
Controle, uma comissão permanente e temática desta 
Casa, e nela inseriu as questões relacionadas ao meio 
ambiente, por entender que cresce de forma bastante 
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acentuada o apelo ambiental em todas as atividades 
da sociedade brasileira.

Foi nessa vertente da Comissão de Meio Am-
biente que recebemos um convite para participar de 
um evento internacional na cidade de Zaragoza, na Es-
panha, a Expo Zaragoza 2008, um evento muito bem 
articulado e organizado, com a participação de mais de 
100 países, que se reúnem preocupados com o futuro 
de um bem fundamental e imprescindível à vida do ser 
humano, da humanidade, que é a água.

A Expo Zaragoza 2008 tem o objetivo de discutir 
a água e o desenvolvimento sustentável. E ali estão 
reunindo técnicos, profissionais, estudiosos, universi-
dades, sociedade civil organizada, instituições repre-
sentadas, estados representados, para trazerem a 
sua experiência e os seus conhecimentos a respeito 
de como tem-se havido cada um desses países com 
relação a esse insumo fundamental que é a água.

E naturalmente o Brasil, detentor da maior re-
serva de água doce do planeta, não poderia faltar a 
esse encontro.

Lá estivemos em companhia da Senadora Mari-
sa Serrano, da Senadora Fátima Cleide, do Deputado 
Francisco, de Roraima, no mesmo dia do debate em 
que haveria a participação do Brasil e que foi conduzi-
do pela Agência Nacional de Águas – ANA, na pessoa 
do seu Presidente, Deputado José Machado, com a 
participação de técnicos estrangeiros, de profissio-
nais e estudiosos de outros países, enfim, de pessoas 
preocupadas com o uso da água em outros países. E, 
assim, tivemos a oportunidade de debater e de levar 
a experiência brasileira sobre essa questão.

Falou com muita propriedade o Presidente da 
Agência Nacional de Águas, José Machado, quando 
disse que o Brasil tem um plano para suas águas, tem 
um marco regulatório para suas águas. Talvez não seja 
perfeito, talvez não seja completo, incipiente talvez, em 
razão de ser um tema novo, que está sendo discutido 
de forma mais acentuada há pouco tempo, mas tem 
um marco regulatório, um plano para suas águas, um 
balizamento para o seu uso, e não está permitindo, não 
está deixando que esse insumo tão fundamental à vida 
das pessoas seja tratado de qualquer sorte.

A Agência Nacional de Águas, com quem a Co-
missão do Meio Ambiente do Senado tem interagido, 
articulado, trabalhado conjuntamente, tem realizado 
um trabalho excepcional com relação a essas ques-
tões da água no Brasil. E o Brasil, embora detentor 
da maior reserva de água doce do planeta, tem seus 
problemas. Com a dimensão continental que tem e a 
diversidade de suas regiões, apresenta, em algumas 
regiões, escassez desse recurso, escassez de água, 
como ressalta-se a situação do semi-árido nordestino. 

Aliás, são os nossos irmãos nordestinos que têm a me-
lhor experiência no Brasil de como conduzir, de como 
conviver com essa situação de escassez de água que 
outros países do mundo já experimentam.

Além disso, verificamos que, nas grandes concen-
trações demográficas, nas cidades muito populosas, 
em algumas delas, os mananciais que as abastecem 
já experimentam o estresse, já se encontram quase 
que no limite de atendimento de uma demanda sem-
pre crescente, razão pela qual estamos a aumentar as 
nossas preocupações com vista a dar o ordenamento 
adequado e não permitir que esse insumo fundamental 
à vida venha a faltar.

Além disso, hoje, olhamos com um outro enfoque 
para os grandes mananciais brasileiros, que, há algum 
tempo, não foram cuidados adequadamente, e que, 
ao atravessarem as grandes cidades brasileiras, aca-
baram sendo transformados em verdadeiros esgotos 
a céu aberto. Cito sempre como exemplo o rio Tietê, 
em São Paulo; o Meia Ponte, em Goiânia; o Sorocaba, 
em Sorocaba; enfim, são vários rios com os quais não 
tivemos o devido respeito, o tratamento adequado, e 
hoje, a um custo bastante elevado, procurando recu-
perar a saúde desses mananciais. 

Tenho certeza de que o Brasil vai fazer um esfor-
ço muito grande, saindo na frente, dando um exemplo 
extraordinário, porque, ao andar por Zaragoza, verifi-
camos que não havia vegetação intensa nem densa. 
Ali, se havia florestas, elas foram totalmente devas-
tadas. O que vimos foi uma vegetação nova, recente, 
plantada ao longo do rio Ebro, por exemplo. Nenhum 
país – e isso mencionei no debate ocorrido em Zarago-
za – tem a tradição de preservação de suas florestas 
nativas como o Brasil. Temos 64% de nossas florestas 
nativas preservadas.

Isso é um fato inédito, importante e fundamen-
tal, porque as florestas têm uma função primordial na 
preservação dos nossos mananciais e na renovação 
de suas águas com a provocação de chuvas na região. 
Então, temos consciência da importância de nossas 
florestas para a preservação dos nossos mananciais e 
desse insumo importante, que é a água. Por isso, temos 
já também uma legislação forte com relação ao uso 
de nossas matas, embora estejamos acompanhando 
alguns exageros, alguns desrespeitos à lei, mas que 
serão coibidos com rigor, porque a lei, hoje, já prevê tal 
punição, e quem não respeita a lei, e está desmatando 
de forma desrespeitosa, certamente será punido.

Nós prosseguiremos com a preservação de nos-
sas florestas nativas, dando-lhes o uso devido, com um 
plano de manejo adequado, para que essas florestas 
também contribuam para a preservação dos nossos 
mananciais, dos nossos rios. 
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Portanto, estou seguro de que outros brasileiros 
também comparecerão a esse evento. Aliás, o Ministro 
do Meio Ambiente, Carlos Minc, se não me engano, 
já está agendado, pois essa exposição permanecerá 
aberta até setembro. Creio que outras autoridades 
brasileiras também ali marcarão presença, para levar 
ao conhecimento de todos, de forma mais atualizada, 
como o Brasil tem-se comportado, tem-se conduzido 
com relação a esse insumo fundamental para a vida 
da humanidade, que é a água.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer esta 
manhã, Sr. Presidente, agradecendo a deferência da 
extensão do prazo que nos concedeu.

Durante o discurso do Sr. Leomar Quin-
tanilha, o Sr. Geovani Borges deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Nery.

O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 
Muito obrigado, Senador Leomar Quintanilha, por trazer, 
nesta manhã, tema tão importante, de interesse não 
apenas do nosso País, mas de interesse mundial. 

Concedo a palavra ao Senador Heráclito Fortes, 
do DEM do Piauí. V. Exª dispõe de 20 minutos para o 
seu pronunciamento.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho a certeza de 
que, para qualquer um de nós, é agradável vir à tribuna 
do Senado Federal para falar das mazelas administrati-
vas que ocorrem em nossos Estados. Reluto muito, Sr. 
Presidente, em trazer problemas dessa natureza para a 
tribuna. Espero – e tenho feito um esforço muito grande 
nesse sentido – que questões dessa natureza sejam 
sempre resolvidas no âmbito local. Mas existem fatos 
que não podemos, de maneira nenhuma, omitir.

Os jornais do Piauí noticiam que o Estado não 
foi contemplado com nenhuma medida coletiva da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, a nossa LDO.

É triste ouvir isso! É triste ouvir isso, mas temos 
aqui e agora um atestado recibado da incompetência 
administrativa, da falta de programas e de projetos 
do Governo do Estado. As emendas coletivas devem 
partir exatamente da iniciativa do governante, que traz 
à Bancada, na qual ele tem maioria, os projetos e as 
prioridades para o seu Estado.

É preciso que a população do Piauí acorde para 
esse engodo permanente de o Governador vir a Bra-
sília e voltar com o avião cheio de promessas e de 
nenhuma realidade.

É vexatório abrir os jornais do Estado e ver isso. 
E não se culpe Parlamentar, não! Porque quem sabe 
dos projetos, das necessidades é quem governa. Eu 

não tive notícia, este ano, de o Governador externar, 
quer seja diretamente, quer por intermédio de seus 
secretários, nenhum interesse em projetos estruturan-
tes para o Estado do Piauí. E aí a imprensa divulga 
essa matéria que, para mim, como piauiense, é uma 
ducha de água fria, porque o Governador passa, eu 
passo, mas o Estado é permanente. Quem sofre é a 
população!

Enquanto isso, briga-se por assumir a paterni-
dade de uma obra que já está lá consolidada, que é o 
Pronto-Socorro de Teresina, e que tem como gestão 
constitucional a Prefeitura. E fica uma briga de coma-
dres: o Estado querendo assumir a paternidade daquilo 
para o qual não colaborou. 

O Piauí não ter apresentado emendas coletivas 
para a Lei de Diretrizes Orçamentária é grave, e a gra-
vidade redobra quando a Relatora é a Senadora Serys 
Slhessarenko, do Partido do Governador, uma pessoa 
afável. Cobrei dela, durante todo esse período, o tra-
tamento dado ao Piauí, e ela me disse: “O Piauí não 
apresentou nada” - falo isso como emenda coletiva. 

Mas, Senador Leomar Quintanilha, fico com a 
consciência absolutamente tranqüila, porque, com 
relação às emendas da LDO, no que diz respeito às 
iniciativas individuais, cumpri o meu dever: apresen-
tei cinco emendas; uma delas aprovada parcialmente 
pela Srª Relatora, que é para construção do trecho 
rodoviário São Raimundo Nonato - Picos, na BR-120, 
Senador Quintanilha, que V. Exª bem conhece, porque 
serviu naquele Estado como funcionário do Banco do 
Brasil. Apresentei uma segunda emenda – ela não foi 
aprovada, mas vamos entrar com um destaque – para 
a construção do trecho rodoviário Gilbués - Santa Fi-
lomena; apresentei uma terceira emenda para a cons-
trução do trecho Piripiri - Matias Olímpio; uma quarta 
emenda para o sistema de controle das enchentes 
do rio Poti, em Teresina; e a quinta emenda é para a 
transferência da gestão do perímetro irrigado do açude 
Caldeirão, no Estado do Piauí. 

Fiz minha parte. Mas não digo isso com alegria, 
porque, evidentemente, a força individual de um Sena-
dor é infinitamente menor que a força coletiva coman-
dada pelo Governador do Estado, ao qual a imprensa 
atribui prestígio e intimidade junto ao Presidente da 
República. Intimidade eu já vi: bate na barriga do Pre-
sidente. Vi isso com os meus olhos. Nunca vi tanta 
intimidade como a que vi entre o Governador e o Pre-
sidente da República, mas isso, em termos práticos, 
até agora não resultou em nada para o Piauí.

Você abre um outro jornal e o que vê? “Para a 
Confederação Nacional dos Transportes, porto do Piauí 
não é preciso”. É outra brincadeira do Governador.
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Foi a Parnaíba com o Sr. Pedro Brito, Ministro-
Chefe da Secretaria Especial de Portos, anunciou a 
retomada das obras do Porto de Luís Correia, prome-
teu a sua inauguração para o ano que vem e disse 
que esse porto, inaugurado, iria atender não só ao 
Piauí, mas também ao Estado da Bahia. Anunciou 
também a recuperação da linha férrea Luís Correia - 
Teresina. Parece que o Governador, na infância, meu 
caro Quintanilha, brincou de Banco Imobiliário, aquele 
brinquedinho no qual você joga o dado, compra a casa 
do vizinho, os prédios mais caros de uma encantada 
cidade, e vai comprando. Às vezes, fica milionário; às 
vezes, quebra. Eu acho que, mesmo no Banco Imo-
biliário, o Governador quebrou: nada chega, minha 
gente! É triste ver isso.

E aí, meu caro Senador, a tristeza aumenta quan-
do você chega a Teresina e se dirige a União: a es-
trada Teresina – União é uma lástima. E logo naquele 
município, onde temos uma usina produzindo álcool 
e açúcar cuja produção deste ano está chegando a 
900 mil toneladas, superando tradicionais usinas de 
Pernambuco, de Alagoas e do Rio Grande do Norte! 
Temos essa grande produção no Piauí, mas a estrada 
para o escoamento da produção sequer tem merecido 
o cuidado dos governantes do meu Estado.

Se você for a José de Freitas ou a Barras, outra 
vertente com direção ao Norte, verá que a estrada 
está em petição de miséria. Agora mesmo, um amigo 
que se dirigia ao município de São João no Piauí se 
queixou para mim do estado das nossas estradas. E o 
Governador a cantar, em prosa e verso, novos projetos, 
projetos mirabolantes! E todos vão chegar amanhã...

Temos dois nordestinos aqui e, portanto, sabem 
como é a légua do caboclo. Quando você pergunta a 
ele onde é a casa a que você quer chegar, ele o re-
cebe com muito carinho e, com um gesto de lábios, 
diz : ”É bem aí”. Vá chegar ao “bem aí” do caboclo... 
Não é isso? É como as obras de S. Exª: promessas, 
promessas. 

Aliás, denunciei outro dia quinze estradas pro-
metidas pelo Governador em período pré-eleitoral, al-
gumas inclusive em troca de apoio – promessas que 
foram testemunhadas e comprovadas, mas que não 
foram realizadas. Pois S. Exª, agora, volta com o mes-
mo otimismo, com a mesma arrogância, prometendo 
as mesmas estradas. 

Nós temos no Piauí um caso clássico: Esperan-
tina, onde um candidato a Governador foi, até poucos 
dias, seu chefe de gabinete. Ele foi para lá dar um título, 
uma medalha de mérito ao Secretário. Eu o respeito, 
acho até que teve mérito para agüentar a labuta diá-
ria com os ajudantes do Governador. A questão não é 

essa, mas as promessas feitas, promessas eleitoreiras, 
promessas em véspera de campanha.

E outra coisa. Vem o Secretário, que não tem ne-
nhuma função administrativa hoje, nem no Estado nem 
no Município, e anuncia milhões e milhões de obras. 
Se isso não é abuso de poder econômico em eleição, 
não sei mais o que pode ser.

Nós temos uns casos no Piauí que são clássi-
cos. Temos o caso de União, cidade que acabei de 
mencionar, onde o candidato do Secretário de Edu-
cação, que é do Partido dos Trabalhadores, promove, 
por meio de articulação com movimentos sindicais e 
ONGs, prestações de serviço, contratações. Um ver-
dadeiro abuso à lei!

Campo Maior é outra cidade que, nesse contexto, 
merece referência. Lá atua um suplente de Deputado 
Estadual que não conheço, não tive ainda oportunidade 
de conhecê-lo. Nada tenho pessoalmente contra ele, 
até porque não o conheço, mas me oponho à adminis-
tração paralela que se montou com o objetivo único e 
exclusivo de tripudiar sobre os adversários.

Aliás, essa é uma prática que o Partido dos Tra-
balhadores usa de maneira acintosa, coisa que, aliás, 
combatia quando era oposição. Mas tudo isso acon-
tece num momento em que S. Exª sabe que a maioria 
das Secretarias do Estado estão inadimplentes, pois 
possuem registro no Cadin, que é o serviço de prote-
ção ao crédito do dinheiro público. Senador José Nery, 
saúde e educação, só para ficar nessas duas, estão 
inadimplentes. São oito ou dez órgãos no Estado, por 
ora, que estão inadimplentes.

Aliás, o Governador, quando fez esses contratos 
de construção de estradas, no ano da sua reeleição 
no Estado do Piauí, não mostrou a correspondente 
fonte de recursos. Eu pedi informações, com o intuito 
de saber se a Lei de Responsabilidade Fiscal estava 
sendo cumprida, e foi um deus-nos-acuda: aparecem 
logo os protetores, os lidadores de administração, que 
acharam que eu estava contra o Estado. Pelo contrá-
rio, eu estou contra o Piauí permanente, e não contra 
o Piauí que vive neste momento uma administração 
atabalhoada, embora o Governador, pessoalmente, 
eu confesso, seja uma pessoa afável, não é dado a 
agressão. Quando quer agredir, manda outros. Pes-
soalmente, ele se protege até desse aspecto, mas é 
administrativamente um fracasso.

Uma vez eu disse aqui, Senador Simon, que, se 
o Governador do Piauí fosse solteiro e quisesse se 
casar com uma filha minha, eu até faria gosto. Ele é 
um rapaz de fino trato, comporta-se com educação, 
senta-se à mesa e come direitinho. Mas o problema 
não é esse. E, se escolhesse uma das minhas três fi-
lhas, seria perfeito, porque tem o mesmo costume da 
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minha menina de dormir até tarde. Mas o Estado, para 
governar, jamais eu daria. Jamais! E quero até dizer: 
ele disso não tem culpa. Não queria ser candidato a 
governador. Foi para campanha como o bode vai para 
dentro d’água. Vocês que são sertanejos sabem qual 
é a dificuldade do homem em colocar um bode em 
contato com a água: pula, esbraveja, berra, é vencido 
pela força. Foi o caso. Ele queria ser candidato a Se-
nador. Talvez até, se isso tivesse acontecido, eu pode-
ria não estar aqui, mas ele. Teria sido melhor, porque 
pelo menos não estava prejudicando o Piauí. Porque 
o Piauí está perdendo a melhor chance da sua vida, 
que é ter um governador e um presidente do mesmo 
partido. Poderiam fazer alguma coisa.

O Presidente esteve no Piauí há um mês e meio. 
Não inaugurou nada de novo! Entregou o pronto-so-
corro porque é uma obra de vinte anos; o Centro de 
Reabilitação, uma obra meritória, até por iniciativa da 
primeira-dama do Estado – quero ser justo –, mas que o 
Governo Federal em nada colaborou. Só promessa.

No mesmo dia, foi ao Amazonas, anunciou mi-
lhões. A Drª Dilma foi a Santa Catarina e anunciou 
milhões de obras. E o Piauí, eu já não digo nem “a ver 
navios”, porque o Governador nem o porto faz. Talvez, 
se o Sr. Governador pensasse com os pés no chão... 
Ele tem lá assessores que são verdadeiros corretores 
de otimismo. Vocês se lembram? Eu fiz um discurso 
aqui dizendo que a ida do Governador à Europa foi um 
passeio, foi um turismo. Eles anunciaram que, quarenta 
dias depois, os espanhóis chegariam com os hotéis, os 
aviões estariam indo. Fizeram um monte de promessas 
e de afirmações durante a viagem. Até agora, quase 
noventa dias depois, nada aconteceu. Até o encontro 
anunciado com diretores da TAP foi um encontro com 
diretores de quinto escalão. O Piauí pagou, e era uma 
comitiva grande. Nada, nada, nada de concreto.

É revoltante, é entristecedor. S. Exª, evidente-
mente, vai percorrer os Municípios, tentando fazer os 
seus candidatos a prefeito, e prometendo. Prometendo 
tal qual a légua do caboclo: “É bem aí”. Essas obras 
vão chegar, acompanhando o ritmo do otimismo do 
nosso sertanejo.

Meu caro José Nery, é triste, mas é verdade: o Es-
tado do Piauí não apresentou ao Orçamento da União 
nenhum projeto coletivo para a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias. Incompetência, falta de equipe, falta de dis-
posição para governar. Eita Piauí forte! Resiste à seca, 
para a qual já está preparado, mas essa administração, 
talvez, venha a ser a maior de todas as frustrações 
que o Piauí conheceu em toda sua história.

Onde se esperaria uma conduta destas do Go-
vernador Wellington Dias? Quando Deputado Federal, 
ele denunciou, com base na Lei de Responsabilidade 

Fiscal, 154 prefeitos - alguns deles hoje são até alia-
dos seus, a memória é fraca; hoje ele peca, cometendo 
exatamente os mesmos pecados com os quais tentou 
condenar os outros.

Eu faço esse registro, volto a repetir, com pro-
funda tristeza.

A única coisa positiva dos jornais de hoje é que 
o Governo consegue uma liminar, suspendendo a co-
brança de mais de R$5 milhões do INSS. O que é po-
sitivo? Livra-se de um pagamento. O que é negativo? 
Demonstra que devia. É triste, mas é a verdade. Paci-
ência, Sr. Presidente. Cumpro o meu dever.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) – 

Obrigado, Senador Heráclito Fortes, por seu pronun-
ciamento denunciando as mazelas administrativas 
do Piauí.

Considerando a ordem dos inscritos, concedo 
a palavra ao Senador Geovani Borges, do PMDB do 
Amapá, e, logo em seguida, fará uso da palavra o Se-
nador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul.

Senador Geovani Borges, V. Exª dispõe de vinte 
minutos para o seu pronunciamento.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente José Nery, do Estado do Pará, vizinho ao 
meu Estado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, desta 
Casa aprovou, nesta semana – registre-se que com o 
meu voto contrário –, a proposta que altera a regra de 
pagamento dos precatórios em atraso.

A matéria, um substitutivo elaborado pelo Se-
nador do meu Partido Valdir Raupp, do PMDB de 
Rondônia, a partir de sete Propostas de Emenda à 
Constituição – PECs –, agora será enviada ao plená-
rio deste Senado.

As sete Propostas de Emenda à Constituição que 
deram origem ao substitutivo do Senador Valdir Raupp 
são as seguintes: PEC nº 1/03, PEC 23/03, PEC 51/04, 
PEC 11/05, PEC 29/05, PEC 61/05 e PEC 12/06.

O assunto é polêmico, delicado e se arrasta há 
alguns anos.

Ora, vejamos bem, Srªs e Srs. Senadores. Acom-
panhem, neste momento, este raciocínio: precatórios 
são as dívidas da Administração Pública cujo paga-
mento foi determinado pela Justiça, ou seja, são as 
dívidas dos Governos Federal, Estaduais e Municipais 
definidas em sentença judicial. Em outras palavras, 
é uma ordem judicial para que a autoridade compe-
tente pague ao credor o que lhe foi reconhecido por 
sentença. Na execução contra a Fazenda Pública, é o 
documento expedido pelo juiz ao presidente do tribunal 

    147ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22300 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

respectivo para que este determine o pagamento de 
dívidas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 
do Município, por meio da inclusão do valor do débito 
no orçamento do ano seguinte.

Estima-se que os precatórios de Estados e Mu-
nicípios em atraso no Brasil já somem R$70 bilhões. 
Mas a matéria não é consensual. Há prefeituras cujas 
receitas vêm sendo seqüestradas, e também há peque-
nos precatórios que não são pagos devido aos grandes 
precatórios que travam a fila. Ou seja, por um lado, 
há o seqüestro de recurso por determinação judicial 
(quando se bloqueiam as contas de um ente público 
que não paga os precatórios atrasados); por outro, há 
a modalidade de pagamento, prevista no substitutivo, 
que privilegia as dívidas de menor valor.

Estados e Municípios naturalmente são os prin-
cipais interessados na mudança do sistema de pa-
gamento, pois concentram a maior parte das dívidas 
atrasadas. Por isso mesmo, entre as medidas previstas 
pelo substitutivo, está a criação de um regime especial 
para o pagamento de precatórios atrasados. Nesse re-
gime, os devedores destinariam parte de sua receita 
corrente líquida para pagar tais dívidas: os Estados e 
o Distrito Federal reservariam entre 0,6 e 2% dessa 
receita; e os Municípios, entre 0,6 e 1,5%.

O substitutivo estabelecia inicialmente que os 
recursos destinados para o regime especial seriam 
divididos entre pagamentos de precatórios por meio 
de leilões de deságio (60%) e pagamento obedecendo 
ordem crescente de valor (40%).

O relator do substitutivo, Senador Valdir Raupp, 
no entanto, acatou emenda dos Senadores Eduardo 
Azeredo (PSDB – MG), Flexa Ribeiro (PSDB – PA) e 
Osmar Dias (PDT – PR), que acrescenta uma terceira 
modalidade de pagamento: por ordem cronológica, que 
já ocorre atualmente. Assim, os valores reservados aos 
precatórios em atraso ficariam divididos da seguinte 
forma: 50% para os leilões, 30% para os de menor va-
lor, e 20% para os de ordem cronológica.

Segundo o Relator, o prazo máximo para paga-
mento, pelo regime especial, será de 15 anos. Quinze 
anos!

O substitutivo também prevê o uso de precatórios 
em atraso para compensação tributária e aquisição de 
imóveis públicos. Pelo texto, a correção dos precatórios 
passa a observar o índice oficial de inflação mais os 
juros da caderneta de poupança.

Ainda no início deste mês, o Secretário-Executivo 
da Frente Nacional de Prefeitos, Gilberto Perre, declarou 
existir atualmente um mercado paralelo de precatórios, 
no qual os credores venderiam as dívidas a terceiros 
“com grande deságio”. Perre afirmou que quem “adquire 

os precatórios com deságio para lucrar está interessa-
do no insucesso da tentativa de mudança”.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) está 
seriamente preocupada com esse substitutivo. O Pre-
sidente, Cezar Britto, chegou a dizer que a proposta 
votada na CCJC cria um mecanismo autoritário ina-
ceitável em um regime democrático.

Abre aspas: “Essa proposta permite que o não-
pagamento da dívida seja um instrumento político de 
chantagem. Fizemos valer esses argumentos na CCJ 
e vamos demonstrar isso mais uma vez em plenário” 
- fecha aspas –, disse o Presidente da OAB, em visita 
ao Presidente do Senado Federal, Senador Garibaldi 
Alves, ainda esta semana.

Portanto, não sou uma voz isolada. O Presidente 
da OAB nacional e o Senador Alvaro Dias também en-
tendem que, da maneira como está, esse substitutivo 
desmoraliza a Justiça e institucionaliza o calote. 

A sorte é que, regimentalmente, novas emendas 
poderão ser apresentadas durante a tramitação da 
matéria no plenário. E é o que farei a fim de ficar em 
paz com a minha consciência.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente José Nery, 
do meu querido Estado do Pará, nosso vizinho do Es-
tado do Amapá.

Muito obrigado pela generosidade do tempo.
Encerro meu pronunciamento, cumprimentando 

o Senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul, do 
outro extremo do País.

Durante o discurso do Sr. Geovani Borges, 
o Sr. José Nery deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Peço a V. Exª que venha presidir.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Com 
muito prazer. Será uma honra.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS) 
– Quero dizer a V. Exª que vou à tribuna. É uma coinci-
dência muito interessante o que está acontecendo.

O Governo Federal tem um compromisso co-
nosco de enviar o pedido de empréstimo ao Banco 
Mundial – e o último prazo é hoje. Falei com o Diretor 
do Tesouro, e ele disse que vai mandar agora. Então, 
se V. Exª permitir, V. Exª vai presidir, e eu vou ficar 
na tribuna falando, aguardando que venha o projeto, 
porque ele tem que ser lido hoje, nesta sessão, para 
segunda-feira andar. Então, daqui me dirijo ao Diretor 
do Tesouro, meu conterrâneo, que, pelo amor de Deus, 
sua promessa seja feita. Nós estamos aqui; o Senado 
vai funcionar só para V. Exª mandar o projeto para cá. 
E V. Exª vai-me permitir que eu fale não sei do quê, 
aguardando a vinda do projeto.
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O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Não 
posso dizer não para a experiência, para a vivência 
dessa enciclopédia de conhecimentos da vida pública 
do meu País. Presidirei, com muita honra, a sessão 
do Senado.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – De cora-
ção, muito obrigado. 

O Sr. Pedro Simon deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geovani 
Borges.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP.) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, 
pelo tempo que desejar.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado.

Sr. Presidente, nós fazemos parte dos dois ex-
tremos deste grande Brasil: um no norte e um no sul. 
V. Exª inicia lá no Norte, e nós terminamos no Rio 
Grande do Sul. Tenho um mapa no meu gabinete, 
que recebi do Embaixador do Brasil na ONU e impri-
mi quando Governador, muito interessante: mostra o 
mundo invertido, o pólo norte é pólo sul, e o pólo sul 
é pólo norte. O Brasil está lá em cima, e os Estados 
Unidos estão aqui embaixo. Ele disse o seguinte: não 
existe nada com que se possa argumentar que o norte 
é norte, e o sul é sul.

À época, como se conhecia mais o Norte do que 
o Sul, se fez um mapa nesse sentido, mas, se nós do 
Sul ocuparmos os nossos espaços, poderemos ter-
minar com a tese de que o Sul é a miséria, e o Norte 
é a mudança.

O interessante, Sr. Presidente, sou obrigado a di-
zer – e nunca tinha me acontecido isso –, é que estou 
nesta tribuna por uma razão. O Rio Grande do Sul, há 
longo tempo, está buscando um empréstimo externo, 
US$1,1 bilhão, no Banco Mundial. Para quê? Para o 
Rio Grande do Sul recompor a sua dívida.

Houve um processo de federalização da dívida 
dos Estados. Quem primeiro falou isso na época foi o 
Governador Collares, no Rio Grande do Sul. Ele ar-
gumentava - na minha opinião, com muita razão - que 
não podia cada Estado, devendo para bancos estran-
geiros ou nacionais, ter uma dívida de maneira “x”, às 
vezes com juros exorbitantes. Então, o Governo Fe-
deral federalizou: todas as dívidas dos Estados foram 
absorvidas pelo Governo Federal. O Governo Federal 
pagou aos credores dos Estados, e ficou, ele, Governo 
Federal, credor do Estado.

Foi o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. 
Só que, daquela época para hoje, há uma diferença 
muito grande. Quando o Rio Grande do Sul negociou a 

sua dívida de Estado com o Governo Federal, os juros 
que estavam sendo praticados eram 22%, 23%, 24%. 
Então, fizemos a negociação a juros de 17% ou 18%. 
Mas os juros praticados agora são de 12%! E o Brasil 
cobra do Rio Grande do Sul juros de 18%, 19%... Então, 
o Rio Grande do Sul está pagando para o Brasil US$1 
bilhão de sua dívida, a juros de 17%, 18%.

O Rio Grande do Sul negociou com o Banco Mun-
dial um empréstimo de US$1 bilhão. Esse bilhão nós 
vamos dar ao Tesouro Nacional para abater da nossa 
dívida. Em vez de pagar 18% dos juros da dívida que 
o Governo do Rio Grande do Sul paga ao Governo 
Federal, vamos pagar praticamente a metade desses 
juros para o Banco Mundial. E até agora, invocando 
casos, as questões mais diferentes, esse pedido não 
chegou aqui.

Estou falando, Sr. Presidente, porque o Gover-
no Federal, porque o Diretor do Tesouro garantiu que 
esse empréstimo chega à Casa hoje e precisa ser lido 
na sessão de hoje para que a Comissão de Economia 
vote na semana que vem. Se ele não chegar hoje, não 
sei o que pode acontecer. Nós estamos acreditando, 
apesar de todas as evidências contrárias, que o Go-
verno quer fazer isso.

Há meia hora, eu falava com o Diretor do Tesouro, 
conterrâneo nosso, que foi Secretário da Fazenda do 
Governo do PT no Rio Grande do Sul, e ele me dis-
se que não tem nenhum problema, que esse projeto 
chegará aqui na Casa daqui a pouco. Nossa querida 
Secretária Cláudia Lyra está esperando para recebê-
lo e nós o lermos aqui.

Então, meu amigo, Diretor do Tesouro, nós o es-
tamos aguardando. O Brasil - que, pela TV Senado, 
está vendo esta sessão - está na expectativa de que o 
projeto chegue, seja lido na sessão do plenário e seja 
votado na semana que vem.

Não é empréstimo, Sr. Presidente, para fazer 
obra, não é empréstimo para pagar funcionário: é em-
préstimo para melhorar as condições da dívida do Rio 
Grande do Sul.

Eu, com toda sinceridade, não consigo entender. 
Na minha opinião, se, quando foi feita a renovação 
da dívida do Rio Grande do Sul, o juro praticado era 
“x” e agora é praticamente a metade, naturalmente, o 
Tesouro, o Ministério da Fazenda, o Governo Federal 
devia baixar o juro. Não é banco agiota e um credor 
qualquer: é o crédito Brasil e um Governo de Estado, 
irmão federativo. Não é justo que o Banco Mundial ofe-
reça aquilo que o Brasil não oferece. Mas espero que 
hoje resolvamos essa questão.

A Chefe da Casa Civil está preocupada, o Mi-
nistro da Fazenda também. O ilustre Líder do PT, De-
putado Federal do PT do Rio Grande do Sul também. 
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O Zambiasi, o Paim e eu, os três Senadores, toda a 
Bancada do Rio Grande do Sul está aguardando que 
isso aconteça hoje. E espero que aconteça.

Sr. Presidente, temos uma questão delicada no 
Rio Grande do Sul. Eu, nas questões em que tenho 
que falar para ajudar o Rio Grande do Sul – fiz isso em 
todos os governos: Jair Soares, Alceu Collares, Antônio 
Britto, Olívio Dutra, Germano Rigotto, Yeda Crusius –, 
sempre que foi necessário, assumi esta tribuna. 

Aliás, temos uma bandeira do MDB do Rio Gran-
de do Sul, Presidente. Sofremos muito no passado. Na 
época do regime militar, o Rio Grande do Sul, terra 
de Jango, Presidente deposto, terra de Brizola, líder 
importante, pagou muito caro pela defesa da nossa 
liberdade e da democracia.

Mesmo no regime mais autoritário, na época mais 
brutal, quando os governadores não eram eleitos, mas 
nomeados, eu, Deputado Estadual ou Senador da 
República, dizia: “O que é bom para o Rio Grande do 
Sul é bom para o MDB”. E não deixávamos de votar 
a favor do Rio Grande em todas as teses que eram 
importantes para o nosso Estado.

Eu, Líder da Oposição e Presidente do Partido da 
Oposição – era só Arena e MDB; e eu estava no MDB 
–, presidi uma Comissão que levou o pólo petroquímico 
para o Rio Grande do Sul. Muita gente não aceitava. 
O Geisel não estava interessado, preferia que fosse 
para a Bahia. E a Oposição e o Governo Guazzelli ar-
regimentaram o Rio Grande do Sul, que se uniu numa 
mão só para defender o pólo para o Rio Grande do Sul. 
E foi. O mesmo aconteceu com a Aços Finos Piratini: 
eu presidi a Comissão, e a Aços Finos Piratini foi para 
o Rio Grande do Sul.

Então, essa tese de que o que é bom para o Rio 
Grande do Sul é bom para nós, independentemente 
de ser politicamente ruim para o Partido, nós sempre 
a defendemos. E continuamos a defender.

O Rio Grande vive uma hora importante e delica-
da. Foi criada uma comissão parlamentar de inquérito 
na Assembléia Legislativa para discutir as questões 
de determinado setor do Governo do Estado. Longos 
debates, longas discussões. Ao lado da CPI, a Polícia 
Federal fez uma ampla investigação, uma investigação 
realmente significativa. E, ao contrário do que aconte-
ce em outros lugares, onde nem sempre se consegue 
chegar a um resultado definitivo, no Rio Grande do Sul, 
a Comissão debateu amplamente, fez amplas escutas, 
amplas audiências, concluiu o seu trabalho e o enviou 
para a Procuradoria-Geral da República no Estado.

Lá, a Procuradoria-Geral, ao contrário do que 
acontece na esfera federal, onde o Procurador-Geral 
da República do Governo anterior deixava na gaveta, 

não levava adiante, denunciou cerca de 40 cidadãos 
envolvidos no caso do Detran.

A juíza federal de Santa Maria instaurou processo, 
a que estão respondendo mais de 40 cidadãos envol-
vidos. A imprensa, rádio, jornal, televisão, praticamen-
te não fala em outra coisa há muito tempo. Esse é o 
debate que chama a atenção de todo o Rio Grande 
do Sul, diferentemente de outras questões que, infe-
lizmente, vemos aqui.

Aqui, tivemos a CPI dos Cartões Corporativos, 
que não chegou a nada: não se denunciou ninguém, 
a Polícia Federal não chegou a nenhuma conclusão e 
muito menos a Procuradoria e a Justiça. Terminou a 
CPI e zero multiplicado por zero. Nada na Comissão, 
Polícia Federal nada até agora, Procuradoria nada até 
agora e, evidentemente, Judiciário nada até agora.

Sobre a CPI das ONGs, uma CPI importante, 
assunto dramático, o Ministério da Justiça deu uma 
declaração, ontem, muito importante, de averiguações 
de casos mais graves, que estão sendo...

Não chegou o processo, não, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 

– AP) – Não.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É que V. 

Exª recebeu. Eu pensei que o Diretor do Tesouro já o 
tivesse enviado. Ainda não enviou?

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – É despacho de rotina.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sim.
Estamos esperando, Diretor do Tesouro. Estamos 

esperando o senhor.
O Ministro da Justiça determinou levantamento 

sério em algumas ONGs lá na Amazônia. Questões 
seriíssimas estão acontecendo, pois a CPI das ONGs, 
nada, Sr. Presidente. Absolutamente, nada! A CPI das 
ONGs apurou nada! A Polícia Federal, até agora, nada! 
A Procuradoria, até agora, nada! E a Justiça Federal, 
conseqüentemente, nada!

Então, veja a diferença. Como são diferentes as 
coisas no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, 
uma CPI trabalhou incessantemente. Presidida pelo PT, 
um Relator do PSDB, debateram, discutiram. Sessões 
transmitidas ao vivo pela TV da Assembléia Legislati-
va e ao vivo por rádios e televisões do Rio Grande do 
Sul. Todo mundo acompanhou. E os acontecimentos 
foram levados pela Polícia Federal.

Anda por todo o Rio Grande do Sul uma série de 
gravações e mais gravações e mais gravações que a 
Polícia Federal entregou – o que não fez para nós. Lá, 
entregou uma cópia para a CPI; e a imprensa toda 
tem conhecimento.

Olha, eu posso dizer que a CPI do Rio Grande 
do Sul fez um papel importante. Não vamos aqui entrar 
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na discussão entre Oposição e Governo: Oposição, 
achando que tinha que ser mais, e Governo, achando 
que é exagero. Mas eles fizeram a sua parte. Longa-
mente, debateram a sua parte.

Os nomes estão na rua. Os nomes estão em 
manchete. A Governadora, por sua parte – algo in-
teressante –, procurou o Procurador-Geral e abriu 
as portas no sentido de o Procurador-Geral designar 
uma força-tarefa. E foi designada uma força-tarefa para 
todos os inquéritos, não apenas para o da CPI, mas 
para tantos outros quantos existirem, para apurar o 
que está acontecendo.

E a Procuradoria, pelo seu Procurador-Geral, 
determinou que esse levantamento seja feito. A Gover-
nadora designou um gabinete de transição, composto 
de representantes dos partidos que estão no Governo, 
para acompanhar a crise e ver, caso a caso, o que exis-
te e o que deve ser feito. Os secretários cujos nomes 
foram citados foram afastados.

Quantas discussões nós tivemos aqui... O caso 
do Waldomiro, um simples funcionário, que apareceu 
na televisão recebendo dinheiro da propina, e não 
aconteceu nada. O Governo disse que ele só pode 
considerar culpado quem for julgado pela Justiça em 
caráter definitivo. E ele tem razão! Nós não podemos 
julgar ninguém culpado enquanto ele não for julgado 
em caráter definitivo. Mas entre eu não poder consi-
derar réu condenado e eu deixar no Governo pesso-
as que estão altamente envolvidas, há uma diferença 
muito grande.

Lá no Rio Grande do Sul, independentemente 
de envolvimento, maior ou menor, pessoas envolvidas 
foram afastadas. Aqui, ficaram e continuam.

O Brasil está tendo manchetes sobre o Rio Grande 
do Sul, sobre o que está acontecendo no Rio Grande 
do Sul. Eu acho importante isso. A imprensa do Rio 
Grande do Sul tem uma tradição de seriedade e de co-
brança, cobrança dura, e eu acho bom; aliás, cobrança 
dura em todos os setores. Falando com esportistas do 
Rio Grande do Sul, eles dizem que, no Rio de Janeiro, 
o jogador faz um gol bonito e já é herói. A imprensa se 
alucina, e o povo carioca se apaixona. No Rio Grande 
do Sul, o futebol, a crônica esportiva é muito rígida. 
E é muito difícil, muito difícil que a imprensa faça um 
elogio maior a alguém no esporte. A rigor, isso faz 
parte da imprensa do Rio Grande do Sul, em todos 
os setores. E isso é bom.

Agora, convém que se diga: a Justiça está jul-
gando, a Procuradoria está atuando, a Polícia Federal 
não pára. Que bom quando a Polícia Federal puder ter 
essa competência de trabalhar, investigando tudo no 
Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Que maravilha! 
Um dia, vai chegar lá. Tenho certeza de que a experi-

ência que estão fazendo no Rio Grande do Sul, indo 
às últimas conseqüências, um dia será feita também 
no resto do Brasil.

Mas a grande verdade é que a gente se pergun-
ta: o que o Pedro Simon acha disso? Eu fico emocio-
nado com a interpretação de pessoas da imprensa e 
com algumas correspondências, quando perguntam 
a mim. Eu acho que as coisas devem ser apuradas, 
precisam ser apuradas. Eu estaria aqui, se a CPI não 
tivesse podido trabalhar, eu estaria aqui exigindo que 
ela trabalhasse.

Mas eu duvido que, na história de CPI, tenha ha-
vido um Presidente de CPI que tenha tido uma ação 
tão intensa e uma movimentação tão intensa como o  
Presidente da CPI lá de Porto Alegre.

Eu acho que nós aqui estamos vivendo uma fase 
triste de CPI. No Congresso, praticamente houve uma 
decisão de que não se cria mais CPI, pois CPI aqui 
não dá em nada. Não se cria mais. O próprio PSDB 
decidiu.

Quanto à Varig, há essa dúvida tremenda sobre 
o que aconteceu e o que não aconteceu. Veio a ex-
Diretora da Anac, fez um depoimento. Terminou aí. Não 
se fez mais nada, porque se chegou à conclusão de 
que não há ambiente.

O Governo funciona e funciona duramente. Tanto 
na CPI das ONGs como na CPI dos Cartões Corporati-
vos, a negativa de convocação foi total, absolutamente 
total, e não se chegou a nada.

No Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do 
Sul, a CPI viu coroado o seu trabalho, o dela, com a 
colaboração bem maior do que se imaginava da Polí-
cia Federal, com a capacidade da Procuradoria e com 
a juíza que, em tempo recorde, aceitou praticamente 
o que a Polícia Federal iniciou, o que a Procuradoria 
denunciou. A juíza aceitou, lá em Santa Maria.

Então, eu poderia ter entrado, e poderiam cobrar 
de mim que eu não fiz nada se a CPI não pudesse ter 
tido o direito de funcionar. Funcionou. Poderiam cobrar 
de mim se a Polícia Federal, como acontece em vários 
outros casos, não estivesse fazendo. Ela merece até 
louvores pelo exagero. Poderiam cobrar de mim se a 
Procuradoria, como tem acontecido em vários casos, 
pegasse o Relatório da Polícia Federal ou as conclusões 
das Comissões Parlamentares de Inquérito e deixasse 
na gaveta, como, no Governo Fernando Henrique, por 
oito anos ficou aqui, com o Procurador-Geral. Não! A 
Procuradoria do Rio Grande do Sul denunciou ime-
diatamente. Poderiam cobrar de mim se o Procurador 
tivesse denunciado, estivesse na gaveta da juíza, e a 
juíza não fizesse nada. Não! A juíza denunciou. Perdão. 
A juíza pronunciou e aceitou a denúncia. Praticamente 
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tudo que a Polícia fez, tudo que a Procuradoria confir-
mou, a juíza aceitou.

Quando o Pedro Simon deixou de falar e devia 
ter falado? As coisas estão andando. Falei com a Go-
vernadora em mais de uma oportunidade e nunca vi, 
por parte da Governadora, senão o sentido de buscar 
a verdade.

É claro que houve exageros, Sr. Presidente: aqui 
em Brasília, no passado, no caso do mensalão, quando 
o Presidente Lula não deixou criar a CPI, e o Presiden-
te Sarney, Presidente do Congresso Nacional, não a 
criou. Conseguimos o documento com as assinaturas. 
Enviado o documento para os líderes indicarem os no-
mes, o PMDB, o PT e outros Partidos não indicaram 
os nomes. Houve até uma nota dos líderes: nós não 
indicaremos nomes. E CPI só funcionará no Senado 
quando os Líderes da Maioria quiserem. O Presidente 
do Senado, de acordo com o Regimento, tinha a obri-
gação de indicar. Se os líderes não indicam, ele indi-
ca, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito não 
é um direito dos líderes nem da maioria; é um direito 
da minoria. Basta um terço de assinaturas da Casa 
para que a CPI tenha que ser concedida. É claro que 
ela pode ser concedida e, depois, a maioria não deixar 
andar, como não deixou andarem a CPI das ONGs e 
a CPI dos Precatórios. Mas tem que se criar. Naquela 
vez, não deixaram nem criar. O Senador Jefferson Pé-
res e eu tivemos de entrar no Supremo. E o Supremo 
mandou criar. E foi criada.

No Rio Grande do Sul, não só se criou como se 
entregou a Presidência para o PT – uma CPI dessa 
natureza. Em todas as conversas e manifestações que 
tive, na Bancada do PMDB, o PMDB e a nossa partici-
pação no Governo da Governadora foram no sentido 
de apurar. É claro.

Lembro aqui, na CPI do Mensalão, quando o 
negócio agitou e tumultuou, naquela época, o Gover-
no Lula, e o Presidente foi vaiado lá no Maracanã na 
abertura dos Jogos Panamericanos – mas ele foi o 
grande herói, conseguiu fazer. Foi uma injustiça cruel 
que o povo fez. A época em que Lula viajava pelo ex-
terior e era recebido como herói, mas não como hoje. 
Naquela época, um ano e meio atrás, não podia andar 
pelo interior do Brasil, porque era vaiado.

A Oposição, aqui no Senado, se reuniu e trouxe-
ram juristas para criar um pedido de impeachment do 
Presidente. Chamado, eu disse: olha, vocês estão muito 
enganados. CPI de Impeachment não precisa nem de 
advogado nem de jurista. O pedido é mais singelo, é 
mais simples; numa página, você bate o requerimento 
e pede. O problema é o embasamento político, a co-
bertura, a significação, a repercussão popular. E eu, 
sinceramente, não vejo que haja motivo para pedir o 

impeachment do Lula. Acho que ele está vivendo uma 
hora difícil. A credibilidade dele é muito difícil, o seu 
Governo vive uma hora dura, mas acho que é impatri-
ótico pedir o impeachment. E não se pediu.

Lá no Rio Grande, pediram o impeachment da 
Governadora. O Vice-Governador, numa atuação mui-
to estranha...

Eu não tenho maior conhecimento do Vice-Go-
vernador. Tenho uma amizade muito grande com o seu 
avô; foi na casa dele – e o seu tio Marcelo Feijó comi-
go, no Centro Acadêmico da Faculdade de Direito: eu, 
presidente; e ele, vice. Depois ele substituiu a mim –, 
foi na casa do avô dele que eu entrei na política.

O querido João Paulo Feijó foi Presidente do In-
ternacional, Presidente da Federação de Comércio, 
pai do Marcelo, um grande amigo meu, que fez a insis-
tência e que fez a ligação – eu, líder estudantil – para 
entrar na política.

Esse rapaz, não sei, prefiro não discutir...
Com todo o respeito, eu digo a esse rapaz – o 

Partido entrou na Justiça contra ele – que ele diga o 
que tem com relação ao PMDB e ao Pedro Simon.

No Banco do Rio Grande do Sul, nós temos uma 
tradição e uma história de respeitabilidade que vem de 
longe. O rapaz que está lá, tenho muito carinho por ele, 
foi meu assessor direto quando Governador. Quando 
renunciei, para ser candidato ao Senado, assumiu o 
Sinval Guazzelli e o indicou para Presidente da Caixa. 
Depois, ele foi indicado para diretor do banco, e lá está 
no terceiro mandato, já dois como presidente.

A Procuradoria está levantando. A Justiça está 
levantando. Se vier alguma coisa na direção do Banco 
do Rio Grande do Sul que o digam.

Nunca, na minha vida, Sr. Presidente, tirei um 
empréstimo no banco para mim, para alguém da minha 
família ou pedi alguma coisa para quem quer que seja. 
Fui Governador e nunca telefonei para o presidente do 
banco para qualquer coisa. Tenho a convicção absoluta 
de que o meu Partido não teve nenhuma participação 
em qualquer ação no Banco do Rio Grande do Sul. 
Interpelei também o Sr. ex-Chefe da Casa Civil: que 
diga, que conte e que mostre o fato.

O Vice-Governador fala num processo que os 
jornais de ontem disseram que, por unanimidade, o 
tribunal arquivou e que não existe nada.

Olha, é uma pena que se queira inverter a forma 
de fazer política no Rio Grande do Sul. É uma pena 
que as manchetes sejam utilizadas sem as devidas 
conseqüências.

Estou numa luta, aqui em Brasília, no sentido de 
maior fiscalização nas candidaturas. Não aceito que 
com candidato com ficha suja não aconteça nada e 
não aceito que o Congresso até hoje, mais de vinte 
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anos da Constituinte e da Constituição de 1988, não 
tenha regulamentado o artigo que diz: lei comple-
mentar regulamentará os casos de inelegibilidade de 
quem tem ficha suja. Estão aí os jornais de hoje e a 
manchete do Jornal O Globo diz que os presidentes 
de todos os tribunais regionais eleitorais estão indo 
nessa direção.

Estou debatendo aqui. Defendo a tese de que 
não continue como até aqui. Só quem é condenado 
em caráter definitivo não pode ser candidato e como 
a coisa mais difícil que existe é alguém, político, ser 
condenado em caráter definitivo... 

Temos casos lá de São Paulo de quarenta anos; 
processo, mais processo, mais processo, mais pro-
cesso, mais processo, condenação, mais condenação, 
mais condenação, mais condenação, mas nenhuma 
em caráter definitivo. Isso tem que parar.

Mas eu também não quero, Sr. Presidente, que 
se diga: quem tem ficha suja, quem está sendo pro-
cessado não pode ser candidato e pronto. Não. E fica 
na gaveta do promotor, na gaveta do procurador, na 
gaveta do juiz, na gaveta do tribunal ou na redação de 
uma revista ou de um jornal para apresentar a qualquer 
momento, brincando com a honra de quem quer que 
seja. Não. Não é isso o que eu quero.

O que eu quero é: quem tem ficha suja não pode 
ser candidato, mas a Justiça tem que decidir antes da 
convenção. Aí muda tudo. Aí, em vez de o cidadão que 
tem a ficha suja pegar um bom advogado para não 
deixar julgar, porque não deixando julgar ele é sempre 
candidato; se mudar isso, ou seja, quem tem ficha suja 
não pode ser candidato, quem tem ficha suja vai pegar 
um advogado para obrigar que a Justiça resolva o caso 
dele, porque a lei vai dizer que ele tem direito a ser jul-
gado. Absolvam ou condenem, mas seja julgado.

Então, vai mudar. Em vez de o Brasil ser o País 
da impunidade, o que é uma vergonha, o Brasil vai ser 
um País a exemplo de outros, que pode ter corrupto, 
pode ter muita gente que deve, mas só quem é conde-
nado sai da vida pública. E a Justiça tem que decidir. 
Acho que isso é muito bom.

Mas o senhor... o senhor lá de Porto Alegre pen-
sa diferente. 

Tenho sessenta anos de vida pública e falo aos 
jornalistas de Porto Alegre: eu não brinco com a honra 
de ninguém e tenho direito de exigir que não brinquem 
com a minha. Eu não mudei. Digam qual foi o momento 
em que eu atuei no sentido de evitar a apuração; em 
qual momento tentei evitar que a Polícia Federal do 
Rio Grande do Sul tomasse posição. Alguns até falam: 
“Não, mas é a República não sei do quê”, “há interes-
ses não sei de quê”. Não estou preocupado com isso. 
Quero que atuem. Desde o início defendo que a Polícia 

Federal tem o direito de atuar, que a Procuradoria tem 
direito de atuar. Sou contra o sigilo. A imprensa tem 
que publicar. O Governo Lula já tentou proibir promo-
tores de externar casos que estão sendo apurados e 
que ele acha que têm que continuar em sigilo. Eu acho 
que devem ser públicos.

Agora, estou falando aqui endereçado à imprensa 
do Rio Grande do Sul. Hoje eu ia para Porto Alegre. 
Só estou aqui...

Nada ainda, Sr. Presidente? (Pausa.)
Vamos continuar.
V. Exª poderia pedir para a nossa querida Secre-

tária fazer um grande favor? Peça para ela telefonar 
para o Diretor do Tesouro, porque ele diz que está man-
dando o documento e nós estamos aqui esperando ele 
mandar. Quer dizer, se ele não manda, eu encerro a 
sessão, pois sou o último orador inscrito. Estou aqui 
esperando... Ele, pelo menos, tenha a singeleza de 
dizer se vai mandar ou não vai mandar. Nós estamos 
aqui aguardando. Mas eu continuo, Dr. Arnon Augustin, 
Secretário da Fazenda do Governo Olívio Dutra, do PT, 
hoje Diretor do Tesouro Nacional, do PT.

Repito: eu sou uma pessoa que estou há 55 anos 
na vida pública. Comecei com o tio do atual Vice-Go-
vernador, lá no Centro Acadêmico Maurício Cardoso, 
na Faculdade de Direito: eu, presidente; ele, meu vice-
presidente. Na casa dele (do pai dele), o seu pai, avô 
do Vice-Governador, deu o empurrão para eu ir para 
a política. Vereador em Caxias do Sul; 16 anos Depu-
tado; vou, se não morrer antes, fechar 32 anos como 
Senador; Governador; Ministro da Agricultura; Líder 
do Governo Itamar. Coisa interessante: nesse tempo, 
Sr. Presidente, eu não fiquei um dia sem mandato. Ve-
reador, fui eleito deputado uma vez, duas vezes, três 
vezes, quatro vezes; Deputado, fui eleito Senador; 
quando terminei o mandato de Senador, fui eleito go-
vernador; quando terminei o mandato de governador, 
fui eleito senador a terceira, a quarta vez.

E a minha vida é limpa, tranqüila. Tenho a mi-
nha maneira de ser, Sr. Presidente. Eu podia estar 
recebendo aposentadoria de governador, mas me 
recusei a receber. Acho natural que as pessoas rece-
bam, mas eu... Quando votaram a lei, eu era deputa-
do e tínhamos maioria. E votamos a lei no sentido de 
ajudar o Meneghetti e o Sr. Walter Jobim. Esses dois 
ex-governadores viviam uma situação muito difícil, e 
chegou-se à conclusão de que seria ridículo deixar 
as pessoas, ex-governadores, numa situação difícil. 
Votamos a lei.

Quando votamos a lei – e o MDB era maioria, 
tínhamos 32 deputados, a Arena era pequenininha, 
em 1955 –, mandaram um projeto de lei dizendo que, 
para ex-governador receber o benefício da aposen-
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tadoria de ex-governador, tinha de estar no gozo dos 
direitos políticos. Eu virei bicho. O Brizola era ex-go-
vernador, estava no Uruguai, tinha sido cassado. Vem 
cá, vocês acham que vou votar uma lei para vocês e 
deixar o Brizola de fora, ele que é o que mais preci-
sa? Aí fizemos um entendimento: se o ex-governador 
não está no uso dos seus direitos políticos, a esposa 
recebe no lugar dele. Daí votamos, e a D. Neusa pas-
sou a receber a pensão de ex-governadora em nome 
do Brizola, ex-governador, que estava cassado. Mas 
eu não recebo.

Eu, governador, não morei no Palácio, morei na 
minha residência. Aliás, residência, apartamento da 
minha família que tenho e moro nele há 55 anos – a 
mesma casa.

A fotografia de governador, no meu tempo, eu 
não apresentei. Não espalhei por lugar nenhum. Es-
palhei um quadro com um mapa do Rio Grande do 
Sul. E é uma coisa muito interessante, Sr. Presidente, 
o mapa do Rio Grande do Sul tem a configuração de 
um coração. Se V. Exª olhar o mapa do Rio Grande 
do Sul, é um coração. Então, em todas as repartições 
públicas, determinei a obrigatoriedade desse mapa do 
Rio Grande do Sul, na forma de um coração, com os 
dizeres: “Leve o Rio Grande no peito”.

Coisa interessante, Sr. Presidente, é que não 
tem uma placa no Rio Grande do Sul do meu governo. 
Não inaugurei nenhuma obra. Ridículo! Não inaugurei 
nenhuma obra. Não tem placa, e eu não participei de 
nenhuma inauguração em todo o meu governo. No meu 
governo, sofri com a imprensa porque cortei verba de 
publicidade. O governo estava mal. Estava muito difícil. 
Não teve verba para publicidade. 

Deputado 16 anos, vim para o Senado e continuei 
pagando até o final a contribuição para o Instituto de 
Previdência dos Deputados Estaduais. Aposentei-me 
no tempo determinado. Não recebo a aposentadoria 
de deputado estadual,  nem a de senador, nem a de 
deputado estadual. Defendo que o parlamentar tenha 
um salário absolutamente justo com as necessidades 
que ele tem.

Criaram, aqui, a verba de representação. Eu res-
peito os que a recebem; eu não a recebo. Eu podia estar 
recebendo os meus R$17 mil como Senador; R$16 mil 
de verba de representação; R$17 mil como ex-Gover-
nador; e R$8 mil ou R$9 mil como ex-Deputado. Eu só 
recebo os R$17 mil a que tenho direito.

Eu sou assim, esse é o meu estilo. Nunca tive 
parente nomeado, nunca nomeei parente. Como Go-
vernador do Estado podia mandar ex-Deputado para 
o Tribunal de Contas. Não é a minha maneira de ser. 
Fui Governador, as duas vagas que abriram no meu 
Governo ficaram, porque, se eu mandasse um que não 

era deputado, ele não passava na Assembléia. Eu não 
mandei outro. E não passou. E foi assim.

A lei mais importante que eu apresentei como 
Governador, no Rio Grande do Sul – que também apre-
sentei aqui, só que não sai da gaveta aqui do Senado 
–, é para que, no Rio Grande do Sul, o maior salário 
não pode ser maior do que quinze vezes o menor sa-
lário. E a aprovei; por unanimidade, a Assembléia a 
aprovou. Não quinze, e sim vinte, mas foi aprovada. 
Está em vigor até hoje. O Rio Grande do Sul tem uma 
lei que diz que o maior salário não pode ser mais do 
que vinte vezes o menor salário. Só que foi indo, foi 
indo, e vinte anos depois a lei está em vigor, mas a 
interpretação é a seguinte: quando se diz que o maior 
salário não pode ser vinte vezes maior do que o me-
nor salário, está-se falando na parte fixa do salário; 
as variáveis mudam. Então, realmente, o maior salário 
no Rio Grande do Sul não é mais do que vinte vezes 
maior do que o menor salário. A parte fixa. Agora, os 
penduricalhos aumentam não sei quantas vezes.

Sofri problema no Rio Grande do Sul quando 
Governador, porque, até eu assumir, gerente do Ban-
co do Rio Grande do Sul, gerente de Caixa estadual, 
diretora de colégio, eram nomeados como funcionários 
pelo pessoal do governo. Os presidentes dos partidos, 
dirigentes partidários é que iam para lá.

No meu governo, diretor de colégio, gerente do 
Banco do Rio Grande do Sul, gerente da Caixa eram 
pessoas especializadas, quadros formados ali den-
tro.

O jornal apresentava na manchete dúvida com 
relação a alguém no meu governo, um grande amigo, 
uma pessoal excepcional, Wilson Vargas, digno, correto, 
decente, cassado injustamente, foi o meu Presidente 
da Caixa Econômica. O jornal botou uma manchete de 
um carro dele em Santa Catarina, na praia, um carro 
da Caixa e não sei mais o quê. Ele se afastou. Proble-
ma que havia em setor do Estado eu o antecipava à 
criação da comissão e demitia. Eu disse várias vezes 
que, na dúvida, eu demitia. E dizia: estou fazendo uma 
tremenda injustiça, mas prefiro demitir a ter interroga-
ção no meu governo. Sempre fui assim.

Em compensação, para elegerem Peracchi Bar-
cellos governador, cassaram oito deputados do nos-
so partido. Numa assembléia de 55 – a eleição era 
indireta –, ele foi eleito com 22 votos, e nós tínhamos 
33. Cassaram tantos quantos necessários para que o 
nosso candidato não fosse eleito.

Foi feita uma CPI, apurações sobre a célebre 
fazenda Santa Rita, e o ânimo de todos era em cima 
do Coronel Peracchi Barcellos, Governador do Esta-
do. As nossas conclusões foram de que a corrupção 
houve, o escândalo houve. Mas ele, Governador, não 
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era culpado. Eu fui para a tribuna para disser isso: “O 
Governador não é culpado. Nós não vamos indiciar o 
Governador, porque não tem nada contra ele”.

Essa é a minha maneira de ser. Em compensação, 
no auge da ditadura só ficou aberta uma Assembléia, 
Sr. Presidente, a do Rio Grande do Sul. Fecharam to-
das as outras, no AI-5. O Congresso e todas as outras 
fecharam. A nossa ficou aberta, pela dignidade, pela 
seriedade e pela respeitabilidade.

Nós criamos uma CPI para o célebre caso do 
sargento Manoel “Mãos amarradas”, que apareceu 
amarrado, morto, torturado, nas águas do Guaíba. E 
nós fizemos uma CPI em plena ditadura, em meio às 
cassações. Denunciamos o comandante da Polícia 
Estadual e as pessoas que foram responsáveis pela 
tortura e pela morte do sargento Manoel.

Eu viajei para o Rio. Fui a uma favela dali, com 
alguém ao meu lado que me mostrou a esposa dele. 
Saímos com a esposa e compramos umas roupas, no 
Rio de Janeiro, para ela poder viver condignamente, 
e a levamos para Porto Alegre, ao necrotério, para re-
conhecer o corpo. E ela o reconheceu. E nós fizemos 
o inquérito.

Eu fui Governador; o Antônio Britto foi Governa-
dor; o Rigotto foi Governador do Rio Grande do Sul, 
do MDB. Erros, equívocos, podemos ter praticado, 
mas nossa linha é uma linha de retidão. Nós não so-
mos muito bem-vistos pelo MDB nacional, desde a 
morte do Dr. Ulysses. Há uma diferença muito grande 
entre eles e nós. Mas nós mantemos uma história de 
amor, de luta.

Eu tenho muita honra de dizer que nós, do Rio 
Grande do Sul, ao longo da caminhada, mantemos as 
nossas idéias. O MDB parou com a morte do Dr. Ulys-
ses. No Governo, somos culpados de muitos fatos. Não 
temos coragem de apresentar candidatos, de ter as 
nossas idéias. Aqui no Congresso as Comissões são 
formadas; PT de um lado, MDB do outro. O PT, que é 
o maior Partido, abre mão da relatoria, abre mão da 
Presidência, funciona por funcionar, designa pessoas 
para as CPIs, que é para não abrir a boca, para não 
fazer coisa nenhuma. Mas não nós, no Rio Grande do 
Sul. Nós do Rio Grande do Sul mantemos a nossa tra-
dição e a nossa dignidade. Graças a Deus.

Por isso, meus amigos, jornalistas, alguns mais 
jovens, alguns que vêm de longe, do Rio Grande do 
Sul, eu tenho o direito de pedir respeito. Perguntar onde 
está o Pedro Simon?! Ele está onde sempre esteve. 
Onde sempre esteve!

Se a CPI, se esses fatos, lá no Rio Grande do 
Sul, estivessem na gaveta, se a CPI não pudesse ter 
funcionado, se os fatos não tivessem ido adiante, se 
a Polícia Federal não tivesse tido uma atuação a mais 

do que se poderia esperar, se o Procurador não fosse 
inexcedível na sua missão, se a Juíza não tivesse fei-
to a sua parte, se a Governadora não tivesse ido ao 
Procurador e pedido que tomasse providência, se não 
tivesse demitido as pessoas, se não tivesse designa-
do um comitê da crise para acompanhar, poderiam 
perguntar onde está o Pedro Simon. Mas as coisas 
estão sendo feitas.

Mas o Vice-Presidente confunde as mágoas e 
os ressentimentos com o que está fazendo com a ins-
tituição que é banco do Rio Grande. Um papel muito 
triste. Muito triste! Mas nós estamos fazendo a nossa 
parte. E o Rio Grande do Sul está superando os seus 
problemas.

O Rigotto foi um grande Governador. Com todas 
as dificuldades, com todos os obstáculos, ele foi adiante 
e abriu espaço para uma série de enorme de investi-
mentos que estão indo para o Rio Grande do Sul. E a 
Governadora continua. Isso está acontecendo.

É verdade que a dívida de um bilhão pelas estra-
das que o Governo do Rio do Sul fez, estradas federais, 
com contrato assinado de que o Governo Federal traria 
de volta o dinheiro, até agora não pagaram. É verdade 
que US$1 bilhão que o Governo do Estado colocou 
na Aços Finos Piratini, que o Governo do Estado fez 
toda ela, e que o Governo Federal privatizou, cadê o 
dinheiro? Até agora, nada. E o pólo petroquímico? E 
os milhões que o Governo do Estado gastou com a sua 
infra-estrutura e com toda a campanha de combate à 
poluição, e o Governo Federal privatizou? Onde está 
o nosso dinheiro? E o bilhão de reais que anualmente 
invertendo, e o Rio Grande do Sul não pode mais ex-
portar, quer dizer, exporta, mas não recebe um centavo 
da sua exportação? E o Governo Federal garantiu que 
iria indenizar o Estado! Até agora, não saiu nenhum 
tostão! Um centavo até agora não saiu. E a CE, uma 
causa que já ganhamos de diferença de tarifa, e que o 
Governo Federal tem a obrigação de dar ao Rio gran-
de do Sul, um centavo não deu até agora! Mas o Rio 
Grande vai bem, vai bem...

Não veio nada ainda, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP)) – Senador Pedro Simon, a nossa eficiente Secre-
tária Executiva, Drª Claudia Lyra, está-nos informan-
do que recebeu uma ligação do Procurador-Geral da 
Fazenda, Dr. Luiz Inácio de Lucena, para comunicar 
que está faltando um documento chamado ROF, e que 
este documento chegaria às 13 horas. Mas, a nossa 
Secretária Executiva, Drª Cláudia Lyra, solicitou a S.Sª 
que mandasse um e-mail mas, até agora, o e-mail não 
chegou. Então, por telefone, estou passando essa infor-
mação a V. Exª, para que fiquemos aguardando esse 
documento para às 13 horas. 
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Estou solidário a V. Exª. A Mesa está a sua dis-
posição.

Em nome do Rio Grande do Sul...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A que 

hora vai chegar? 
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – Previsão de chegada às 13 horas. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu não 

sei, mas eu faria um apelo a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – Pois não.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Para que 

pudéssemos suspender a sessão e reabrir às 13 ho-
ras. Nada impede.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Vou consultar o nosso Regimento, para fazermos 
na forma regimental.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu acho 
que nada impede de suspendermos a sessão, para 
eu não ficar uma hora e meia aqui. Posso até ficar, 
mas ... 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Em 
solidariedade a V. Exª, cancelo minha viagem, viajo 
à tarde e fico aqui aguardando tranqüilamente para 
dar número.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ótimo, 
Exa. 

Sr. Presidente, com a minha experiência de 25 
anos, eu posso dizer que pode. Cheguei à conclu-
são. Suspendemos a sessão agora e a reabrimos às 
13h30min, para lermos o documento que vai chegar.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – Perfeito. 

Eu acho que V. Exª, não vou discutir a vasta ex-
periência...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –  V. Exª 
quer dizer que acha que eu sou um otimista e que 
acho que vai vir?

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – Não. Sou solidário. Eu quero fazer a coisa na 
forma regimental. Eu confio, eu acredito que o Procu-
rador-Geral da Fazenda, apesar de haver passado a 
informação por telefone, e ainda não ter chegado por 
e-mail, para ficar uma coisa oficial,....

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas, com 
todo o respeito...

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – ... acho que ele não vai fazer isso com V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...estou-
me dirigindo ao Diretor do Tesouro. Quem falou comigo 
foi o Diretor do Tesouro. Quem garantiu que chegaria 
aqui foi o Diretor do Tesouro. O Procurador da Fazen-
da, pelo amor de Deus.

Então, peço a V. Exª que suspendamos a sessão 
e fiquemos aqui, conversando, e, às13h30min, volta-
remos para reabri-la.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – Senador Pedro Simon, obtive informação da 
Mesa de que não é prudente suspender a sessão e 
reiniciá-la às 13h30min. Então, vamos mantê-la aberta. 
Estou à sua disposição. 

O nosso Senador Heráclito, do Estado do 
Piauí,...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A Secretá-
ria, a Drª Cláudia, tem toda a razão: não é prudente.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Não há previsão regimental.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas não 
há proibição.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – Não.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Perdoe-
me. Mas antes de a Cláudia Lyra ter nascido, eu já 
estava aqui. Então, tenho mais experiência que anos 
de vida dela.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Que-
ro congratular-me com a Drª Cláudia por essa afir-
mação.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Então, 
vamos suspender a sessão e reabri-la às 13h30min. 
Suspenderemos, e a reabrimos às 13h30min.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – A assessoria está-me informando que não há 
previsão regimental.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas não 
há proibição.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Vamos continuar.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Vá por 
mim, Sr. Presidente: não há proibição. Nós podemos... 
Ou então vamos revezar: tu vens falar aqui e depois 
eu volto.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – As-
sunto é o que não nos falta.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Então, 
encerro, Sr. Presidente, e virá o Senador, e depois eu 
volto. Ficaremos aqui até as 13h30min. Está correto.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – Agradeço a compreensão de V. Exª, mas, em 
respeito ...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Diretor 
Arno, o Rio Grande do Sul está olhando para V. Sª. O 
Rio Grande do Sul está olhando para a Chefe da Casa 
Civil. Estamos olhando para eles, porque estamos aqui 
aguardando.
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – Estamos aguardando, aqui, a chegada do 
documento.

Concedo a palavra...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – An-

tes disso, tenho a certeza de que o Senador Geovani 
Borges terá, pelo menos, mais uma hora à disposi-
ção para anunciar aqueles benefícios que ele sempre 
anuncia aqui para o Estado do Amapá. Tenho certeza 
de que teremos...

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 
AP) – A sessão está dentro da previsão regimental, 
em termos de horário tem limite, mas vamos aguardar 
e  atender ao apelo do Senador Pedro Simon.

Convido, para usar da palavra, o Senador Herá-
clito Fortes, do nosso querido Estado do Piauí.

V. Exª dispõe do tempo que entender necessá-
rio.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é bom que 
as galerias estejam quase lotadas para que se veja, 
pessoalmente, o que é a burocracia no Brasil.

O Rio Grande do Sul depende de um emprésti-
mo e quer cumprir a lei. Se esse empréstimo não for 
votado agora, entraremos no período eleitoral e have-
rá um prejuízo para o Estado e, na undécima hora, o 
Senado recebe um comunicado de que chegaria aqui 
às 13h30m. Só que a mensagem tem de ser lida em 
plenário para ter validade legal. Portanto, seremos obri-
gados a manter aberta esta sessão até esse horário.

Confesso, meu caro Senador Simon, que estava 
com viagem marcada, mas, em solidariedade a V. Exª, 
vou adiá-la, porque está-se dando aqui, neste momento, 
um ensinamento à burocracia. Por que o cumprimento 
dessas exigências não chegaram em tempo hábil?

Por que colocar para às 13h30min, quando se 
sabe que a essa hora de uma sexta-feira o Senado já 
encerrou suas atividades?

Mas não tem nada, não! Vamos fazer uma vigília 
aqui pelo Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, eu, como 
piauiense, proponho-lhe o acordo do chimarrão com a 
rapadura: o Rio Grande do Sul com o Piauí.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assunto 
é o que não nos falta. Há pouco falei da vergonha que 
tinha em ver o Piauí fora das propostas de liberação 
de recursos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
Agora, ao abrir um site, vejo uma matéria, Senador 
Geovani, que diz: “Polícia Federal mobiliza 1000 po-
liciais na maior operação do ano em sete Estados. A 
Polícia Federal está investigando desvio de recursos 
do PAC”.

Senador Pedro Simon, a Polícia Federal está in-
vestigando desvio de recursos do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, em 
sete Estados do País.

“Com a participação de 1000 policiais, estão sen-
do cumpridos 38 mandados de prisão, e 231 mandados 
de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, 
Goiás, Tocantins e Distrito Federal”.

Até poderia parabenizar o Piauí por estar fora 
disso. Mas não vou parabenizar, não. O Piauí está fora 
disso, porque o Piauí não tem obra do PAC!

A incompetência administrativa fez com que, des-
ta vez, o Piauí ficasse fora. Se, por um lado, é positivo, 
por outro, Senador Pedro Simon, é triste, é lamentável. 
E isso vem provar o que já venho dizendo há algum 
tempo: para o Governo brasileiro, o meu Estado não 
existe. Nós não temos obra do PAC! PAC, no Paiuí, não 
existe, é traque, essa bombinha que se estoura nas 
festas de São João para animar os salões.

Sr. Presidente, é muito triste ver que um progra-
ma destinado a desenvolver e acelerar o crescimento 
do nosso País é hoje motivo de ação policial. E olha 
que, até agora, só 14% das verbas destinadas ao PAC 
foram liberadas! Menos de 14% do PAC foi liberado, e 
já temos aqui uma ação policial com ordem de prisão 
para 38 pessoas. Esse é o PAC!

Tivemos a presença-espetáculo da Ministra da 
Casa Civil há um mês e meio. Veio aqui e falou sobre 
essas obras, mas, de concreto, nada.

Essa obra lá do Rio de Janeiro, do Morro da Pro-
vidência – palco de toda essa celeuma por causa da 
intervenção do Exército que resultou na morte de três 
rapazes –, pensava eu que fosse obra do PAC, mas não 
é. Não é obra do PAC, é obra tocada com verbas con-
seguidas não sei como, não conheço os detalhes.

Acho até que o que se fizer para diminuir a vio-
lência no Rio de Janeiro é bem-vindo, é positivo, mas 
nunca, jamais, com violência também. Não se combate 
crime cometendo crime.

De forma que, meu caro Senador Pedro Simon, 
louvo o seu gesto e a sua atitude ao fazer esta vigília 
pelo Rio Grande do Sul. V. Exª tem uma história na de-
fesa desse Estado que já governou, sabe exatamente 
separar o embate político da defesa e da administração 
do Estado, não é do partido da Governadora, embora 
apóie as ações administrativas que são de interes-
se do Rio Grande do Sul. Nós temos de reconhecer 
que o Rio Grande do Sul, por ter cumprido o dever 
de casa, por ter assumido compromissos através de 
acordos com o Governo Federal, fez despesas além 
de sua capacidade, mas o fez na certeza de que seria 
cumprido aquele acordo e de que os recursos seriam 
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ressarcidos aos cofres públicos do Rio Grande, o que 
não aconteceu.

Esta oportunidade que se apresenta agora é 
o único caminho para que o Rio Grande do Sul, que 
sempre foi um exemplo de Estado com finanças em 
ordem, em dia, retome as rédeas no setor econômico 
daquele Estado.

Eu acho, Senador Simon, que a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, que foi muito bem apresentada e em 
um excelente momento, cometeu um grande equívoco: 
ela só tem ida, não tem vinda. Ela não pune o Governo 
Federal quando não cumpre suas obrigações. Ela não 
pune o Poder Central quando não libera os recursos 
no tempo devido.

Quero fazer justiça a alguns Prefeitos brasileiros 
que estão com seus Municípios endividados. Quero, 
porém, definir bem esta defesa que faço: não defendo 
Prefeito corrupto, não defendo corrupção; defendo as 
vítimas desse processo.

O Governo Federal autoriza a construção de 
obras, libera a primeira parcela, a obra é iniciada, mas 
a segunda parcela não é liberada na data prevista, 
a terceira parcela não é liberada na data prevista. O 
Prefeito, geralmente, contrata uma empresa local – a 
crise é maior quando o Município é pequeno. O não-
pagamento daquela segunda parcela, uma vez que 
a empresa fez o seu serviço, acarreta desemprego. 
Aí o Prefeito se endivida na rede bancária – alguns, 
coitados, por inexperiência ou por loucura, recorrem 
a agiotas, e pagam um preço maior do que os outros; 
hoje só recorre a agiota neste País quem não tem um 
pingo de juízo na cabeça.

Mas o Governo Federal continua fazendo caixa 
com dinheiro que não é seu. O Orçamento da União é 
uma peça de ficção, é uma caixa de intenções. O Go-
verno não tem nenhuma obrigação de cumpri-lo. Faz 
caixa apenas para atender aquele FMI, que, quando 
alguns eram oposição, sempre combatiam. De forma, 
Senador Simon, que precisamos rever a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Precisamos revê-la, principal-
mente, no que se diz respeito aos compromissos da 
União para com os Estados.

Vou dizer mais uma coisa a V. Exª. A CSS que o 
Governo apresenta ao Senado – já foi para a Câma-
ra e vem agora para o Senado – é a prova cabal, é o 
recibo assinado de que o Governo não quer reforma 
tributária neste País. Se manda para cá uma proposta, 
se anuncia uma proposta de lei reformulando o pacto 
tributário que vivemos hoje, por que mandar a CSS? 
Até porque a CSS, se aprovada hoje, só passaria a 
valer no ano que vem.

Não haveria necessidade de mandar para nós 
mais um imposto se as intenções fossem sérias, se 
os objetivos fossem corretos.

Trava-se hoje no País uma briga tributária. Mui-
tas vezes acusa-se São Paulo, que não é santo, de, 
como Estado mais poderoso, querer receber mais – é 
um direito que nós temos de respeitar. Mas o que gera 
todo esse problema é que o Governo é centralizador e 
arrecada tudo, fica com o grosso dos recursos em suas 
mãos exatamente para poder manipular, exatamente 
para poder pressionar, exatamente para poder fazer 
com que a liberação de recursos para a saúde e para 
a educação seja um ato político e não ato de gestão 
administrativa. Se o Governo atendesse a vocação de 
federação que nós temos, ou que nós propusemos que 
existisse, e fizesse os repasses devidos aos Estados, 
ficando sob sua responsabilidade apenas a gestão 
daquilo que é da essência do Poder Central, nós terí-
amos condições de votar uma reforma tributária, en-
frentando, inclusive, as diferenças e as questões que 
envolvem os Estados maiores e os Estados menores. 
Do jeito que está, a briga fica pela sobra e, aí, não dá 
para ninguém, é um salve-se-quem-puder.

Aliás, este Governo é mais centralizador, é mais 
arrogante, é mais prepotente do que todos os gover-
nos que combateram, haja vista, Senador Simon, a 
AGU ter mandado, ontem, proposta endurecendo a 
Lei de Imprensa.

Sabemos nós que a imprensa, que comete seus 
exageros – e temos que combatê-los –, foi a grande 
arma e o grande instrumento que os que estão no 
poder hoje tiveram para defender as suas teses, para 
proclamar os seus direitos. Querer, agora, modificar e 
cercear a atividade do exercício do jornalismo é um 
imenso retrocesso para este País, e não é a primeira 
vez que isso acontece. Daí por que falta autoridade ao 
Governo criticar, por exemplo, o exagero cometido por 
uma juíza em São Paulo com relação à entrevista dada 
pela Drª Marta Suplicy. De maneira nenhuma aquela 
sentença poderia ter sido exarada porque ela afronta 
a liberdade de imprensa.

Mas o mau exemplo é dado pelo Governo quan-
do manda, através da AGU, proposta de instrumento 
para limitar a ação da imprensa. Aliás, como já tentou 
fazer lá atrás, no primeiro governo, como já tentou fazer 
também com a cultura, com o exercício da atividade 
cultural no Brasil, limitando a liberação de recursos 
para cinema, teatro e derivados.

Meu caro Senador Pedro Simon, nós estamos 
vivendo um momento em que o Presidente da Repú-
blica, brasileiro, vive um estágio de popularidade ímpar, 
e vamos reconhecer.
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A questão, quando nós da Oposição combate-
mos o Governo, não é exatamente pela popularidade 
do Presidente Lula. Mas nós combatemos exatamen-
te aqueles que, usando a popularidade do Presiden-
te, seguem no descaminho e, sem poupar sequer a 
imagem do Presidente da República, contribuem para 
ações como essa da Polícia Federal, que, com uma 
operação de mil policiais, investiga o mau uso de re-
cursos do PAC, recursos para a construção de casas 
populares.

Evidentemente que alguns exageros poderão 
acontecer numa operação como essa. Mas o Gover-
no não justifica, de maneira nenhuma, um fato dessa 
natureza.

Senador Simon, além de recursos repassados, 
extraorçamentários, existem também suspeitas sobre 
empréstimos contraídos na Caixa Econômica e no 
BNDES. É um absurdo! É um absurdo, mas sabemos 
– V. Exª, Sr. Presidente, que é de um Estado peque-
no – quão nefasta é a ação de lobistas que se dizem 
representantes de empreiteiras e de empresas e se 
julgam possuidores de acesso aos escalões do Go-
verno. Militantes.

Agora mesmo, esse escândalo que envolve um 
Deputado Federal e o BNDES é uma prova disso. É 
uma prova da audácia e, acima de tudo, do desrespei-
to do cidadão que, eventualmente, está no poder, com 
a ética praticada, ou que se deveria praticar, à frente 
da gestão pública.

Eu quero dizer que o fato de o Piauí não estar 
aqui incluído entre os Municípios investigados é a prova 
patente de que também não está incluído no PAC. Nós 
temos, no Piauí, apenas promessas. E de promessas 
nós estamos cheios.

Meu caro Senador Simon, vamos...
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – Senador Heráclito Fortes, quero comunicar a V. 
Exª e ao Senador Pedro Simon que acabou de chegar 
e-mail, dirigido à Drª Cláudia Lyra Nascimento, com o 
seguinte conteúdo:

Assunto: Operação de crédito – Rio Gran-
de do Sul

Senhora Secretária-Geral,
De ordem do Sr. Procurador-Geral da 

Fazenda Nacional, Dr. Luís Inácio Adms, in-
formo o seguinte:

1. A primeira versão das traduções do 
Acordo de Empréstimo e do Contrato de Ga-
rantia foi encaminhada pelo Estado do Rio 
Grande do Sul a esta Procuradoria às 9h46, 
por e-mail, com a informação de que, até às 
12h, mandaria a versão definitiva.

2. O Parecer Jurídico (N. 14.854) foi en-
caminhado às 10h35, também por e-mail;

3 – Segundo informações do Estado, 
o registro de operação no ROF (Registro de 
Operação Financeira – Banco Central) pelo Es-
tado do RGS somente poderá ocorrer a partir 
das 13h, uma vez que o Banco do Brasil pre-
cisa concluir a digitação da nova sistemática 
de pagamento, em razão das alterações nas 
condições financeiras do contrato.

Ressalto que essas exigências são do 
Senado Federal para encaminhamento da 
operação por este Ministério da Fazenda.

Abaixo seguem os telefones de conta-
to [...].

O Senador Pedro Simon já dispõe de uma cópia 
do e-mail. A situação não sei se atende à expectativa 
do Senador Pedro Simon.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Em 
primeiro lugar, Senador Pedro Simon, quero me con-
gratular com os que fazem a TV Senado. Tudo isso 
está sendo possível porque estão acompanhando, de 
algum lugar do Ministério, a TV Senado. 

E V. Exª, presidindo esta Casa neste momento, 
pode se sentir orgulhoso deste trabalho, porque, se 
formos examinar, essa correspondência é exatamente 
uma resposta seqüenciada e subsidiada pelo que está 
acontecendo aqui exatamente nesta manhã.

Diante disso, Senador Pedro Simon, indago a V. 
Exª se manteremos a vigília, ou se V. Exª se dá por 
satisfeito com essas informações. (Pausa.)

Vem à tribuna depois? Nós já temos mais aqui 
a solidariedade do Senador Gim Argello, que também 
se encontra no plenário.

Dito isso, agradeço, Sr. Presidente, a sua tolerân-
cia e tenho a esperança, Senador Simon, de que tere-
mos uma solução para este caso que V. Exª, com muita 
autoridade, defende hoje no Senado da República.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB – 

AP) – A Presidência cumprimenta o Senador Heráclito 
Fortes, que nos brinda esta manhã pela segunda vez 
na tribuna do Senado, fazendo suas considerações a 
respeito do País e do seu Estado do Piauí.

Concedo a palavra agora, pelo tempo que achar 
necessário, ao Senador Gim Argello, do nosso queri-
do Distrito Federal.

V. Exª usará o tempo que achar necessário. Fi-
que à vontade.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente em exercício desta sessão, 
Senador Geovani Borges.
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Senador Pedro Simon, Senador Heráclito Fortes, 
eu vou usar este tempo para um aviso que reputo muito 
importante. É algo que vai acontecer na nossa cidade, 
Brasília, na segunda-feira, a partir das 17 horas, que 
é a inauguração do Sistema Canção Nova de Rádio e 
Televisão, no Distrito Federal, um sistema de evange-
lização da Igreja Católica que, graças a Deus, está se 
instalando em Brasília a partir de segunda-feira.

Então, segunda-feira, aqui na Esplanada dos 
Ministérios, a partir das 17 horas, estarão presentes 
na inauguração o Monsenhor Jonas Habib; o Padre 
Marcelo Rossi; o Padre Moacir Anastácio, da Paróquia 
São Pedro, aqui de Taguatinga; vários cantores da Igre-
ja Católica – Nelsinho Corrêa, Dunga e vários outros 
membros da Canção Nova. E contaremos também 
com a presença, muito especial, do nosso Arcebispo 
do Distrito Federal, Dom João Braz de Aviz.

O evento, que é muito importante para o Distrito 
Federal, vai ser celebrado também por Dom Fernando 
Figueira, pelo Monsenhor Jonas, pelo Padre Marcelo. O 
nosso Zezinho fica entusiasmado com o encontro, que 
deve contar com mais de 200 mil pessoas na nossa 
Esplanada, na próxima segunda-feira, dia 23.

Estou aproveitando para convidar todos os Sena-
dores e todos os servidores aqui do Senado e a quem 
está nos assistindo pelo sistema Senado de rádio e de 
televisão, porque, segunda-feira, dia 23, na Esplana-
da dos Ministérios, a partir das 17 horas, todas essas 
pessoas, ilustres pessoas ligadas à Igreja Católica do 
Brasil, estão vindo a Brasília para inaugurar o Sistema 
Canção Nova.

A Rede Canção Nova de Rádio foi fundada em 
1º de abril de 1980. A Rádio Canção Nova tem como 
meta a promoção da dignidade humana e dos valores 
universais e a transmissão de informação de utilidade 
pública. Como rede, existe desde 1994 e conta atual-
mente com 28 emissoras de rádio, atingindo grande 
parte do território brasileiro, através das ondas curtas, 
médias e tropicais, além da parabólica e internet. Na 
América Latina, chega ao Paraguai, México, Hondu-
ras, El Salvador, Guatemala e Nicarágua. Além disso, 
75 emissoras fidelizadas vinculam o Minuto Canção 
Nova para vários Estados do País. E a TV Canção 
Nova está na parabólica, para o País todo pela para-
bólica. Aqui, no Distrito Federal, está vindo em canal 
aberto, no UHF 43, no canal 22 da Net e também na 
SKY, no canal 96. 

Isso é muito importante, Senador Geovani, nosso 
Presidente, que conhece bem sistemas de comunica-
ção. Isso é muito importante para Brasília, para a Capital 
do País, porque agora, a partir de segunda-feira, vai 
bater no coração do Brasil o Sistema Canção Nova.

Aproveito para convidar. Já está confirmada a 
presença de vários Senadores, inclusive o Senador 
católico praticante Pedro Simon.

Então, todos são nossos convidados para virem 
aqui na Esplanada dos Ministérios para participar dessa 
grande festa, uma festa católica, para as pessoas do 
bem e pessoas que realmente acreditam em Deus.

Seria só esse o meu comunicado. Muito obriga-
do, Senador Geovani.

O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. PMDB 
– AP) – Quero parabenizar V. Exª pela excelente notí-
cia de iniciativa da Igreja católica de instalar aqui nos 
veículos de comunicação de massa do nosso Distrito 
Federal. 

E quero dizer ao Senador Heráclito Fortes, ao 
Senador Pedro Simon, que não é só a TV Senado que 
está transmitindo a sessão, mas também a nossa que-
rida rádio do Senado Federal.

Concedo novamente a palavra, pelo tempo que 
desejar,  ao Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, não há dúvida de que a TV 
Senado foi uma grande conquista do povo brasileiro. 
É impressionante como agora as realidades são mos-
tradas a nu perante a sociedade.

Antes da TV Senado nós vivíamos de interpre-
tações. Mas eu acho também que, desde que a TV 
Senado foi criada, nós não vivemos um momento tão 
singular como este que nós estamos vivendo hoje. 

A sociedade brasileira, o Rio Grande do Sul – e 
a informação que tenho é de que há uma imensidão 
de televisões no Rio Grande do Sul ligadas na TV Se-
nado – estão assistindo a isso ao vivo. Se não fosse 
ao vivo, não dava para explicar.

O Governo Federal de uma maneira triste, peque-
na, muito pequena, ridiculariza o Senado, ridiculariza 
o Rio Grande do Sul, ridiculariza a nossa inteligência, 
debochando, debochando, de uma maneira muito tris-
te, de todos nós. 

Se querem dar autorização dêem, se não que-
rem dar não dêem.

Mas não debochem. 
Sr. Presidente, V. Exª foi informado, pela Secre-

tária-Executiva, Claudia Lyra, de que até uma e meia 
chegaria o documento a esta Casa, para que pudésse-
mos ler e dar-lhe entrada. Essa é a palavra do Diretor 
do Tesouro Nacional. Quando, ainda ontem, falei com 
o Diretor do Tesouro Nacional, ele disse que o proble-
ma da Procuradoria era com ele. Não tinha nenhum 
problema. Há cerca de três horas, não sei quando, 
informaram a V. Exª de que até uma e meia o docu-
mento chegaria aqui. 
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Agora não é mais o Diretor do Tesouro, não é mais 
o Procurador-Geral da Fazenda. É uma tal de Srª Liana 
Veloso, que eu não sei quem é, adjunta substitutiva, que 
manda dizer eu não sei lá o quê. Vamos nos respeitar, 
Sr. Presidente, vamos nos respeitar. É uma matéria que 
se está esperando há longo período. O Banco Mundial 
está esperando há longo prazo. O Líder do Governo, 
Deputado do PT do Rio Grande do Sul lá na Câmara, 
recebeu a garantia absoluta de que hoje estaria aqui. 
Tão confiante estava que foi para o Rio Grande do Sul. 
O Senador Paim e o Senador Zambiasi receberam a 
confirmação absoluta de que estaria aqui e foram para 
o Rio Grande do Sul. Eu recebi a informação absoluta 
de que estaria aqui, mas não fui para o Rio Grande do 
Sul. Resolvi ficar aqui para ver se chegava. Com todo 
carinho que tenho pela Secretária Cláudia e toda con-
fiança que tenho nela, embora ela tenha me garantido 
ontem que se chegasse aqui seria lido, eu queria estar 
aqui para olhar. Não imaginava que não só o documento 
não chegaria, mas também que essa tal de Srª Liana 
Veloso, que não sei quem é, não conheço nem tenho 
preocupação de conhecer, se prestasse a esse papel. 
A minha cópia, Sr. Presidente, a cópia que V. Exª me 
deu de fax, eu a desconheço. 

Eu a nego. Eu a rasgo. Dela não tomo conheci-
mento. Porque é debochar, é ridicularizar, é não ter, 
pelo menos, o respeito com as pessoas. Essas pes-
soas, por acaso, estão ali.

O Lula, ainda ontem, estava lá na cadeia, quando 
fui com o Teotônio visitá-lo no ABC. O Lula, outro dia, 
estava sendo processado no Superior Tribunal Militar, 
quando, com o Dr. Ulysses, fomos lá garantir a mani-
festação pela sua defesa. Hoje está na Presidência da 
República. A vida tem disso. Às vezes, estamos em 
cima; às vezes estamos em baixo. Não vivi momento 
tão triste como este; tão grosseiro, tão vulgar. O Lula 
está numa vaidade exagerada, e temo porque parece 
que Sua Excelência é homem do bem e do mal. E a 
gente que o assessora vive momentos muito difíceis. 
Ah, prepotência e complexo de grandeza! Ah, vaidade, 
a vaidade! Meu Deus!

A sorte tem sido favorável ao Brasil. Milhares de 
brasileiros, anos de luta.

E hoje a tese do petróleo nas águas profundas 
está nos convidando, convidando o Brasil a fazer par-
te da Opep. Lá estaremos, na próxima semana, pela 
primeira vez.

Os estudos brasileiros, ao longo do tempo, ao 
contrário dos americanos, que dobraram a produção 
de milho e usaram a metade para tentar produzir ál-
cool, e conseguiram, num processo muito inferior ao 
nosso, produzido por meio da cana-de-açúcar... Mas 
a produção brasileira é imensa. O mundo faz com que 

os preços da produção primária, da qual o Brasil é re-
cordista, aumentem a cada dia. Que bom para o Brasil! 
Que bom para o Presidente Lula!

Ah, mas se a vaidade tomar conta do Presiden-
te, se o Presidente começar a pensar que é um pre-
destinado e zombar e debochar dos outros como ele 
está fazendo com o Rio Grande do Sul, eu não sei. 
Mas não tenho um prognóstico favorável. O Governo 
está numa caminhada impressionante. Páginas e pá-
ginas dos jornais do Rio Grande do Sul e de todos os 
outros Estados fazem propaganda dos investimentos 
do Governo. 

Ontem, no Rio Grande do Sul, eram páginas do 
que o Governo está investindo na educação lá. Nem 
os militares, à época da ditadura, tiveram tanta pu-
blicidade como tem hoje o Governo com a TV Brasil, 
diga-se TV Lula. 

Mais do que isso, muito mais do que isso: na 
vaidade do Presidente e do seu Governo, eles debo-
cham dos adversários. Sr. Lula, o Rio Grande do Sul 
não merece isso! O Rio Grande do Sul não merece 
isso! Temos uma história, temos uma tradição, temos 
uma biografia, nos bons e nos maus momentos. Mas 
V. Exª está sendo muito cruel com o Rio Grande! Tem 
realizado obras? Tem. Uma plataforma submarina no 
porto do Rio Grande? É verdade. No pólo petroquími-
co, retirou a Petrobras, entregou o controle para o pólo 
da Bahia. “Ah, mas a Petrobras vai sair!” No pólo do 
Rio, que vai ser o mais moderno do Brasil, a Petrobras 
está comandando.

O Rio Grande do Sul caiu fora. A Varig, o Go-
verno Lula deixou esmagar, não colocou a mão. Ao 
invés de o Governo Lula usar a lei que transformou 
a Lei de Falência em uma expectativa de salvar e re-
cuperar as empresas para salvar a Varig, inclusive in-
tervindo na empresa, salvando-a, aconteceu isso que 
está acontecendo, assunto de que, de tão vexatório, 
prefiro não tratar.

Mas agora foi uma questão muito pequena, muito 
pequena. Durante um ano e meio nos fazer de bobos? 
Ainda acredito, Sr. Presidente, com toda sinceridade, 
que isso que eles estão inventando é tão ridículo, tão 
grotesco, tão vulgar, que acho que eles ainda podem 
encontrar alguma fórmula. Mas a gente não merecia 
ser tratado assim.

Estamos vivendo esta época. O Governo estimula 
os Deputados do Governo a criarem um novo imposto 
sobre o cheque e o Lula vai para a imprensa e diz que 
não tem nada a ver com isso. Ele diz que isso não é 
com ele e o Ministro do Planejamento diz que é contra 
esse imposto, que é ridículo criar esse imposto.

E agora a última informação: embora a Câmara 
já o tenha aprovado, só vão aprovar as emendas que 
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faltam depois das eleições, para não desgastar o Se-
nado nas campanhas que ele tem pela frente.

O Supremo Tribunal disse que medida provisória 
não pode tratar de questão orçamentária, de crédito 
especial, mas o Governo continua mandando. 

A última agora é que o Governo vai ser mais rí-
gido ao punir jornalistas. Quem diria! O PT, que teve 
os jornalistas ao seu lado nas horas mais difíceis e 
mais amargas, agora exige punição maior para os 
jornalistas.

Não sei. Creio que o Governo vive um momento 
importante. É verdade que tenho medo porque a infla-
ção é um perigo e uma interrogação no mundo inteiro, 
não é um problema apenas do Governo brasileiro. Os 
níveis absurdos de crescimento dos preços do petró-
leo e a influência desses preços nos subsídios dos 
produtos necessários para a produção agrícola estão 
fazendo os preços subirem.

Lembro-me do Governo Sarney, quando as pes-
soas se ajoelhavam para beijar as mãos do Ministro 
Funaro e endeusar o Presidente Sarney por causa do 
Plano Cruzado.

Foi um período fantástico. Creio até que foi a épo-
ca em que vi o povo mais feliz na minha vida, porque o 
Plano Cruzado congelava todos o produtos e aumenta-
va em 20% os salários. Era a primeira vez na vida que 
isso acontecia. O cidadão acordava, tinha mais 20% 
no bolso e os salários estavam congelados. Era uma 
alegria total. Maridos diziam: “Eu não agüentava mais a 
minha mulher. Eu achava que ela era uma gastadeira, 
porque aumentava a cada dia, aumentava, aumentava, 
aumentava, e agora ainda sobra dinheiro”.

Um ano depois, coitado do Presidente Sarney! 
Inflação em 80% ao mês. Ele perdeu completamente 
o controle. Não creio que isso vai acontecer no Brasil. 
Rezo e farei todo o esforço para que isso não acon-
teça, mas está a caminho. A Argentina vive uma hora 
dolorosa. Os índices de popularidade da Presidente 
caiu para 15% de aprovação e 70% de rejeição pelo 
mesmo motivo: problemas na produção e custo dos 
alimentos.

Por isso, acho que o Presidente Lula não devia 
viver essa euforia, principalmente tinha que ter um pou-
co mais de humildade e, principalmente, não debochar 
do Rio Grande, da sua gente e do seu povo.

Eu dizia, numa reunião no meu gabinete, há três 
dias, que o Líder do Governo, Deputado do PT do Rio 
Grande do Sul, falava, mas eu não acreditava. Não 
vi convicção na maneira de ele falar que as coisas 
aconteceriam.

Esse Diretor, o Dr. Arno, foi Secretário da Fazenda 
do Rio Grande do Sul. Como Secretário da Fazenda 
do Rio Grande do Sul, Presidente, mandou um ofício 

– Secretário da Fazenda do Governo Olívio Dutra – ao 
Diretor do Tesouro pedindo que o Rio Grande do Sul 
tivesse direito de receber de volta o que tinha usado 
na construção de estradas federais. Quis o destino que 
ele, Diretor do Tesouro, tivesse que opinar sobre o ofício 
que ele mandou como Secretário da Fazenda, e não 
mandou a favor. Não honrou a sua assinatura.

E agora está lá: Diretor do Tesouro, ex-Secretário 
da Fazenda, gaúcho,

que vai todo o fim-de-semana ao Rio Grande do 
Sul – vem na segunda-feira e volta na sexta-feira – e 
que fez a gente passar por esse papel ridículo.

A Chefe da Casa Civil, pessoa por quem tenho o 
maior respeito e que tem a maior competência... Outro 
dia, um jornalista publicou, no Jornal do Brasil, que 
o Pedro Simon tinha defendido a Chefe da Casa Civil, 
dizendo que não tinha nada que ver com a questão da 
Varig. Não é o que eu disse... O que eu disse é que, 
quanto às denúncias feitas à venda da Varig, eu não 
incutia querer dizer que a culpa era o fato de a Srª Dil-
ma ser candidata a Presidente. Para mim, a culpa na 
questão da Varig é do Presidente Lula. O Presidente 
Lula é o Presidente da República e foi o responsável. 
Se houve uma determinação da venda da Varig nas 
condições em que foi vendida, eu não culpo a Dona 
Dilma, eu culpo o Presidente.

O Presidente, atendendo ao apelo de seu com-
padre... Aliás, como o Presidente Lula, atualmente, 
tem compadre, tem amigos... Ele mesmo disse, outro 
dia, que não sabe se, quando deixar a Presidência 
da República e voltar para sua casa lá em São Paulo, 
vai receber tantos convites para casa de praia e de 
veraneio como os que ele recebe como Presidente. 
Na verdade, o atual Presidente deve olhar para trás e 
ver que , antes de ser Presidente, ele não tinha tanto 
amigo como tem agora – e amigos influentes, como 
o seu compadre que tem um escritório de advocacia 
dos mais procurados no Brasil pela amizade com o 
Presidente da República.

Graças a Deus, eu acredito que o Congresso 
não apoiará a tese da terceira reeleição. Estou con-
victo de que isso não acontecerá, porque o Governo, 
se as pessoas não se enraizarem na firmeza de pro-
pósito, leva qualquer um de roldão pelas facilidades 
que apresenta.

É tão fácil, uma medida provisória... Estamos lá, 
sentados no gabinete da Presidência, seis horas da 
tarde, conversa vai, conversa vem... Eu acho que uma 
medida assim é interessante. Manda para o Diário 
Oficial, que publica uma medida provisória.

O Presidente tem abusado e tem ido além do 
que a gente esperava.
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Não sei, mas acho que não passa a emenda da 
reeleição. Se passar, o Brasil entrará numa crise de 
conseqüências imprevisíveis. Imprevisíveis.

Eu posso garantir que o Lula não chegaria ao 
final do seu terceiro governo. Ele diz que não quer e 
lança candidatos. Hoje, é a Dilma; ontem, foi o Gover-
nador Aécio; antes, foi o Ministro Jobim. Os nomes 
são lançados.

A época que vivemos é uma época confusa. A 
credibilidade do Congresso está com os índices mais 
baixos de toda a sua história. 

Brasil-sinônimo-de-impunidade é uma grande 
realidade. As organizações internacionais dizem que 
não há país onde a corrupção seja tão intensa, tão fre-
qüente e em todos os setores como no Brasil.

Falam até num percentual que encareceria qual-
quer construção de qualquer empreendimento no Brasil, 
porque um percentual “x” já é encarregado do desvio. 
Agora, estoura um caso internacional: uma empresa 
estrangeira, que diz e demonstra que, lamentavelmen-
te, para comprar apoio para aprovação dos projetos de 
metrô, foi gasta uma importância enorme no Governo 
em São Paulo.

Eu não sei, mas eu acho que uma grande cruzada 
de todos nós no sentido de retomarmos os valores da 
respeitabilidade seria muito importante. Eu defendo isto 
nesta Casa: que esta Casa não seja levada de roldão, 
nem pela Justiça Eleitoral, nem pela OAB, nem pela 
CNBB, mas que esta Casa tome para si a responsa-
bilidade de encontrar os seus caminhos.

Tenho a convicção de que, ao contrário do que 
muita gente pensa, a nossa índole, classe política, 
como a índole da sociedade, do povo brasileiro, é 
amante do bem. Não aceito a tese de que, no Bra-
sil, é a Lei de Gerson: levar vantagem em tudo. Não 
creio. Eu creio que são tantos e tão extraordinários os 
exemplos de trabalho, de carinho e de afeto dedica-
dos à sociedade!

Lamentavelmente, nós olhamos para o caso do 
crime, do erro, do absurdo, do escândalo. Esses cha-
mam a atenção. E os casos, infinitamente grandes, 
dos que cumprem o seu dever, dos que fazem a sua 
parte é a rotina. E a rotina, até dizem alguns, não tem 
graça, porque cada um faz o que deve fazer. Pois eu 
acho que a rotina é importante. Acho que avivarmos 
na sociedade o sentido da dignidade e o sentido da 
seriedade é muito importante.

Por isso, neste dia e nesta hora, triste, esperan-
do ainda que o Governo – porque querendo ele faz – 
encontre a fórmula necessária, levo o meu abraço ao 
Rio Grande do Sul, à nossa gente, ao nosso povo. São 
tantas horas e tantas as situações em que a situação 

que nós atravessamos, e nós podemos vencê-la, que 
digo: venceremos também esta, se Deus quiser!

Sr. Presidente, não chegou?
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 

Até agora, não, Senador Pedro Simon. Ainda não.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – São 12 

horas e 31 minutos. Ficaram de enviar até às 12h30m. 
E, com uma manifestação feita pelo fax enviado pela 
suplente de suplente de Procuradora da Fazenda, eu 
agradeço, Sr. Presidente. Vamos ver o que será o dia 
de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Senador Pedro Simon, fui avisado agora pelo Senador 
Geovani Borges que no fax diz o seguinte:

Item 1 – A primeira versão das tradu-
ções do Acordo de Empréstimo e do Contrato 
de Garantia foi encaminhada pelo Estado do 
Rio do Sul a esta Procuradoria às 9h46m, por 
e-mail, com a informação de que até às 12h 
mandaria a versão definitiva.

O Parecer Jurídico (nº 14.854) foi enca-
minhado às 10h35m, também por e-mail;

Segundo informações do Estado, o regis-
tro da operação no ROF (Registro de Operação 
Financeira – Banco Central) pelo Estado do 
Rio Grande do Sul somente poderá ocorrer a 
partir das 13 horas...”

Então, estão faltando ainda 28 minutos do prazo 
que estão comunicando aqui. Também vamos acre-
ditar.

...uma vez que o Banco do Brasil pre-
cisa concluir a digitação da nova sistemática 
de pagamento, em razão das alterações nas 
condições financeiras do contrato”.

Então nos pediram até às 13 horas, não foi até 
meio dia e trinta.

Senador Heráclito, o senhor acredita que até às 
13 horas...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
acho que, Senador Simon, faltam 28 minutos. V. Exª 
tem muito ainda a falar do Rio Grande do Sul. Eu es-
tarei aqui ouvindo e solidário com V. Exª, porque tenho 
certeza de que essa causa que V. Exª abraça é uma 
causa das mais justas. Acho que vale a pena esperar 
sim. Eu estou aqui, às ordens.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Então, 
vamos esperar, Presidente. Vamos esperar.

É que esse fax que V. Exª leu esgotou a minha 
paciência. Eu achei tão cínico. V. Exª leu com tranqüi-
lidade porque não está a par da situação. Agora, ele é 
tão cínico, tão irreal! É tão debochado que... Eu acho 
que o Senado não merecia isso.
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Mas, Sr. Presidente, há uma questão que consi-
dero muito importante: a imprensa de hoje está a noti-
ciar que se reuniram todos os Presidentes de Tribunais 
Regionais Eleitorais, no Rio de Janeiro, para debater a 
questão relativa ao que eles chamam de candidaturas 
com biografias sujas. Essa questão vem sendo debatida 
durante muito tempo. Durante muito tempo.

Quando eu cheguei aqui, 25 anos atrás, havia 
uma tradição triste e dolorosa no Congresso brasileiro: 
um Deputado só podia ser processado pela Justiça, 
quando o Supremo pedisse licença à Câmara dos De-
putados, se a Câmara dos Deputados concordasse. E 
um Senador só podia ser processado quando o Supre-
mo Tribunal pedisse licença e o Senado concordasse. 
Acontece que nunca a Câmara dava a licença e nunca 
o Senado dava a licença. Até crime de morte. Os crimes 
mais inimagináveis podiam acontecer, e o Parlamentar 
não era condenado, não era processado.

Depois de muito tempo, nós derrubamos essa 
lei. E hoje o Supremo processa o Deputado, o Sena-
dor que bem entender, que tem uma denúncia feita 
pelo Procurador e aceita pelo Supremo. Não precisa 
a nossa licença. Esse foi um passo realmente muito 
importante.

Mas onde é que nós estamos hoje? Hoje nós 
estamos vivendo um momento em que há uma con-
ceituação universal no Brasil: o Brasil é o País da im-
punidade, porque a pessoa importante, político, em-
presário, pessoa que tem dinheiro, pode contratar um 
bom advogado, e não conhece cadeia. Cadeia é para 
pobre, para homem de favela, para quem, às vezes, 
nem conhece juiz; só conhece polícia, cassetete de 
polícia. E isso está se conceituando no Brasil. O Brasil 
passa a ser conhecido como o País da impunidade. 
E isso faz com que, na opinião pública, a credibilida-
de do Congresso Nacional seja hoje de 0,5%. Parece 
mentira, mas é verdade: 0,5%.

As moças da Taquigrafia estão me olhando assim 
com cara meio amarrada, mas vou ficar aqui até uma 
hora. As senhoras me perdoem, porque vamos ver se 
o Diretor do Tesouro manda. Me perdoem! Elas estão 
com fome tanto quanto eu. Eu entendo, mas vamos fun-
cionar até uma hora para ver se o Tesouro manda.

Muito obrigado.
Mas eu digo que essa impunidade que hoje é ge-

neralizada – e os diretores de novela, das novelas da 
Globo principalmente, dão entrevista dizendo que hoje 
isso mudou. Não tem mais aquela história do mocinho 
e tudo ser a favor do mocinho, porque o povo quer. O 
povo acha isso uma chatice, dizem as pesquisas. O 
povo torce por vilão, porque se acostumou. É ver que 
realmente o malandro sai ganhando, quem bota a mão 
no dinheiro sai ganhando, porque se faz uma concei-

tuação no sentido de que trouxa é o que não aproveita 
a oportunidade.

Este é um conceito que tem de mudar. E como 
nós vamos mudar? Como nós vamos fazer com que o 
Brasil deixe de ser o País da impunidade?

Não pensem vocês, meus irmãos, que corrupção 
existe só no Brasil não. Corrupção existe no mundo intei-
ro. No mundo inteiro, os países mais modernos: França, 
Inglaterra, Alemanha, Japão, Estados Unidos, todos têm 
corrupção. Há uma diferença: lá a corrupção, quando 
é descoberta, dá cadeia. No Brasil, nunca dá.

Houve um caso sério, eu me lembro.
Houve um momento em que a corrupção atingiu 

tais graus de intensidade na Itália, que estava havendo 
uma falta, um descumprimento, uma insurreição: nin-
guém mais cumpria as normas, ninguém mais queria 
pagar imposto, ninguém mais queria seguir as regras, 
porque havia uma enorme corrupção. Aí, foi criada a 
chamada Operação Mãos Limpas. Os procuradores e 
os juízes fizeram um trabalho de limpeza geral, fize-
ram uma investigação para valer. Mais de 100 Depu-
tados foram para a cadeia e foram cassados, vários 
procuradores e juízes foram cassados. Empresários? 
Na época, o Presidente da Fiat, a maior empresa ita-
liana, foi parar na cadeia. E foram buscar – no Brasil, 
por exemplo, isso não acontece. Roubaram, roubaram, 
roubaram, nunca se viu, voltou o dinheiro. Bilhões foram 
recuperados. Foi uma operação dramática, que come-
çou, primeiro, atingindo os próprios procuradores que 
estavam fazendo a investigação, como acontece hoje 
e a gente vê. Há juízes, gente das Forças Armadas, 
parlamentares envolvidos em gangues. No Brasil, a 
organização criminal está tão intensa, mas tão intensa 
que é uma organização que tem de tudo: tem ministro, 
tem militar, tem deputado, tem senador, tem imprensa, 
está todo mundo ali. É igual a máfia italiana.

Lá funcionou. Funcionou de uma maneira espe-
tacular.

Eu trouxe ao Brasil, anos atrás, esses mestres 
da Operação Mãos Limpas para tentar fazer isso no 
Brasil, mas não foi fácil. Por que não foi fácil? Porque 
não estamos acostumados a mexer com parlamentar. 
Não estamos acostumados a mexer com gente do Po-
der Judiciário nem com gente importante da imprensa 
ou gente que tenha muito dinheiro. Aí é mais caro. Por 
isso, no Brasil, até agora, não se fez uma operação 
nesse sentido. É aí que insisto. Para fazer isso, nós, 
Parlamentares, precisamos começar por nós. Não vou 
eu querer fazer uma Operação Mãos Limpas. Não vou 
eu querer fazer com que se termine com a impunidade, 
botando na cadeia o pessoal da favela ou os grandes 
empresários. Nós temos de dar o nosso exemplo. No 
momento em que limparmos a nossa área e prestar-
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mos conta do que nós somos, nós poderemos entrar 
no empresariado, poderemos entrar no Judiciário, 
poderemos entrar no Executivo, poderemos entrar no 
conjunto geral da sociedade. E isto tem de ser feito, 
isto precisa ser feito: terminar com a impunidade, por-
que, se não fizermos isso, a sociedade vai passar por 
cima de nós.

Eu prevejo um conflito entre Judiciário e Congres-
so Nacional em que nós atuaremos em condições de 
tremenda inferioridade, porque a sociedade fará aquilo 
que nós não fizermos.

Ontem, falei nesta tribuna contra a iniciativa de 
alguns colegas nossos que querem responder ao Judi-
ciário, se manifestar com relação à medida provisória, 
dizendo que é ilegal o envio de medidas que tratem 
de crédito financeiro e orçamentário, que tratem da 
fidelidade partidária e, agora, da ficha suja. Estão co-
lhendo assinatura para mudar o Judiciário, terminar o 
mandato perpétuo, dar o mandato temporário e tirar 
da Presidência da República o envio do nome. Os no-
mes seriam escolhidos, uns por indicação do Senado, 
outros por indicação da Câmara, etc.. É um absurdo. 
O Judiciário é assim desde que é Judiciário no Brasil; 
e isso vai muito bem, obrigado.

Poderíamos discutir noutra ocasião. Olhem, va-
mos ver se não se deve alterar a composição do Ju-
diciário como deve ser. Mas, como represália – e é 
assim que a imprensa tem publicado: “Parlamentares 
em represália” –, querem dar resposta ao Judiciário, 
terminando com a vitaliciedade e querendo que indi-
quemos os nomes. Isso é um absurdo! Isso não tem 
explicação. Não podemos dar essa resposta, porque 
vamos ter um desgaste muito maior. Lembro quando, 
aqui no Senado, indicamos para o Tribunal de Contas 
um ex-colega nosso que estava sendo processado em 
vários processos. A Câmara engavetou. A Câmara se 
negou a votar – fez o que não tivemos coragem – e nós 
tivemos que mudar, indicar outro nome, porque aquele 
não passava. Por amor de Deus! Vocês já imaginaram 
o Supremo Tribunal, três indicados pelo Senado, ex-
Senadores, mais três indicados pela Câmara dos De-
putados? Não!? Até vou fazer justiça nesse sentido. Ao 
longo deste tempo que estou aqui, cabe ao Presidente 
da República indicar, é verdade. Mas cabe ao Senado 
tomar a decisão. Tenho, nesses 25 anos, caso a caso, 
estudado, feito pesquisa, sei que vários colegas do 
Senado fazem a mesma coisa, e os governos, seja o 
atual, sejam os anteriores, nessa parte, têm agido com 
eqüidade. E os nomes merecem o nosso respeito. Não 
é aqui que se resolve. É nós termos a consciência e a 
responsabilidade do que devemos fazer.

Creio que devemos nos compenetrar em algumas 
atitudes positivas: a primeira é terminarmos com a im-

punidade – e, dentro dessa tese, começarmos conosco, 
selecionando as candidaturas às eleições políticas; e, 
depois, entrarmos na afirmação positiva da legitimidade, 
da seriedade. Se iniciarmos essa caminhada, acho que 
ela vale a pena. Sim, acho que ela vale muito a pena, 
se nós a fizermos como ela deve ser feita.

Creio que, se nos dermos conta de que só pode-
mos começar por nós e tivermos a coragem e, mais 
do que a coragem, a grandeza de iniciarmos a limpa 
por nós, vamos longe.

Este Congresso tem que se firmar. Não podemos 
exercer um papel de coisa íntima do Presidente, que 
ele usa, abusa, debocha. Não fica bem trocar o apoio 
por uma emenda, e esse vexame de agora: está aberta 
a lista das emendas parlamentares, porque é preciso 
aprovar o imposto sobre os cheques. Esse troca-troca 
é muito triste.

O Governo já fez algo que nunca na História do 
Brasil tinha sido feito: Banco do Brasil, Caixa Econô-
mica Federal, Petrobras, Eletrobrás, esses cargos 
eram ocupados por pessoas independentes de cores 
partidárias, na base da competência e da capacida-
de. O Governo mudou. O cidadão sai do Gabinete do 
Deputado Paulinho para ser dirigente do BNDES. Di-
rigente da Força Sindical, do Gabinete do Deputado 
Paulinho, vai para a direção do BNDES. Conseqüência: 
uma série de escândalos envolvendo não sei quantos 
milhões em empréstimos fantasmas para as prefeitu-
ras, na responsabilidade desse homem que foi parar 
na cadeia.

Nomeação de dirigentes da Petrobras, uma enti-
dade que tem a consagração mundial. Se há um setor 
no mundo que é uma demonstração da nossa capa-
cidade, do que o Brasil pode, é a Petrobras. Ela foi 
criada numa onda de ridículo, campanha do Monteiro 
Lobato, jovens pelo Brasil afora: “O Petróleo é Nosso’. 
Lembro-me de que, lá em Porto Alegre, eu era um guri, 
um estudante, quando fui à Praça da Redenção, onde 
colocamos uma torre de petróleo para simbolizar que 
a Petrobras era nossa. Foi ridículo. Eram uns poços na 
Bahia, no Rio, mas não se imaginava grande coisa.

Foi quando a Petrobras, que o mundo olhava 
com deboche, resolveu fazer o que ninguém tinha feito 
no mundo: buscar o petróleo nas águas profundas do 
mar. E foi. E conseguiu, a não sei quantos mil metros 
de profundidade, depois de atravessar, não sei, uma 
infinidade de metros de área salinizada, e encontrou 
petróleo. E o mundo inteiro, boquiaberto, olha para 
esse trabalho espetacular da Petrobras.

A Petrobras está fazendo assessoria lá nas águas 
profundas da Dinamarca, da Suécia, lá no norte da 
Grã-Bretanha. Nós é que estamos ensinando.
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Pois essa Petrobras que conseguiu essa posição, 
que venceu, que subiu, que avançou e que, antes e 
depois da ditadura, estava acima do bem e do mal com 
relação à direção, hoje é distribuída: aquela diretoria é 
do MDB, aquela diretoria é do PCdoB, aquela diretoria 
é do não-sei-quem, aquela diretoria é de não-sei-de-
onde. Que bom que ainda não se tem notícia de es-
cândalos maiores fruto disso que está acontecendo; 
mas é um absurdo. É um absurdo!

A Petrobras, o Banco do Brasil, o BNDES, a as-
sessoria técnica do Ministério da Fazenda, o Itamaraty 
são exemplos do que pode vir a ser o Estado brasileiro 
quando a governança for feita com seriedade.

Qual é o grande mérito do Itamaraty? A hierarquia 
existe, é que nem no Exército: o cidadão começa como 
1º Secretário, 2º Secretário, vai para Ministro, faz toda 
a escalada – entra por concurso, não tem história de 
partido político – e vai até a Embaixador. Isso é respei-
tado. E o mundo inteiro hoje respeita o Itamaraty, pela 
seriedade que ele estabeleceu nos seus quadros. Muda 
da ditadura para a democracia, do Fernando Henrique 
para o Lula, mas o Itamaraty é o Itamaraty. E o Banco 
do Brasil foi sempre assim também. A hierarquia exis-
te. E a Petrobras era assim. E a gente lutava para que 
isso se estendesse aos outros países.

Na França, muda o governo, sai o Partido Socia-
lista e entra o Partido Conservador; na Inglaterra, sai o 
Partido Conservador e entra o Partido Trabalhista; em 
cada ministério, mudam-se quatro ou cinco, porque a 
burocracia é a mesma, o comando é o mesmo. Sai a 
chefia lá em cima, mas não tem não sei quantos mil car-
gos em comissão! Nos Estados Unidos, na Inglaterra, 
na Itália, não tem essa de milhares de cargos em co-
missão, nomeados por parentes, amigos, cupinchas ou 
não-sei-quê do Presidente da República. Lá não existe 
isso! Lá, a função pública é a função pública. Ele está 
ali, ele exerce. Muda o governo, mas ele está ali. Não 
vai ser chefe; o chefe é um homem do meu partido. O 
comando é um homem do partido. Mas a burocracia, 
o funcionalismo, tudo são cargos de carreira.

Em vez de o Brasil, como a França, como a Itá-
lia, como os Estados Unidos – como aqui no Brasil, 
no Itamaraty, no Ministério da Fazenda, no Banco do 
Brasil –, levar isso para o resto, eles estão levando 
o resto para ele. Estão fazendo na Petrobras, estão 
fazendo no Banco do Brasil, estão fazendo na Caixa 
Econômica Federal, estão fazendo nessas empresas 
importantíssimas locação no âmbito de partidos.

Foi o Presidente do PTB, quando depôs na CPI, 
que colocou abertamente esse caso. Disse ele que 
havia um entendimento entre ele, o partido dele e o 
partido do Governo de que os cargos eram distribuí-
dos por partido. E as entidades, as representações de 

cada ministério, as estatais eram distribuídas a cada 
um dos partidos, verticalmente, como forma de retri-
buir o apoio recebido.

Por isso me apavoro com a possibilidade de o 
Lula ficar mais quatro anos. Aí vai para 12, e 12 anos... 
Aí é “coisa nossa”, o cara se acostuma, “é meu”. Ali-
ás, hoje, não precisa de 12 anos. No segundo ano, já 
está meio “o que é do povo é meu”: os aviões da Força 
Aérea são meus, Ministro; os cargos são meus, e eu 
sou dono das coisas.

Por isso é importante a rotatividade no poder. Por 
isso é muito importante que haja rodízio. Nos Estados 
Unidos, praticamente, até é proibido. Em primeiro lugar, 
um presidente só pode ser reeleito uma vez. Depois de 
ser eleito pela segunda vez, ele não pode ocupar mais 
cargo nenhum. E, na história dos Estados Unidos, são 
oito anos republicano, oito anos democrata, oito anos 
republicano, oito anos democrata. O Clinton ficou oito 
anos pelo Partido Democrata; o Bush está aí há oito 
anos pelo Partido Republicano; vai ganhar o Partido 
Democrata e vai ficar oito anos. Esse rodízio existe.

O Brasil teve oito anos do Fernando Henrique, 
está tendo oito anos do Lula. Queira Deus que tenha 
oito anos, não digo de Fernando Henrique, mas que 
venha uma outra opção para fazer o rodízio demo-
crático, que acho tão importante e tão necessário. 
Dentro desse contexto, é importante a sociedade se 
movimentar.

Não tenho podido atender – e aproveito esta hora 
para dirigir-me aos meus irmãos do Brasil inteiro – à 
série de palestras para as quais sou convidado: são 
dez, quinze por dia, e eu não tenho condições. Tenho 
atendido a muitas. Tenho andado pelo Brasil: são uni-
versidades, entidades de trabalhadores, empresários, 
faculdades, câmaras de vereadores – as universidades, 
de um modo especial. E, por onde tenho ido, tenho dito 
isso: “Vamos nos entender. Vocês, meus jovens, não 
podem olhar para Brasília pensando que o caminho a 
ser indicado virá pelo Congresso Nacional, muito me-
nos do Poder Executivo”. A sociedade tem de travar... 
Temos de ir para rua, como fomos com os cara-pintadas; 
tem de ir para rua, como foram na hora de derrubar 
a ditadura, como foi na hora de fazer o impeachment. 
Temos de ir para a rua estabelecer a hora, que é esta, 
da dignidade, da seriedade, da moral e da ética.

Sr. Presidente, não veio?
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 

– Senador Pedro Simon, estou fazendo contato. Vi o 
horário, e estou ligando para quem nos mandou este 
e-mail, o Dr. Luís Inácio Lucena Adams – estou com ele 
ao telefone –, para saber se será cumprido o horário.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Se-
nador Simon, o nosso companheiro Adelmir Santana 

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL166     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22319 

encontra-se aqui e quer colaborar também com a vi-
gília de V. Exª. Acho que poderíamos ouvi-lo e depois 
continuar, se for o caso.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois 
não.

De qualquer maneira, eles tinham falado que se-
ria até às 13 horas. São 13h01. Eu saio da tribuna, Sr. 
Presidente, mas ficarei aguardando. Ouvirei a palestra 
do Senador Adelmir Santana.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, 
o Sr. Geovani Borge deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Gim Argello.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Senador Pedro Simon, estou com ele na linha, mas, 
enquanto não tenho uma posição definitiva dele, vou 
pedir que faça uso da palavra o nobre Senador Adelmir 
Santana, representante do Distrito Federal.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, 
quero destacar um evento do qual participamos nesta 
manhã, com o Comandante do Centro de Instruções 
e Adestramento de Brasília, Capitão-de-Mar-e-Guerra 
Marco Antônio dos Santos, uma cerimônia de juramen-
to à Bandeira, feito pelos nossos soldados – fuzileiros 
navais, marinheiros, recrutas –, da turma de 2008. 
Uma festa militar, mas que envolvia os familiares des-
tes soldados e destes recrutas; uma festa em que se 
destaca a questão da cidadania, a formação militar 
aliada à formação da cidadania, uma festa interessan-
te, de grande participação popular, com a presença de 
todos os familiares.

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, quero destacar 
também que, nesta manhã, tivemos a oportunidade 
de instalar, na cidade de Ceilândia, uma exposição 
comemorativa aos 200 anos da chegada da Família 
Real ao Brasil, exposição esta que, na Câmara dos 
Deputados, durante mais de 40 dias, recebeu mais de 
35 mil visitantes. Não privar aquela população de ter 
acesso a esse tipo de exposição foi um fato que nos 
deixou extremamente orgulhosos, porque a população 
de uma cidade-satélite importante como Ceilândia ter 
acesso à cultura e às questões ligadas à vinda da Fa-
mília Real e a própria instalação do Estado brasileiro 
é importantíssimo!

Mas, o que me trouxe a esta Casa é que no dia 11 
de abril próximo passado ocupei esta tribuna do plená-
rio para anunciar a apresentação de um projeto de lei, 
com o objetivo de padronizar as regras de publicação 
dos balanços das sociedades de grande porte.

Venho, agora, com imensa satisfação, informar 
que, nesta última terça-feira, dia 17, concretizamos 

aquela promessa, com a apresentação do Projeto de 
Lei do Senado nº 243, de 2008.

Segundo o Projeto, as sociedade de grande por-
te devem publicar as suas demonstrações financeiras 
em jornais de grande circulação, ou, alternativamen-
te, na Internet, em páginas credenciadas pelas Juntas 
Comerciais, ou pela Comissão de Valores Mobiliários, 
a CVM.

A matéria está na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, a CCJ, e aguarda o recebimento 
de emendas, até o dia 25 de junho.

Srªs e Srs. Senadores, embora se trate de um 
projeto aparentemente técnico, eu gostaria de infor-
mar sobre a sua grande utilidade para sanar dúvidas 
quanto à divulgação das demonstrações contáveis das 
empresas de grande porte.

De fato, existem controvérsias sobre se as em-
presas de grande porte devem ou não publicar suas 
demonstrações e como fazê-lo. Diante desses impas-
ses, corre-se o risco de São Paulo, por exemplo, exigir 
uma publicação, e Goiás, ou outro Estado qualquer, 
não o fazer. A falta de padronização nessa matéria é 
muito ruim. É uma fonte de insegurança jurídica que 
pode abarrotar ainda mais os Tribunais.

Assim, o Projeto de Lei nº 243, de 2008, que 
apresentei, vem suprir justamente uma lacuna na le-
gislação societária. É um projeto, Sr. Presidente, que 
talvez nem ganhe as primeiras páginas da grande 
mídia. Mas é uma iniciativa que aperfeiçoa as nos-
sas instituições de uma forma silenciosa, reduzindo 
os custos de transação da economia e beneficiando 
toda a sociedade. 

E essa é a missão maior do Parlamento: a mis-
são de superar, pela via política, pela via legislativa, os 
“gargalos” institucionais que impedem o nosso cresci-
mento econômico e o bem-estar das pessoas.

Cumpre-me, também, agradecer a todos aqueles 
que contribuíram com as sugestões de aperfeiçoamen-
to entre o período em que anunciei o meu propósito e 
a data de apresentação do projeto.

Destaco, por exemplo, a colaboração de texto vin-
da da Associação Comercial e Industrial de Joinville, 
entre outras, sobre a divulgação das demonstrações 
pela Internet, com o arquivamento de uma cópia físi-
ca no Registro Público do Comércio. Isso, certamen-
te, reduzirá os custos administrativos de publicação, 
ampliando-se o universo daqueles que terão acesso à 
informação contábil das sociedades de grande porte. 

Ademais, o projeto garante a transparência das 
informações, conferindo maior segurança ao mercado 
de crédito, e potencializando a captação de recursos a 
custos menores. Em outras palavras, o nosso Projeto, 
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o PLS nº 243, de 2008, contribui verdadeiramente para 
a solidez de nosso sistema econômico produtivo.

Para que o PLS nº 243, de 2008, tenha tramita-
ção célere, um importante passo já foi dado, com a 
competência terminativa da Comissão de Assuntos 
Econômicos, a CAE. Contudo, muitas outras etapas 
terão de ser superadas, antes que o projeto se trans-
forme em lei. 

Assim, conto com a sensibilidade dos Líderes 
de todos os partidos do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados para a sua rápida aprovação no Con-
gresso Nacional. 

Sr. Presidente, o projeto tem, como colocamos no 
início, por objetivo preencher uma lacuna existente na 
legislação que ora vigora, que deixa esse vácuo entre 
as Sociedades Anônimas e as empresas de grande 
porte, considerando as empresas de grande porte 
como se fossem empresas sem importância, que não 
devam publicar a sua verdadeira situação de balanços 
para conhecimento geral da população.

Então, neste momento, eu quero solicitar a aten-
ção dos Líderes, mais uma vez, para que nos ajudem 
no encaminhamento desse projeto, para que haja 
celeridade dentro das comissões, tanto aqui como, 
futuramente, na Câmara, para que se preencha essa 
lacuna que verdadeiramente existe.

Quero ainda, Sr. Presidente, mudando um pouco 
de assunto, chamar a atenção para projetos nossos 
que estão em andamento na Casa, projetos de signi-
ficativa importância em razão dos quais vem sendo 
demandada, por parte de associações de classe e 
de federações dos Estados, a nossa participação em 
eventos. É que esses projetos têm mexido com as re-
lações entre os empresários e as partes envolvidas. 
Refiro-me a projetos que tratam da relação entre as 
empresas e as bandeiras de cartão de crédito. 

Apresentamos, já há algum tempo, o PLS nº 213, 
de 2007, que trata da diferenciação de preços. Esse 
projeto acrescenta dispositivo ao Código do Consumi-
dor para permitir a fixação de preços diferenciados na 
venda de bens ou na prestação de serviços pagos com 
cartão de crédito com relação ao preço à vista.

Esse assunto foi, inclusive, objeto da última reu-
nião de diretoria da Confederação Nacional do Co-
mércio. Todos pedem celeridade na apreciação desse 
projeto. Não que estejamos preocupados ou queiramos 
criar preços diferenciados: objetivamente, o que nós 
queremos é reduzir os custos para os consumidores, 
levando em conta que, na formação do preço, está 
embutido o aluguel de maquinário, a taxa de creden-
ciamento e as taxas de juros – a moeda só retorna à 
conta do empresário que efetua a venda após 30 ou 

31 dias; na verdade, é D mais 30: dia da venda mais 
trinta dias.

Outro projeto ligado ao mesmo segmento, o dos 
cartões  de crédito, é o PLS nº 677, de 2007, que per-
mite o compartilhamento. Trata-se de um novo orde-
namento jurídico que tem por objetivo sanar um dos 
problemas mais sérios da indústria de cartões no Bra-
sil: a ausência de interoperabilidade dos terminais de 
venda: para cada cartão, para cada bandeira, torna-se 
necessário um equipamento. Isso não é justo, porque 
o aluguel desses equipamentos gera custos que, em 
última análise, são pagos pelo consumidor final. 

Um outro projeto, também ligado a essa área, é 
o PLS nº 678, de 2007, que altera a Lei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, para incluir, entre as insti-
tuições  financeiras, as empresas participantes da in-
dústria de cartões de crédito e débito no Brasil. Não 
há ordenamento jurídico que acompanhe as ações 
dessas instituições, não há marcos regulatórios que 
norteiem o comportamento de suas relações com os 
empresários de comércio e serviços  e com os con-
sumidores. É importante que estabeleçamos marcos 
que considerem essas instituições como instituições 
financeiras, uma vez que elas fazem, muitas vezes, 
operações de antecipação de crédito.

Um outro projeto, também ligado ao setor, é o 
PLS nº 680, de 2007, que quebra o monopólio das 
credenciadoras. É um novo ordenamento jurídico nes-
sa área, que proíbe a cláusula de exclusividade entre 
bandeiras e adquirentes no mercado de cartões de 
crédito e débito.

Portanto, Sr. Presidente, chamo atenção para 
esses projetos de significativa importância para a so-
ciedade. Eles vão contribuir para ordenarmos, efeti-
vamente, as relações entre os cartões de crédito, as 
empresas e os consumidores. 

Também nessa área do sistema financeiro, eu 
gostaria de destacar que apresentamos o PLS nº 538, 
também de 2007, para tratar da questão do cadastro 
positivo. É um novo dispositivo legal que obriga as ins-
tituições financeiras a fornecer as informações cadas-
trais de adimplemento e de inadimplemento por meio 
de sistemas eletrônicos que possibilitem ao cadastrado, 
de forma gratuita, a consulta a seu histórico bancário. 
Este é um projeto de muita importância, porque vai 
contribuir, inclusive, para a redução das taxas que são 
cobradas pelos bancos e pelas financeiras – além das 
taxas de juros, o spread bancário –, que quase sempre 
consideram que todas as pessoas têm dificuldades na 
liquidação de seus débitos, não fazem diferença entre 
os que são duvidosos e os que têm cadastro limpo.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sei em que 
situação se encontra a remessa do ofício, mas eu que-
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ria dizer que esses projetos caminham celeremente e 
que espero que todos tenham a compreensão de que 
eles mexem, de fato, com a situação dos consumido-
res brasileiros.

Sr. Presidente, gostaria ainda de chamar a aten-
ção para outro projeto que também apresentamos no 
Senado. Trata-se do PLS nº 242, de 2008,  que se re-
fere ao porte do tomador. É um novo dispositivo legal 
que obriga o registro do porte do tomador em todas as 
operações de crédito das instituições financeiras auto-
rizadas a operar pelo Banco Central do Brasil.

Embora a identificação do tomador de crédito e a 
definição de seu porte façam parte do escopo opera-
cional das instituições financeiras por razões pruden-
ciais e para atender padrões mínimos de avaliação 
de risco de crédito, não há se obriga as instituições 
financeiras a informarem ao Banco Central o porte dos 
tomadores de empréstimos. Essa é uma informação 
muito relevante para o cumprimento, por exemplo, do 
direcionamento de crédito para as micro e pequenas 
empresas. Há dispositivos, há indicativos no sentido 
de que as instituições têm de dar tratamento diferen-
ciado às micro e pequenas empresas. Há, inclusive, 
um princípio constitucional nesse sentido. Entretanto, 
não há registros, não se fica sabendo como isso se dá,  
em que porte isso se dá. Este projeto visa disciplinar 
essas relações. Nós estamos buscando ordenar, criar 
dispositivos legais para dar ciência a todos os interes-
sados desse tipo de comportamento das instituições 
financeiras, sejam elas estatais ou particulares.

Com relação à questão tributária, nós apresen-
tamos recentemente o PLS nº 66, de 2008, que diz 
respeito ao Conselho de Gestão Fiscal. Esse projeto 
altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para incluir, en-
tre as atribuições do Conselho de Gestão Fiscal (CGF), 
o acompanhamento da evolução da carga tributária e 
a proposição de medidas para sua redução.

Muito se comenta e muito se fala sobre como é 
excessiva a carga tributária que incide sobre a renda 
brasileira, sobre o PIB nacional. Hoje algumas publica-
ções nos assustam, porque mostram que já há quem 
diga que essa carga está beirando os 40%. O que que-
remos é uma alteração da Lei de Responsabilidade 
Fiscal para incluir atribuições ao já existente Conselho 
de Gestão Fiscal para regular essa matéria.

É questão preliminar para qualquer reforma tribu-
tária a eleição de um órgão técnico e representativo apto 
a realizar o acompanhamento da evolução da carga tri-
butária e a elaborar sugestões para a sua redução. Na 
Lei de Responsabilidade Fiscal está prevista a criação 
de um conselho de gestão fiscal, com a participação 
de representantes de todos os Poderes e esferas de 
Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas 

representativas da sociedade com o objetivo de propor 
medidas de racionalização das receitas e despesas 
públicas nas esferas de governo, do Ministério Público 
e de entidades técnicas representativas da sociedade, 
com o objetivo de propor medidas de racionalização 
das receitas e despesas públicas.

A pluralidade de entidades participantes já de-
monstra a capacidade de o Conselho oferecer análises, 
estudos e diagnósticos sobre os diversos aspectos da 
gestão fiscal. Assim, o Conselho de Gestão Fiscal pa-
rece ser foro adequado para enfrentar uma questão 
central para o nosso País: a constante elevação da 
carga tributária. 

Todos nós sabemos que tramita, na Câmara dos 
Deputados, a última proposição de reforma tributária, 
que elimina, inclusive, as contribuições. Entretanto, logo 
em seguida, existe também, sob a forma de lei com-
plementar, um projeto criando essa nova contribuição: 
a CSS. É uma coisa incompreensível. Se já existe um 
projeto de reforma tributária que indica a exclusão e o 
suprimento de contribuições, como vamos apreciar uma 
nova contribuição, a CSS, que está vinculada à ques-
tão da saúde? Parece-nos que essa contribuição tem 
por objetivo, na verdade, impedir que se vote a regula-
mentação que votamos aqui, tratando de regulamentar 
a PEC nº 29. Então, Sr. Presidente, essa contribuição 
nos parece fora de hora, sem sentido.

Para que possamos votar e ser coerentes, é pre-
ciso que examinemos, primeiro, o projeto que está em 
tramitação na Câmara de reforma tributária. A CSS, 
portanto, é uma “contribuição sem sentido” para o mo-
vimento em que vivemos. Portanto, Sr. Presidente, eu 
queria chamar a atenção para esses aspectos que es-
tamos tratando na Casa, desejando naturalmente que 
tenhamos celeridade no exame dessas questões.

Por último, Sr. Presidente, eu queria falar ainda 
sobre o PLS nº 12, de 2008, que outorga a competência 
ao Senado Federal para estabelecer os limites dessa 
carga tributária da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios. O objetivo da proposta é dei-
xar expressa essa incumbência do Senado, além de 
explicitar que estudos e diagnósticos realizados pelo 
Senado sobre reforma tributária devem servir como 
diretriz para a elaboração dos orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no 
espírito cooperativo que marca o sistema do nosso 
federalismo.

São essas as considerações que queríamos fazer 
durante esta sessão. Muito obrigado pela concessão 
do tempo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Nós é que agradecemos, Senador Adelmir Santana, 
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que tão bem falou sobre a nossa querida Ceilândia, a 
nossa querida Taguatinga.

Aproveitando este momento, quero fazer um con-
vite a V. Exª. Nesta segunda-feira, a Canção Nova 
está preparando um grande evento na Esplanada dos 
Ministérios, com a presença do Arcebispo Dom João 
Braz de Aviz, celebrando com Dom Fernando Figuei-
redo, Monsenhor Jonas Habib, Padre Marcelo Rossi, 
com o nosso Padre Moacir Anastácio, da Paróquia 
São Pedro. 

Então, segunda-feira, além do clero, estarão pre-
sentes membros da comunidade Canção Nova, grupos 
e movimentos católicos locais e dos Estados vizinhos. 
Começa às 17 horas, e, a partir das 20h, haverá show 
com Dunga, Marcelo, Laércio Oliveira, Banda Marana-
tha, Eros Biondini e Gabriel Chalita.

Então, todos estamos convidados, e este convite 
é extensivo aos funcionários, aos Senadores e a todos 
aqueles que nos ouvem e acompanham o sistema de 
comunicação do Senado. 

Agora, Senador Heráclito Fortes, acaba de chegar 
aqui então uma vitória, mas uma vitória do Senado, 
uma vitória do Rio Grande do Sul, um comunicado do 
nosso Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Dr. Luís 
Inácio Lucena. Está nas mãos do Senador Pedro Simon, 
informando que a versão já foi para a Casa Civil. 

Então, Senador Pedro Simon, como era do seu 
desejo, a versão já foi então encaminhada: 

1 – A primeira versão das traduções do 
Acordo de Empréstimo e do Contrato de Ga-
rantia foi encaminhado pelo Estado do Rio 
Grande do Sul a esta Procuradoria às 9h46m, 
por e-mail, com a informação de que até as 
12h mandaria a versão definitiva; 

2 – O parecer jurídico foi encaminhado 
às 10h35m, também por e-mail;

3 – Segundo informações do Estado, o 
registro da operação no ROF (Registro de Ope-
ração Financeira – Banco Central) pelo Estado 
do Rio Grande do Sul somente poderá ocorrer 
a partir das 13 horas [foi aquele que nós lemos 
no passado], uma vez que o Banco do Brasil 
precisa concluir a digitação da nova sistemá-
tica de pagamento, em razão das alterações 
nas condições financeiras do contrato;

Ressalto que essas exigências são do 
Senado Federal para encaminhamento da 
operação por este Ministério da Fazenda.

Abaixo seguem os telefones (...)

E aqui nos informou:

Informo que providenciei o encaminha-
mento da documentação relativa à operação 

de crédito do interesse do Rio Grande do Sul 
à Casa Civil da Presidência da República para 
que seja remetida a esta Casa mediante men-
sagem do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República.

Atenciosamente, 
Luís Inácio Lucena Adams
Procurador-Geral da Fazenda Nacional

Então, ele comunicou que já foi feito, já foi en-
caminhado.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– Com a palavra o Senador Heráclito Fortes; logo em 
seguida, o Senador Pedro Simon.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Veja, 
Senador Pedro Simon, se preenche os requisitos, por-
que, no meu entender, pela minha percepção, é preciso 
que seja feita a leitura da mensagem aqui. Eu indagaria 
a V. Exª se já existe uma ação no sentido de que venha 
para cá, encaminhado pela Casa Civil, para que surta 
os efeitos legais. É a indagação que faço a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Permite-
me, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Senador Gim Argello. PTB 
– DF) – À vontade, Senador. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agora, 
quem telefonou foi o Procurador-Geral da Receita – não 
o substituto –, o Dr. Luís Inácio Lucena Adams.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pro-
curador da Fazenda.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Procura-
dor-Geral da Fazenda, perdão, tem razão V. Exª. E diz 
que providenciou “o encaminhamento da documenta-
ção relativa à operação de crédito de interesse do Rio 
Grande do Sul à Casa Civil da Presidência da República 
para que seja remetida imediatamente ao Senado”.

Falei agora com o Dr. Giles, Secretário-Executivo 
da Ministra Dilma. A Ministra Dilma não pode atender 
porque está numa reunião da Petrobras, mas disse que 
está falando com ele permanentemente e que ele, Dr. 
Giles, está na expectativa de receber o documento do 
Procurador-Geral da Fazenda, que diz que já remeteu, 
para levar à Presidência da República, que está lá para 
enviar a esta Casa. Acho que, se V. Exªs permitirem, 
vamos continuar falando, esperando, porque agora é 
o Procurador-Geral da Fazenda quem fala e é o Se-
cretário Executivo da Ministra Dilma, Dr. Giles, quem 
diz que está enviando a esta Casa.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Acho 
que V. Exª tem toda razão. Já é uma grande vitória de 
V. Exª. O documento já está sendo encaminhado para 
a Presidência da República. A sugestão que dou, Se-
nador Pedro Simon, é que V. Exª sacrifique um pouco 
a sua fome e a fome de todos os colegas aqui, mas 
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que permaneça aguardando a concretização. No meu 
modo de entender, é preciso que seja lido hoje para ser 
remetido à Comissão de Assuntos Econômicos.  

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É isso que 
tem de ser feito. O Senador Mercadante já deixou até 
a relatora, que será a nossa colega do Mato Grosso, a 
Senadora Serys Slhessarenko. Chegando a esta Casa 
e lido pelo Presidente – e o Senador Mercadante au-
torizou –, já pode ser entregue à Senadora Serys para 
ela fazer e votarmos aqui na segunda-feira.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Certo. 
Mas, de qualquer maneira...

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Senador Heráclito, a Comissão vai se reunir na terça-
feira. Temos um assunto importante também para ser 
aprovado lá, se Deus quiser, sobre Teresina, a capital 
do nosso querido Piauí. Acho que agora o comprome-
timento, o que tinha sido prometido pela Procurador 
da Fazenda Nacional, Luis Inácio Lucena Adams, já 
foi cumprido: foi enviado para a Casa Civil. O Dr. Giles 
já comunicou, da Casa Civil, que está confeccionando 
a mensagem.

Vamos ler a mensagem na segunda-feira, quando 
estaremos todos nós aqui...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não! Va-
mos ler agora!

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Mas até confeccionar a mensagem, Senador…

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, mas 
ele disse que está mandando para cá... Não, Presiden-
te, ele disse que está mandando para cá.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, há um problema...

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– Pois não...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – No 
meu entender, o caso de Teresina é um pouco diferen-
te. Já foi distribuída, e o Piauí (Teresina) tem a alegria 
de tê-lo como relator. Já está nomeado. Já está aí! A 
Senadora Serys tem a expectativa de relatoria. Mas 
ela só será relatora quando receber. E, para receber, 
é preciso que seja lida aqui.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Exata-
mente.

Então, nós temos de ler agora. Hoje, nós temos 
de ler. Aí, V. Exª lê... E V. Exª, em nome do Senador 
Mercadante, já diz que... Vai à Senadora Serys para 
ser a relatora. Tem de ser hoje!

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O 
fato de V. Exª fazer a leitura permite que a Mesa ime-
diatamente encaminhe para a Comissão de Assuntos 
Econômicos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Exatamen-
te. Para a Senadora Serys, que já está indicada.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Que 
já está designada. Aí, é só um ato administrativo do 
Secretário da Comissão, que, por delegação já ex-
pressa do Senador Mercadante, incumbirá a Senadora 
Serys de proceder. Essa cautela é para que a matéria 
esteja pronta, em condições de ser votada a partir de 
segunda-feira, terça-feira. Eu acho que essa ira santa 
do Senador Simon tem de ir até o fim. E V. Exª, dife-
rentemente do Senador Pedro Simon, tem gordura a 
perder e pode esperar mais um pouquinho e presidir 
esta Casa. Tenho certeza de que estará prestando um 
serviço ao País.

Drª Cláudia, inclusive, chegou aí. Eu poderia até 
tirar dúvida quanto a se está certa minha interpretação: 
se é preciso ser feita a leitura hoje?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Essa foi a 
conclusão a que chegamos, todos nós, reunidos com 
o Senador Mercadante, o Líder do Governo. Ontem, 
em esforço, foi decidido que tinha de ser feita a leitu-
ra hoje e eles garantiram que seria aqui e faríamos a 
leitura hoje. Isso é convicção absoluta.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – 
Certo.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Senador Pedro, Senador Heráclito Fortes, que é igual 
a mim e, como eu, está preparado para agüentar sem 
problema nenhum até mais tarde, eu gostaria de co-
municar que a Drª Cláudia concordou. O encaminha-
mento é este mesmo: chegando, a documentação vai 
ser examinada para ver se está correta, está perfeita; 
aí é encaminhada para ser feita a leitura; e logo em 
seguida encaminhada à Comissão. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – 
Hoje?

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– Pode ser hoje. Chegando esse documento hoje, es-
tamos prontos para lê-lo hoje e para verificar se toda 
essa documentação está perfeita, para que possa ser 
feita a leitura. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – En-
tão, Senador, vamos aqui revezar.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, V. 
Exª diz que eu fique tranqüilo e me despreocupe de 
alimentação. A minha preocupação era V. Exª, que é 
mais rechonchudo, está mais acostumado a bons pra-
tos. Se V. Exª concorda, muito mais eu. Se V. Exª fica e 
concorda em levar adiante...Se bem que hoje é o dia 
do almoço de sexta-feira, ao qual já fui algumas vezes 
com V. Exª. Ele começa mais tarde na sexta-feira em 
Brasília. É às três horas.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É, 
mas, às vezes, nem existe esse almoço. Podemos 
sacrificá-lo, não tem problema.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – (Risa-
das) – É verdade.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) –  V. 
Exª no futuro nos recompensará com aquele inigualá-
vel churrasco no sábado. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o 
maior prazer. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não 
tem nenhum problema. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É ver-
dade. 

Eu tenho duas opções. Aliás, eu tenho três op-
ções: o quibe árabe, o churrasco gaúcho ou a massa 
com perdiz à italiana.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. 
Exª é ingrato. Está esquecido do famoso capote do 
Piauí, a nossa galinha d’angola que já saboreamos 
algumas vezes. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – (Risos) 
Está certo. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Mas 
isso é um problema para depois. Agora temos de re-
solver essa questão, até para que sirva para casos 
futuros. 

V. Exª está colocando aqui um fato. É um fato 
novo. V. Exª está abrindo os olhos do Senado para 
essa questão burocrática. Quero até dizer que não 
condeno a atitude dos técnicos, mas a tecnocracia 
funciona assim mesmo. A tecnocracia não consegue 
que chegue aos seus ouvidos o que é a dificuldade de 
um Estado, o que é um problema localizado, já que lida 
com um oceano de documentos. E a frieza burocrática 
é uma coisa terrível. V. Exª alerta para um problema. 
Nós temos prazo. Quer se fazer tudo dentro da lei. Vem 
depois a legislação eleitoral, e ninguém quer burlar a 
legislação eleitoral. Esse assunto é fundamental para 
a economia do Rio Grande do Sul. Não importa que no 
momento o Estado seja governado pelo PT, PSDB ou 
PCdoB. O que interessa é que é um Estado brasileiro 
num sistema federativo que temos. E a essa situação é 
preciso ser dada uma solução, até porque o Rio Gran-
de do Sul vem padecendo há anos com relação a esse 
problema. O Governador Rigotto viveu esse problema. 
A Governadora Yeda está vivendo esse problema, e 
quem sofre é o Rio Grande. Nós passamos e os Esta-
dos ficam. Daí por que, Senador Simon, vamos para 
a luta. Estou aqui ao lado de V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Quero me dirigir à Taquigrafia, Sr. Presidente. Acho 
que não fui feliz e fui um pouco mal interpretado. 

Pedi desculpa à Taquigrafia, porque estava levan-
do esta sessão tão longe. Já podia ter terminado.

Eu faço questão de salientar o carinho, o respeito 
e a admiração que eu tenho pela Taquigrafia do Se-
nado Federal. Eu acho que não há nenhum Senador 
que tenha mais respeito do que eu, porque reconheço 
que eu sou o que dá mais trabalho para a Taquigrafia 
do Senado Federal, porque eu falo correndo. Quan-
do vou ver as coisas que eu falei, eu mesmo não me 
entendo.

Então, eu reconheço que, se há alguém que dá 
trabalho para a Taquigrafia do Senado e se há alguém 
que é testemunha, ao longo desses 25 anos, da dedi-
cação, do carinho, do afeto, da credibilidade que tem 
o Senado Federal pela sua Taquigrafia, não há dúvida 
de que se chama Senador Pedro Simon. 

Eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu afeto 
e o meu carinho.

Eu estava me sentindo meio culpado, porque, 
às sextas-feiras, o normal é que a sessão termine às 
10h ou 10h30min. Já são quase duas horas e esta-
mos aqui.

Sr. Presidente, agora eu tenho que manifestar que 
eu fico satisfeito de não ser a Procuradora-Adjunta da 
Procuradoria-Geral da Fazenda: é exatamente o seu 
Procurador-Geral, Luís Inácio Lucena Adams, que in-
forma à senhora Secretária: “Informo que providenciei 
o encaminhamento do documento relativo à operação 
de crédito de interesse do Rio Grande do Sul à Casa 
Civil da Presidência da República, para que seja re-
metido a essa Casa mediante mensagem.”

Eu falei, então, com o Dr. Giles, que é o Secre-
tário Executivo da Ministra Chefe da Casa Civil, Drª 
Dilma. E ele disse: a Drª Dilma está numa reunião na 
Petrobras, mas está, permanentemente, telefonando 
a essa Casa, e eu tenho autorização de, recebendo 
a mensagem, levá-la ao Presidente da República e 
entregá-la na Secretaria do Senado Federal.

Então, deve estar chegando.
Eu agradeço ao Dr. Giles; por intermédio dele, à 

Ministra Dilma e também ao Procurador-Geral.
E acho que fizemos um movimento muito bom, 

se isso acontecer, porque teremos vivido um momen-
to importante, um momento absolutamente tranqüilo 
para uma questão do Rio Grande do Sul.

O nosso Rio Grande é um Estado diferente. Um 
caso meu: eu Governador do Rio Grande do Sul, o Pre-
feito de Porto Alegre Collares veio me procurar dizen-
do que precisava terminar a obra da Casa de Cultura 
Usina do Gasômetro, e faltava uma importância x. Em 
nome do Rio Grande do Sul, em nome do Governo, 
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mandei entregar para o Collares. E ele recebeu. E ele 
fez o pagamento. Depois, veio me procurar o Prefeito 
Olívio, eleito no lugar de Collares: “Olha, a Casa de 
Cultura da Usina do Gasômetro foi inaugurada, mas 
não tem um bico de luz e não tem um ponto d’água. 
Tem que abrir, quebrar tudo para fazer toda a canali-
zação de água e de luz”. 

Eu Governador dei o dinheiro para que se fizesse 
isso. Chega o Prefeito Collares: “Olha Simon, não pos-
so entregar o Governo para o Olívio (o Olívio já tinha 
ganho) sem pagar janeiro e o décimo terceiro.” 

E eu não tenho dinheiro”. Eu adiantei o dinheiro 
e o Collares pagou janeiro e o décimo terceiro.

Um mês depois veio Olívio Dutra, Prefeito, que 
assumiu: “Olha, ô Simon, você pagou para o Collares 
janeiro e o décimo terceiro e eu não tenho dinheiro para 
pagar fevereiro e março. Eu não posso entrar devendo.” 
E dei dinheiro para o Olívio pagar fevereiro e março. 

Eu poderia ter feito um carnaval dizendo que o 
Collares saiu deixando a dívida de dezembro e janeiro 
e que o Olívio entrou devendo fevereiro. Eu não pensei 
nisso. Pensei que, para a Prefeitura de Porto Alegre, 
seria muito importante que o Collares terminasse bem 
e que o Olívio começasse bem.

É uma maneira de ser. É uma maneira de inter-
pretar. Eu governo assim. Por isso, quando vejo, agora, 
uma questão que nem essa lá no Rio Grande do Sul, 
custa-me acreditar que, numa questão como essa, 
as picuinhas sejam colocadas em primeiro lugar. Eu 
não acredito!

Em primeiro lugar, cá entre nós, dentro daqui-
lo a que o Rio Grande tem direito, é o menos que se 
pode fazer. O Governo Federal não vai dar um tostão. 
O Governo Federal vai assinar, vai autorizar a fazer o 
empréstimo, o que fazemos mensalmente para pre-
feituras, para governos de montão, inclusive para o 
Governo Federal. 

E não é um empréstimo... O Governo do Rio 
Grande do Sul não vai ganhar um centavo. Não é um 
empréstimo que o Governo agora vai usar para fazer 
obra, para fazer estrada, não, mas para contemporizar 
dívidas do Estado. Com esse dinheiro, o Governo Fe-
deral vai renegociar sua dívida. Vai abater a dívida que 
o Estado tem com o Tesouro, e o Governo, em vez de 
dever para o Tesouro, vai dever para o Banco Mundial. 
Se nós analisarmos o nosso querido PT, para nós, que 
gritamos tanto contra os juros escorchantes dos ban-
cos internacionais, desses banqueiros internacionais 
que cobram e que esmagam a dívida brasileira, ago-
ra o Rio Grande do Sul vai pegar dinheiro do Banco 
Mundial para pagar o Banco do Brasil, porque o juro 
do Banco Mundial é muito inferior ao do Tesouro Na-
cional. Nós vamos deixar de pagar 18%, vamos pagar 

12% ou 10%. É isso que o Governo vai fazer. Em vez 
de pagar um bilhão da dívida – porque o Rio Grande 
do Sul está pagando, por ano, um bilhão da dívida –, 
nós vamos reduzir isso, porque o Banco Mundial nos 
cobra juros bem menores.

Reparem que não é caridade. Se o Governo Fe-
deral fizer o que está fazendo, é uma obrigação que ele 
tem; se não fizer, é uma dolorosa perseguição política. 
Este é o momento que estamos vivendo. E porque eu 
sou mais velho, porque eu tenho mais história, porque 
eu conheço mais isso do que o Lula e a equipe dele – 
eu já estava aqui quando o Lula ainda não estava no 
comando sindical –, é que eu acho que é importante 
o que nós estamos fazendo agora. 

Nós estamos evitando que o Governo Lula pas-
se para a História como um Governo mau, vingativo, 
cruel, que abafou o Estado do Rio Grande do Sul. É 
isso que nós estamos evitando, é isso que nós esta-
mos tentando evitar.

Eu sempre tive certeza da Ministra Dilma. Não 
me ocorreu que passasse pela cabeça dela essa arti-
manha. Não sei o que é. Pode ser até burocracia exa-
gerada, pode ser até os inconformes, o momento em 
que tudo está angustiadamente equivocado.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) –  
Senador Pedro Simon, eu o interrompo um minutinho 
porque o Dr. Giles, da Casa Civil, gostaria de lhe fazer 
um comunicado sobre esse tema.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB  – RS) –  Eu pas-
so a palavra...

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Ao Senador Heráclito Fortes.

Senador Heráclito Fortes, V. Exª está com a pa-
lavra.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) –  Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, 
quero agradecer ao Sr. Presidente pelo liberalismo, 
mas nós estamos aqui tratando de um assunto da 
maior importância. E quero louvar a determinação do 
Pedro Simon que fica aqui lutando de maneira muito 
brava para que haja uma solução satisfatória para esse 
empréstimo do Rio Grande do Sul, que é fundamental 
para o equilíbrio das finanças do Estado, uma vez que 
o próprio Estado sentiu-se prejudicado no processo 
iniciado em governos passados, é claro, que foi exa-
tamente no momento em que o Governo Federal as-
sumiu algumas dívidas de governos estaduais e não 
assumiu outras. 

Esse é um processo muito penoso, no caso espe-
cífico, o Rio Grande do Sul cumpriu sua parte, e houve, 
por parte do Governo, o compromisso da contrapar-
tida de repassar recursos retidos em outras rubricas 
exatamente como forma de compensação pela atitude 
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de o Governo ter feito seu dever de casa. O Governo 
Federal não cumpriu sua parte e hoje estamos aí en-
frentando esse problema. Eu gostaria de indagar do 
Senador Pedro Simon, que já concluiu o seu comuni-
cado, se já existe uma solução por parte do...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A nova 
informação é de que o Dr. Giles diz que está esperan-
do agora a Exposição de Motivos, que o Presidente 
Lula estará no Palácio às 15 horas e que estará aqui 
às 15 horas e 15 minutos. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quero 
sugerir que a sessão seja suspensa agora e reaberta 
às 15 horas. 

O SR. PRESIDENTE(Gim Argello. PTB – DF) 
– Senador Heráclito Fortes, desde que os que estão 
presentes assumam o compromisso de voltarmos às 
15 horas. 

V. Exª já fica convidado, assim como o Senador 
Pedro Simon, para estarmos aqui às 15 horas. Vamos 
suspender a sessão e voltaremos, então, às 15 horas. 
V. Exª acha essa uma boa saída?

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Evi-
dentemente, essa é uma questão nova, mas não vejo 
outra maneira de ser solucionada.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– Só um minutinho, para eu me orientar com a nossa 
Secretária-Geral, Cláudia Lyra. Só um segundinho, 
Senador Heráclito. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
não. (Pausa.)

É lamentável, Presidente, que nós tenhamos que 
passar, como legisladores, por isso. Nós estamos vi-
vendo aqui – e é bom que o Brasil todo assista – uma 
demonstração do quanto o Executivo muitas vezes tri-
pudia, não só sobre o Legislativo, mas também sobre 
os Estados da Federação. O que está ocorrendo aqui 
é um verdadeiro absurdo, é inaceitável. 

Esse projeto se encontra em tramitação no Gover-
no Federal para análise do Ministério do Planejamento 
e do Ministério da Fazenda já há algum tempo e não é 
possível que fatos dessa natureza se repitam. 

Daí por que louvo a atitude e o gesto do Senador 
Pedro Simon, que eu não diria que abre uma crise, mas 
que é um alerta para que fatos dessa natureza não se 
repitam. O Ministério do Planejamento deixou para fa-
zer a remessa da documentação na última hora. Nós 
estamos diante de prazos vitais, porque vamos entrar, 
a partir do dia 5 de julho, na questão da lei eleitoral. 
Teremos uma semana, conforme já foi anunciado, em 
que não haverá sessões deliberativas e as comissões 
não vão se reunir, o que coloca em risco a eficácia e 
o objetivo desse projeto. Ele teria de ser suspenso e 
isso só poderia ser votado e aprovado, para ter efeitos 

legais da assinatura final por parte do Executivo e do 
Bird, no mês de novembro. 

Portanto, essa luta, esse desespero do Senador 
Pedro Simon é exatamente por isso. Em nome do Rio 
Grande do Sul, ele está tentando encontrar uma solu-
ção. Como estamos?

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– Senador Heráclito, por favor, convido V. Exª, nessa 
liberdade em que estamos aqui, para também vir até 
a Mesa, para entendermos a situação. Por favor, Se-
nador Heráclito Fortes.

Vou prorrogar a sessão por duas horas. Está 
prorrogada a sessão por duas.

Este interstício...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Dei-

xe-me entender. A sessão não está suspensa; está 
prorrogada.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – A 
sessão está prorrogada por duas horas. A Drª Cláudia 
está nos explicando que não existe a figura da suspen-
são da sessão para aguardar uma matéria, tendo em 
vista que não existe Ordem do Dia. Por isso eu gostaria 
de que V. Exª desse um pulo até aqui, para podermos 
fazer um consenso e um acordo sobre essa questão, 
se for possível, Senador Heráclito Fortes.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Senador 
Heráclito, quantas vezes suspendemos a sessão para 
os líderes se reunirem e ficarem dez horas discutindo 
e ficamos esperando?

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Terí-
amos que ter.. Não entendi, Senador Simon. O micro-
fone está distante, não consegui entender.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Em pri-
meiro lugar, pedi prorrogação por duas horas. Está 
prorrogado, porque o chefe de gabinete da Ministra 
informou que o Procurador-Geral da Fazenda ainda 
não fez a redação final. E o Presidente Lula chega às 
três horas para assinar. Então, pedi a prorrogação por 
duas horas. 

Agora, o que eu digo é o seguinte: nós podemos 
ficar aqui conversando ou eu posso pedir a suspensão 
da sessão para aguardarmos e procurarmos a chefia 
da Casa Civil.

A ilustre Secretária – não sei de onde está tiran-
do –, diz ela que se pode suspender a sessão quan-
do é... Eu cansei de suspender a sessão e de ver a 
sessão ser suspensa para reunir as lideranças, para 
não sei o quê. E ficamos três, quatro horas para voltar 
a nos reunir.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Farei, 
então, outro questionamento: pode-se encerrar esta 
sessão e abrir uma às três horas?
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não. Essa 
não pode, porque não teremos quorum para abrir. Mas 
pode-se suspender esta e reabrir em uma hora. Ou 
então vamos ficar conversando aqui.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Que-
ríamos evitar que a Nação brasileira ficasse assistindo 
a essa luta do Congresso contra a burocracia. Isso é 
mal para a burocracia brasileira. Essa é uma questão 
que estamos vendo, Senador Pedro Simon, inusitada. 
Nós estamos sem opção, a não ser ficar, muitas vezes, 
até cansando os ouvintes. Mas quero que haja uma 
compreensão quanto ao motivo. É um motivo nobre. 
Nós estamos aqui diante de um fato, não queremos 
quebrar as regras regimentais, mas estamos também 
sob esta pressão, que é a data. É evidente que esse 
assunto foi deixado para a última hora não de boa-fé 
nem de boa intenção.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu acha-
va que o Governo não queria mandar. Para ser muito 
sincero. Aliás, falei para V. Exª!

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Cla-
ro!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ele não 
queria mandar. Agora, vem a informação do Procura-
dor-Geral da Fazenda, dizendo que está mandando. E 
vem a informação do chefe de gabinete da Ministra da 
Casa Civil, dizendo que a Ministra determinou, que ele 
vai mandar e que vai chegar aqui às três horas. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
é, o ruim disso tudo é ficarmos aqui, e eles não man-
darem. Aí é uma desmoralização!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com todo 
respeito, é ruim para mim, para ti, para o Presidente, 
mas é pior para eles.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Para 
eles, exatamente!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É pior para 
eles! Se acontecer isso, estamos sendo feitos de bobos. 
Mas não só nós estamos sendo feitos de bobos. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Cla-
ro, estamos aqui cumprindo o nosso dever, estamos 
aqui dando a nossa cota. Agora, se chegarem as três 
horas, e essa mensagem não chegar aqui, paciência! 
É um desrespeito à Federação, é um desrespeito ao 
Rio Grande do Sul, é um desrespeito a este Senado. 
Daí por que a minha preocupação é única e exclusiva-
mente esta. Eu prorrogo novamente a minha viagem. 
Eu tenho necessidade de me deslocar, mas prorrogo. 
Acho que essa é uma questão... Nós estamos criando 
aqui um fato. É preciso que, daqui para a frente, haja 
um outro tipo de gesto, outro tipo de atitude com rela-
ção ao Senado e, acima de tudo, a um Estado como o 
Rio Grande do Sul, que não merece esse tratamento. 

E digo isso, Senador Simon, porque sou de um Estado 
que, infelizmente, tem sido maltratado pelo Governo 
Federal, embora tenha um Governador que é do mesmo 
Partido do Presidente da República. Tem sido tratado 
com desprezo, com desdém, haja vista...

Agora mesmo – aí é culpa do Governador; quero 
isentar o Governo Federal –, nós não tivemos na LDO 
nenhuma proposta de bancada, nenhuma proposta 
coletiva por parte do Estado do Piauí. E vamos deixar 
bem claro que essas propostas são do Executivo, as 
diretrizes orçamentárias são traçadas pelo Executivo. 
E não se diga que há divergência política com relação 
a isso, porque nunca houve.

O exemplo mais recente foi o próprio Senador Mão 
Santa, que é de outro Partido, é adversário do Gover-
no. Como todos sabem, colocou uma emenda de sua 
responsabilidade para a retomada da construção do 
porto de Luís Correia. Eu, por exemplo, coloquei uma 
emenda para atender a uma solicitação do Governa-
dor para a recuperação e construção de aeroportos 
no interior do Piauí.

O Piauí, Senador Simon, é um Estado – e V. Exª 
conhece – de uma extensão territorial grande, e tem 
apenas Teresina e Parnaíba com aeroportos e ilumina-
ção noturna. Nós já tivemos acidentes, nós já tivemos 
problemas de pessoas com crises de saúde, e não 
há como se fazer o deslocamento com segurança du-
rante o período noturno. A emenda visa exatamente a 
compor essa lacuna com a qual o Piauí padece muito. 
Então, não existe essa dificuldade.

O caso do Rio Grande do Sul é muito parecido. 
Há uma unanimidade, há um entendimento de todos 
os Senadores. O lamentável é que a burocracia, por 
motivos que não conheço – até porque não participo 
do Governo –, criou. E, se deixar, por filigranas admi-
nistrativas, esse assunto para última hora, é grave.

Se V. Exª não estivesse aqui com essa disposi-
ção, o Rio Grande do Sul estaria amargando, na se-
gunda-feira, um prejuízo terrível. Tenho certeza disso. 
Por isso o Rio Grande do Sul lhe tem tanto apreço e 
lhe reconduz a esta Casa.

Acho que V. Exª hoje, além de estar cumprindo 
um papel extraordinário como Senador do Rio Grande 
do Sul, está também desempenhando seu papel como 
Senador brasileiro. Esse fato espero que não se repita 
mais e que esta Casa não tenha de passar por esta 
situação que estamos passando aqui.

Afinal, prorroga-se...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gim Argello. PTB 

– DF) – Senador Heráclito Fortes, está prorrogada a 
sessão até as 15h50. Já está prorrogada. Vamos ficar 
aqui e aguardar, pelo bem do Rio Grande do Sul, pelo 
bem do Brasil. É isso mesmo. Vamos vencer essa bu-
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rocracia que V. Exª coloca sem dificuldades. Estamos 
todos aqui aguardando essa mensagem chegar para 
ser lida ainda hoje. O problema de não suspender a 
sessão é só de Regimento, para que possa ter vali-
dade a leitura do documento. Então, é importante que 
continuemos aqui até a hora em que esse documento 
chegar. Aí, sim, tem validade e não foi feito...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
é, Senador Simon, vamos continuar aqui e vamos 
lamentar. Que falta faz o Senador Mão Santa numa 
manhã como esta! Ele deve estar cumprindo alguma 
tarefa no Estado. É lamentável, porque estaria dan-
do aqui uma grande colaboração, com o seu “atentai 
bem”, a todos nós.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Talvez este 
seja o dia em que ele está fazendo mais falta.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
é. Para mim ele faz falta todo dia, mas hoje ele faz 
falta ao Piauí, ao Rio Grande do Sul e ao Brasil, la-
mentavelmente.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-
dente, é interessante que muitos devem estar assistindo 
a esta sessão. Fico a me perguntar o que um estudante 
universitário deve estar pensando deste momento que 
estamos vivendo. Em primeiro lugar, isso é democra-
cia. Se não houvesse democracia, o Presidente ditador 
faria o que bem entendesse e não daria satisfação a 
quem quer que seja. Por maiores defeitos que tenha 
a democracia, não há regime melhor do que a demo-
cracia. Não há! Agora, temos que melhorá-la. 

O Brasil não encontra a fórmula da convivência 
entre Executivo, Legislativo e Judiciário. A democra-
cia republicana é aquela em que temos três Poderes: 
o Parlamento legisla, o Executivo executa, o Judiciá-
rio julga. A nossa missão é votar as leis e fiscalizar o 
Presidente da República. O Presidente da República 
executa as obras, executa a política financeira. O Judi-
ciário fiscaliza o cumprimento da lei, condena à prisão, 
decide as questões de família, decide as questões en-
tre União e Estado, decide a vida de todo dia. O Brasil 
vive esse problema.

O artigo da Constituição diz que os Poderes são 
independentes e harmônicos entre si. Independente 
quer dizer que o Executivo exerce a sua missão com 
absoluta liberdade; nós, também, a nossa; e o Judiciá-
rio, a dele. Mas harmônicos quer dizer que o fato de eu 
ser independente e executar minha missão não quer 
dizer que eu não deva informação, orientação, e que 
não esteja, de certa forma, a minha atividade sujeita 
à atividade do outro.

Por exemplo: o Judiciário pode decidir sobre atos 
incorretos tanto do Executivo como do Legislativo. O 
Judiciário pode cassar o mandato de um Deputado. O 

Judiciário pode dizer que uma lei é ilegítima, inconsti-
tucional. E o que está acontecendo no Brasil? Primei-
ro, é o superpoder do Presidente da República. Ele 
praticamente exerce o seu Poder, mas também exer-
ce o nosso Poder, o do Legislativo. Hoje, o Presidente 
da República legisla muito mais do que o Parlamento 
Nacional.

Um jornalista da TV Senado me perguntava ontem 
o que eu achava do fato de que, nos últimos anos, de 
autoria do Senado, tinham sido aprovadas cinco leis. 
Cinco de autoria do Senado; mais de trinta de autoria 
do Executivo. É que o Poder Executivo, além de ser 
autor de projetos de lei, é autor de medidas provisórias, 
sendo que as medidas provisórias entram em execu-
ção no dia seguinte àquele em que são remetidas a 
esta Casa. O Presidente da República pode vetar pro-
jetos de lei aprovados pelo Senado; e os projetos de 
lei vetados pelo Presidente da República não entram 
em vigor, vêm para esta Casa. E o Senado tem mais 
de mil projetos votados por nós, vetados pelo Presi-
dente da República e que estão aí nas gavetas; esta 
Casa não aprecia.

Então, com o perpassar do tempo... Por exemplo, 
qual é a lei mais importante que o Congresso vota? 
É o Orçamento. O Orçamento é a vida da Nação. O 
Orçamento determina o que o cidadão tem de pagar 
como imposto e as obras a que ele tem direito. Toda a 
vida do Poder Executivo está dentro do Orçamento. O 
que eu posso fazer este ano? É o que está dentro do 
Orçamento. Só que, no Brasil, isso é de mentira. Em 
qualquer país democrático, é isso aí; o que está no Or-
çamento pode ser executado. No Brasil, é de mentira. 
O nosso Orçamento não é um orçamento impositivo, 
não é obrigação, não é determinação. O Presidente, se 
quer cumprir, cumpre; se não quer cumprir, não cumpre. 
E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo.

De um Orçamento que o Congresso vota, o per-
centual que o Presidente da República executa é infi-
nitamente pequeno, porque depois ele transplanta as 
verbas para cá, para lá, muda, altera da maneira que 
ele bem entende. Então, o Executivo tem realmente 
super poder. 

E esta Casa, numa época, ela tinha muita credi-
bilidade por causa das comissões parlamentares de 
inquérito. Esta Casa já fez o País tremer com as suas 
comissões parlamentares de inquérito. Hoje, elas ca-
íram em desuso. Com a CPI das ONGs e com a CPI 
dos Cartões Corporativos, a decisão foi de não se fa-
zer mais comissão parlamentar de inquérito. A última 
que teve um papel importante, que badalou, foi lá no 
Rio Grande do Sul. A CPI que está terminando agora. 
Essa funcionou! Mas aqui no Congresso? É um zero 
à esquerda, absolutamente um zero à esquerda.
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Nesse sentido, o nosso Congresso deixa muito 
a desejar.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o 
maior prazer.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Simon, evidentemente, estamos vivendo, nesta Casa, 
um período negro com relação à ética. E, nesse bojo, 
as CPIs estão recebendo uma blindagem que nunca 
vi na minha vida.

Nem aquele famoso caso que houve, na época 
da revolução, de um jornalista que morreu, que desa-
pareceu, de que acusaram Ministro...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Her-
zog?

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Não, não foi 
o caso do Herzog. Foi o caso daquele jornalista que 
desapareceu na Baía de Guanabara, que depois... Não 
lembro aqui, agora, o nome dele... Baumgarten! Nem 
no caso Baumgarten, os Ministros da época tiveram 
tanta proteção. Nem no caso Riocentro, que foi um di-
visor de águas naquele período, a proteção foi tanta. 
Tanto é que caíram Ministros, houve punições. Agora, 
não se pune e se premia. Não se pune e se promove. 
A questão do cartão corporativo, na Comissão Mista, 
foi um caso assombroso: montou-se um verdadeiro 
bloqueio para que os fatos não fossem apurados. A 
mesma coisa se repete com relação à CPI das ONGs, 
com uma diferença: ONG tem a sua fiscalização feita 
pelo Ministério Público. À medida que as denúncias são 
feitas, o Ministério Público tem por obrigação investigar. 
Ele pode não ter o instrumento para sair procurando 
as irregularidades, mas, quando vem a denúncia, que 
é lida, que é anunciada na Comissão, eles fazem. E 
eles estão fazendo. Há muita gente enganada pensan-
do que essa CPI vai dar em pizza. Vai não! Essa CPI, 
em primeiro lugar, já mostrou o seu objetivo, já está 
surtindo os seus efeitos, já está segurando algumas 
liberações imorais. Por conta disso, as ONGs que atu-
am na Amazônia de maneira clandestina e criminosa 
já ficaram expostas. Evidentemente, não se chegou 
aonde queria. É preciso que se purifique esse ins-
trumento que é um instrumento de salvaguarda, um 
instrumento muito positivo para um País que quer ser 
moderno. Agora, o que é triste é estarmos aqui nessa 
vigília e vermos em um blog: “Polícia Federal vascu-
lha gabinetes de Deputados na Câmara”. Agora, neste 
exato momento, Senador Simon. Primeiramente, não 
sei como a Policia Federal entrou. Deve ter consegui-
do uma autorização, uma permissão da direção, mas 
está vasculhando gabinetes de parlamentares sob a 

suspeita de desvio de recursos do PAC. E olha que o 
PAC só liberou até agora...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não estou 
entendendo. Polícia Federal...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Polícia Fe-
deral vasculha gabinetes de Deputados na Câmara.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas como 
entrou no gabinete do Deputado?

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Agora.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Como ela 

entrou no gabinete?
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Vou ler aqui. 

Vamos ler aqui para ver:

A Polícia Federal lançou nesta sexta-
feira uma grande operação com cerca de mil 
agentes para combater fraudes em licitações 
de obras do Programa de Aceleração de Cres-
cimento, PAC, do Governo Federal.

Há suspeita de que teriam sido desviado 
cerca de R$700 milhões da construção de ca-
sas populares e de estações de tratamento de 
esgoto em vários municípios. A organização 
criminosa envolveria políticos e empresários 
de sete Estados e do Distrito Federal. Duas 
equipes da PE fazem diligência na Câmara dos 
Deputados cumprindo mandado de busca e 
apreensão de documentos e computadores.”

Quer que leia o resto?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Espera 

aí. Eu duvido. Mandado de apreensão da Justiça para 
entrar em gabinetes de Deputados?

Pois é. Está aqui. Cumprindo o mandado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não! 

Não acredito.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – É o que V. 

Exª está vendo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, não, 

não, não acredito.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – E há um 

pânico do outro lado da Casa exatamente por isso. A 
operação está sendo realizada a essa hora.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mandado 
de apreensão judiciária...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Cumprin-
do mandado de busca e apreensão de documentos e 
computadores.

Uma equipe da PF está no gabinete do 
Deputado João Magalhães, do PMDB, Minas 
Gerais. Segundo a Polícia Legislativa, também 
está sendo realizada busca no gabinete do De-
putado Ademir Camilo, PDT, Minas Gerais. O 
Diretor-Geral da Câmara, Sérgio Contreiras, 
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e o Diretor em exercício do Departamento de 
Polícia Legislativa, Mauri Rosa, acompanham 
a operação da polícia na Casa.

Está sendo acompanhado pelo Diretor da Casa. 
Então, esse é um fato. Eu lamento. Enquanto nós es-
tamos aqui nessa vigília, nesse trabalho, tem o outro 
lado da história. Eu lamento. Relutei, inclusive, em citar 
o nome, porque os parlamentares podem estar sendo 
vítimas de uma perseguição. Mas só essa possibilidade 
de desvio de recursos do PAC (Programa de Acele-
ração do Crescimento) é um absurdo, Senador. Aliás, 
vamos nos lembrar de que antes de ele ser lançado já 
tivemos, lá atrás, o envolvimento de diretores inclusive 
da Caixa Econômica, que estavam preparando meca-
nismos de burlar o PAC. É muito triste isso. Agora, esse 
Governo não aceita a crítica; não aceita o contraditório; 
persegue pessoas; bota seus instrumentos policiais 
para perseguir pessoas que combatem o Governo. 
Este Governo está descambando, meu caro Ministro 
Simon, para um lado muito perigoso. Escuta telefônica 
num país, escutas ilegais, escutas sem autorização 
da Justiça acontecem a rodo. Não há mais nenhuma 
segurança. Outro dia, Senador Simon, eu estava no 
aeroporto de Brasília e uma garotinha de seis anos, 
no máximo, toda vestida com roupa cor-de-rosa, uma 
malinha cor-de-rosa e o telefone todo combinando, 
estilo Hello Kitty, como disse depois alguém a quem 
eu pedi informação, conversava com uma colega na 
fila do aeroporto. De repente, ela vira-se para a cole-
ga – olha, uma garota de cinco ou seis anos – e diz: 
“Fulana, não fala disso não, que a gente pode estar 
sendo gravada”. Imagina aonde nós chegamos. É isso. 
É uma irresponsabilidade, é um instrumento de escuta 
que, muitas vezes, até pode ajudar em determinado 
episódio para desvendar crime e está sendo usado de 
maneira totalmente liberalizado, sem nenhum critério. 
Portanto, Senador Simon, fiz questão de fazer esse re-
gistro e quero ser justo, esse blog, no Globo Online, de 
Ricardo Noblat, estou acabando de ler. A outra coluna, 
do Cláudio Humberto, trata do mesmo assunto. Vamos 
ver aqui. Faço questão de mostrar-lhe. Vamos ver aqui 
o que é que diz o jornalista Cláudio Humberto:

Operação: PF vasculha até a Câmara. 
A Polícia Federal faz, neste momento, buscas 
nos gabinetes dos deputados João Magalhães 
(PMDB-MG) e Ademir Camilo (PDT-MG) no 
Congresso, em Brasília. Os policiais estão 
trancados nos dois gabinetes. As buscas fa-
zem parte da Operação João de Barro, que 
investiga uma quadrilha que teria desviado 
verbas de obras do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) para construção de ca-
sas populares.

É uma coisa realmente triste. Espero que isso não 
envolva os Parlamentares, até porque o Sr. Camilo eu 
não conheço, mas o Sr. João Magalhães é Deputado 
há várias legislaturas. Espero que esses fatos sejam 
esclarecidos. Mas, de qualquer maneira, é um abalo à 
credibilidade do Congresso brasileiro. Enquanto isso, 
V. Exª está aí nessa luta, Senador. Mas é melhor essa 
luta do que a outra. Alguma informação nova?

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– Não, Senador Heráclito, é sobre esse assunto que 
se está colocando aqui. Eu disse ao Senador Simon, 
porque ele me perguntou, que o mandado de busca 
e apreensão foi expedido pelo Supremo Tribunal Fe-
deral.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Então, Se-
nador Simon, veja bem...

O SR. PEDRO SIMON (PDMB – RS) – O mandado 
de busca e apreensão no gabinete do Deputado?

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – É 
o que está sendo citado aqui na Folha Online, UOL:

Os mandados de busca e apreensão foram ex-
pedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), e os de 
prisão pelo juiz Hermes Gomes, da 2ª Vara de Gover-
nador Valadares (MG). 

Segundo a PF, uma auditoria do TCU (Tribunal 
de Contas da União) realizada em 29 municípios do 
leste de Minas Gerais revelou indícios de fraude na 
execução de obras.

E vai por aí.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Repare o 

que estou dizendo: ou tomamos providência, ou vamos 
ser acobertados pelo lado de lá. É o que está aconte-
cendo. O Supremo mandou vasculhar o gabinete de 
um parlamentar. Sinceramente, tenho uma interrogação 
sobre isso. Qual é a realidade? Pediram autorização ao 
Presidente da Câmara dos Deputados? O Presidente 
deu essa autorização?

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – É o que me 
parece, porque a matéria diz inclusive que essa busca 
está sendo feita na companhia do Diretor-Geral e do 
Diretor do Departamento de Política.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Departa-
mento de Polícia da Câmara dos Deputados.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Departa-
mento de Polícia da Câmara dos Deputados.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se tem 
autorização do Presidente... Mas é muito delicado.

Por isso, volto a dizer, se nós, Congresso Nacio-
nal, não tomarmos a iniciativa de colocar as coisas 
nos seus devidos lugares, vão passar por cima de 
nós. Quando digo que devemos esclarecer e colocar 
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nossa vida a nu no direito de ser o que é... Vão passar 
por cima de nós.

Os Presidentes dos Tribunais Regionais do Brasil 
inteiro, reunidos no Rio de Janeiro, ontem, tomaram a 
decisão de que vão tomar posição com relação a ficha 
suja. E acho que temos que sair na frente. Temos que 
iniciar um processo de reversão dessa realidade que 
o Senador Heráclito Fortes e o Presidente do Senado 
estão dizendo para nós, 

E a maneira de tomarmos uma atitude é come-
çarmos uma reação, e a reação é pela auto-afirmação. 
Vamos deixar claro a vida do Congresso e a vida da 
política brasileira. O povo gosta de uma notícia des-
sas. O povo gosta de saber que o político está sendo 
investigado, porque o povo acha que não acontece 
nada. Por isso, repito: o Congresso, hoje, é um Poder 
muito esvaziado; muito esvaziado na sua competência, 
por que o Governo Federal assessorou-se, adonou-se 
daquilo que compete ao Congresso Nacional, muito 
esvaziado na falta de capacidade de agir. O caso das 
medidas provisórias é o caso mais simples que há. 
Metade das medidas provisórias que vêm para o Con-
gresso, o Congresso deveria derrubá-las, mandá-las 
de volta ao Presidente da República por serem incons-
titucionais. Entra aqui. É inconstitucional? Devolva-as! 
Mas não temos coragem de fazer isso. A maioria, no 
Brasil, é maioria para ser servil. Vejam se nos Esta-
dos Unidos ou no parlamento europeu a maioria faz o 
papel humilhante, de cabeça baixa para o presidente 
da república! Nos Estados Unidos, o presidente da 
República manda uma mensagem para o Congresso, 
e o líder do partido dele, que é o Partido Republicano, 
transforma a mensagem em projeto de lei.

A origem do projeto de lei é do deputado e não 
do presidente da República. Aqui, projeto de lei de 
Deputado não vale dois mil réis; de Senador, então, 
menos que um. Nós temos de ter uma reação da so-
ciedade brasileira. 

O Brasil tem um momento importante na sua eco-
nomia? Sim. Nunca vivemos um momento em que o 
Brasil tivesse tantas manchetes positivas. A manchete 
do petróleo – passaremos a ser grandes produtores 
–, a manchete do biodiesel, em que o Lula teve com-
petência para fazer um desafio correto na ONU. Uma 
coisa é o americano querer tirar petróleo do milho, o 
que é um absurdo. O milho é o vegetal mais necessário 
para a sociedade. E o americano deixou de produzir 
trigo, deixou de produzir soja para produzir milho, e 
metade desse milho é para ser transformado em álco-
ol. O álcool americano tirado do milho é infinitamente 
inferior e em menor quantidade e muito mais caro que 
o álcool brasileiro tirado da cana-de-açúcar. E o Bra-
sil não deixou de plantar um hectare de milho, arroz 

e trigo para plantar cana-de-açúcar. Estamos numa 
posição importante com relação aos produtos agríco-
las, porque há uma quebra no mundo, e o Brasil está 
importante nesse setor. O Brasil está sendo chamado 
para os grandes debates internacionais.

É claro que é uma posição política de véspera 
de eleição, mas o candidato do Partido Republicano 
a presidente dos Estados Unidos diz que no Grupo 
dos 8 deve entrar o Brasi e, diz ele, que deve sair a 
Rússia – eu não sei.

O Brasil e o Presidente Lula tomaram uma posi-
ção muito competente: Brasil, Índia, China, Rússia e 
África do Sul debaterem, criando um grupo especial, 
que são grandes nações, grandes no tamanho, na 
economia e na população, mas pequenas no desen-
volvimento. É claro, a China mostrando uma expansão 
fantástica, mas ainda não são países desenvolvidos, 
mas em desenvolvimento. O Brasil está criando esse 
grupo, que está tendo uma importância muito relevante 
na realidade que estamos vivendo. 

O Governo Federal e o Itamaraty estão tendo uma 
projeção excepcional em âmbito mundial. É interessan-
te salientar aqui. Nem as grandes nações – Inglaterra, 
França e Itália – têm um Itamaraty, um Ministério das 
Relações Exteriores tão competente como o Brasil tem; 
o do Brasil é de Primeiro Mundo, tamanha seriedade, 
rigidez, competência, honorabilidade, confiabilidade, 
capacidade. O Itamaraty é igual aos grandes Ministé-
rios das Relações Exteriores do mundo inteiro. Temos 
condições muito grandes e positivas, mas, ao lado 
disso, temos alguns vazios e é necessário tomarmos 
providências. Não falo na educação – o Senador Cris-
tovam é um herói, grande debatedor dessa matéria; 
não falo nas questões da ética, que, lamentavelmente, 
o Brasil deixa muito a desejar; não falo na questão da 
divisão social no Brasil, em cuja distribuição, apesar 
do crescimento, não há justiça: os ricos estão cada 
vez mais ricos – o Brasil, nos anos que passaram, é o 
país do mundo onde se criou maior número de novos 
milionários. Mas falo, de modo especial, naquilo que 
um governo deveria ter: compromisso com a socieda-
de, com o próprio país e com a história. 

Já disse muitas vezes: “O Brasil vem vivendo 
uma série de perigos que devem ser analisados pela 
profundidade que merecem: o regime militar, nascido a 
pretexto de moralização – a Igreja patrocinou, inclusive, 
as cruzadas com Deus e a família para derrubar um 
presidente legitimamente constituído, para estabelecer 
um regime militar de dezenas de anos, em que paga-
mos um preço muito, muito caro! O Brasil conseguiu 
vencer. Atravessamos um risco americano frente a co-
biça internacional, pois achavam que, daquele regime 
de ditadura militar, partiríamos para um conflito social, 
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praticamente uma guerra civil, e se cogitava, à época, 
que o Brasil, assim como o Vietnã e a Coréia, racharia 
ao meio e se dividiria em dois países. O Brasil teve a 
competência de sair daquele conflito e conservar sua 
soberania, conservar sua unidade. 

Chegado o Governo Lula, a gente imaginava que 
era o nosso grande momento – e não há dúvida ne-
nhuma de que em muitas coisas o Governo Lula tem 
sido positivo. Mas o que não perdôo é que exatamente 
onde a gente mais esperava que desse certo, onde a 
gente tinha a convicção de que daria absolutamente 
certo, que seria na dignidade, na seriedade, na hon-
radez, o Governo deixa tanto a desejar. Que aquele 
Lula, que aquele PT... Que Dom Evaristo transformou 
as comunidades de base da Igreja, que foi um movi-
mento bonito a Igreja se aproximando do povo, a Igreja 
se aproximando dos humildes, um carisma no sentido 
de que a missão da Igreja não era apenas uma missão 
divina de encaminhar a Deus as criaturas, mas aqui na 
terra era uma missão social e humana no sentido da 
igualdade e da diminuição das desigualdades.

Há uma discussão muito grande até hoje sobre 
o papel que a Igreja desempenhou, a Igreja latina do 
Celam, mas foi ali que surgiram as grandes forças do 
PT. Da sacristia, o PT foi andando, foi crescendo e fez 
nascer o partido político que conhecemos. Ninguém 
consegue entender direito como é que ele nasceu, mas 
todos concordam que teve um extraordinário papel na 
história do Brasil.

O pessoal do PT era um pessoal sofrido, gente 
simples, modesta. A não ser alguns setores da Igreja, 
eles não tinham nada do lado deles: nem prefeitura, nem 
governo de Estado, nem governo federal. Eles lutavam 
na imprevisibilidade do que aconteceria no futuro.

O Lula levou o PT ao poder, depois de perder 
três eleições seguidas para Presidente. Reparem que 
coisa fantástica ocorreu no Brasil: Lula foi cinco vezes 
candidato a Presidente da República, teve três derro-
tas e, agora, duas vitórias. 

O que a gente não imaginava é que o PT no go-
verno seria como o PSDB de Fernando Henrique no 
governo. Não há nada mais igual ao PSDB do Fernando 
Henrique do que o PT do Lula no Governo. São prati-
camente iguais, mas há uma diferença: a corrupção de 
Estado, o envolvimento de órgãos do Estado, como se 
viu na CPI do Mensalão. Isso não se via no Governo do 
Fernando Henrique. No Governo de Fernando Henri-
que, um aristocrata, não se via a Segurança atuar com 
tanta ênfase e força como agora. Não se via órgão do 
Governo ajudar filho do Presidente como agora. Isso 
é que não consigo entender. 

Conhecendo como eu conhecia o Lula, sua his-
tória, sua biografia, a retidão de suas ações, eu não 

consigo entender o que vem ocorrendo. Lula perdeu 
três eleições para Presidente da República, mas não 
perdeu a dignidade, a verticalidade. Ninguém podia 
dizer nada dele. No entanto, espanta a facilidade com 
que as coisas acontecem em seu Governo, a facilidade 
com que aparece o compadre advogado, e o compa-
dre vai e vira, e a Varig segue o seu rumo; a facilidade 
com que os cartões de crédito corporativos, partindo 
do Governo de Fernando Henrique, continuam e se 
avolumam. 

No tempo em que o PT era um partido de oposi-
ção, as ONGs eram organizações consideradas ide-
alistas, de lutadores; os sem-terra eram gente que se 
atirava em aventura. Mas hoje, com o dinheiro, a rique-
za, o poder, as coisas mudaram. 

O cidadão sai de uma ONG, vai para a Força 
Sindical; sai da Força Sindical, vai para o gabinete do 
Paulinho, o Deputado; sai do gabinete do Paulinho e vai 
para a direção do BNDES. Mas como? Como se chega 
a isso? É a pergunta que eu faço! E não acontece nada. 
E não acontece nada! O ex-Chefe da Casa Civil talvez 
seja hoje o lobista mais importante no mundo inteiro, 
de maior peso, de maior significado – dizem que o ho-
mem mais rico do México o tem como lobista. 

Onde a gente vai chegar com isso? Onde Lula 
quer chegar com esse tipo de ação? Eu não sei, mas 
parece-me que hoje impera a idéia de que a gente tem 
de levar vantagem, a idéia que a sociedade não deve 
olhar mais para a questão da ética, da dignidade, da 
seriedade, o que importa são os resultados, os fins.

Agora, lá no Rio Grande do Sul, há o caso de um 
político importante que gravou sua conversa com um 
outro político também importante – foi conversar numa 
boa e gravou –, deu publicidade a essa gravação e fez 
um carnaval com isso. A idéia que prevalece é a de que 
ele está certo, a de que está certo ele ter gravado, por-
que ele queria moralizar, ele queria publicar as coisas: 
o fim justifica os meios. Aliás, Hitler e Goebbels diziam 
muito isso. A tese de que os fins justificam os meios 
leva à conseqüências imprevisíveis, absolutamente 
imprevisíveis, mas o Governo do Lula é um Governo 
em que os fins justificam os meios.

Vejo coisas positivas. Eu gosto do Secretário 
da Fome, o Ananias, acho que o trabalho dele é um 
trabalho excepcional. Ele não aparece, ele não é vis-
to em lugar nenhum inaugurando, distribuindo, assi-
nando qualquer projeto dentro da sua Pasta. Ele age 
por baixo, ele coordena, ele comanda, mas não quer 
aparecer nos jornais.

Tomei conhecimento de um caso envolvendo 
coisas absolutamente erradas e levei ao seu conheci-
mento. Ele me agradeceu e tomou providências para 
o caso que levei e para casos semelhantes que ocor-
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riam em todo o Brasil e que ele não tinha nem idéia 
que podiam estar ocorrendo.

É verdade que dizem que ele não pode ser candi-
dato, por exemplo, a Presidente da República, porque 
ele não se comunica bem com as massas, não tem 
o empuxo necessário – acho que isso que dizem que 
ele não tem é a qualidade que ele tem. 

Ele está no Ministério mais badalado – se o Lula 
está lá em cima nas pesquisas é por causa do traba-
lho dele e do seu Ministério –, mas não usa sua posi-
ção. Claro que isso não é idéia do Lula. É dele. Não é 
o Governo do Lula – que bom seria se o Governo do 
Lula se caracterizasse por seguir o exemplo do Mi-
nistro da Fome! Não, o Ministro da Fome é que não 
segue o exemplo do Lula e do Governo dele – talvez 
até esteja sendo criticado por isso. Aliás, alguém já 
falou que ele não sabe tirar proveito, que ele é um 
bom cara, competente, capaz, realiza, mas que não 
consegue crescer no Ministério dele. No fundo, estão 
criticando o Ministro Ananias porque ele não usa, não 
faz espalhafato, não faz badalação em torno do grande 
Ministério que tem. 

Trinta e oito Ministros!
Criaram o Ministério da Integração Social e Ra-

cial por medida provisória. Medida provisória! Este é 
o Governo do Lula. 

É o único País do mundo em que o Presidente 
do Banco Central tem o status de Ministro: Ministro 
Presidente do Banco Central, para fugir dos processos 
que contra ele existem. 

Eu não sei, mas eu digo, com muita profundidade: 
seria muito importante se nós reuníssemos, da socieda-
de brasileira, um grupo de pessoas que estabelecesse 
um princípio para começar a mudar isso. 

Eu tenho dito que o mal, no Brasil hoje, é que nós 
não temos referências. Nós não temos um Dom Hel-
der, um Dom Evaristo, um Teotônio, um Ulysses, um 
Tancredo, um Covas. Os grandes vultos que lideram 
e comandam a linguagem nacional e abrem caminhos 
para serem seguidos, hoje, o Brasil não tem. Seria im-
portante se nós iniciássemos um movimento assim.

Por isso, quarta-feira fui lá, quando a Associação 
dos Magistrados do Brasil, O Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, a OAB, CNBB e outras entidades 
lançavam o movimento por eleições limpas. Eu achei 
muito positivo, porque alguma coisa tem que ser feita 
neste sentido. 

Eu acho que devíamos nos unir no sentido de 
nem ser a favor e nem contra o Governo, nem desse 
partido, nem daquele partido, mas que algumas ban-
deiras absolutamente necessárias nós tivéssemos a 
coragem de defender. Há um sentido de movimento 
neste sentido, e eu acho que é preciso.

Senador Heráclito Fortes, eu passaria a bola 
para ti agora.

Preciso me afastar cinco minutos e gostaria que 
V. Exª usasse desta tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 
– Com a palavra o nobre Senador representante do 
Estado do Piauí, Senador Heráclito Fortes.

Já estão providenciando, Senador Heráclito, já 
deve estar chegando. Acredito que dentro de mais meia 
hora já esteja vindo a documentação. Tive a notícia de 
que já está a caminho. Já chegou ao Palácio. Saiu da 
Procuradoria da Fazenda Nacional para o Palácio do 
Planalto. Foi por meio magnético e o documento foi 
levado em mãos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Já 
saiu então do Ministério do Planejamento?

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Já, e foi para o Palácio do Planalto.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é lamentável que 
o Congresso Nacional esteja passando pelo que está 
sendo visto pelo Brasil inteiro. Estamos aqui aguardan-
do uma mensagem de interesse do Rio Grande do Sul, 
que é defendida pelo Senador Pedro Simon.

A urgência é por causa do limite do prazo. Nós 
vamos chegar ao período eleitoral, quando é proibido 
assinatura de qualquer rubrica de criação de despe-
sas. O limite é o dia 6 de julho, mas a burocracia, neste 
caso, remete a alguns passos, inclusive a assinatura 
final por parte do Banco que pactua, o Bird.

Eu faço este registro para que os que nos ouvem 
saibam por que estamos aqui, Presidente Gim Argello, 
em solidariedade não só ao Senador Pedro Simon, mas 
também ao Rio Grande do Sul e ao Brasil, porque nós 
vamos abrir, a partir de agora, um novo entendimento 
por parte do Senado.

Seria melhor que este fato não acontecesse em 
plena sexta-feira. Imaginem se o Senador Simon, que 
é um freqüentador costumeiro destas sessões das 
sextas-feiras, não estivesse aqui.

Seria transferido para a semana que vem, e na 
semana que vem já está aí anunciado: por decisão 
das Lideranças, nós não teremos sessão deliberativa 
e, por conseqüência, não teremos reunião das Comis-
sões. A alegação é de que nós temos os prazos das 
convenções, as convenções também têm prazo limi-
tado, são prazos fatais, e todos os políticos têm que 
dar assistência a sua base.

A verdade é que houve um entendimento. Eu 
quero aqui, por dever de justiça, dizer que não foi um 
entendimento solitário, uma decisão solitária do Pre-
sidente Garibaldi. Que não se jogue essa decisão nas 
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costas exclusivas do Presidente Garibaldi, pois é uma 
decisão colegiada. Vamos dividir os erros e os acertos. 
Se há condenação pelo recesso, ela é de todos, é dos 
que fazem o Colegiado desta Casa. Muito embora eu 
ache que, num caso como esse, há uma necessidade 
na atividade política. Nós temos, pela definição da lei, 
esse período consagrado às convenções municipais. O 
que é preciso é alertar a população e o Brasil que nós 
temos aqui passado semanas e semanas sem votar 
absolutamente nada, porque as medidas provisórias 
impedem. Querer potencializar uma semana por conta 
das atividades políticas é, mais uma vez, tentar desacre-
ditar esta Casa, que passa – nós reconhecemos – por 
momentos difíceis, exatamente pela maneira do rela-
cionamento, como é processado esse relacionamento 
entre os Poderes, mas que nem por isso pode se omitir 
no cumprimento dos deveres para com os partidos a 
que pertence cada um dos Srs. Senadores.

Senador Pedro Simon, V. Exª está conseguindo 
hoje um fato inédito. Mas nós temos de reconhecer 
que a TV Senado é fundamental, porque setores do 
Ministério do Planejamento, setores do Governo que 
assistiram ao pronunciamento de V. Exª resolveram, 
então, agilizar esse processo.

Eu não sei – V. Exª deve saber – desde quando 
tramita essa proposta no Senado Federal. Para mim já 
tem mais de um ano, pois o que eu tenho visto, siste-
maticamente, é a discussão em torno deste assunto.

Eu me lembro de que, na época da CPMF, falou-se 
muito aqui que sem a CPMF o Rio Grande do Sul não 
poderia aprovar. A cada evento se coloca um obstáculo 
para o Rio Grande do Sul resolver essa questão, que foi 
prometida, que foi um compromisso de governo e que, 
infelizmente, nos faz chegar nesta tarde de sexta-feira, 
quando aguardamos aqui. O Presidente Gim Argello 
está em permanente contato com o...

Sr. Presidente, já teve alguma notícia?
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 

Senador Heráclito Fortes e Senador Pedro Simon, eu 
falei agora novamente com o Dr. Giles, que, na maior 
boa vontade, disse-me que a documentação já chegou 
para ele por e-mail. Já está confeccionando a mensa-
gem. Mas, para enviar para cá a mensagem, só está 
esperando chegar um documento em papel, porque 
aqui, na Secretaria-Geral da Mesa do Senado, só se 
aceita documentos em papel. Então, ele já está provi-
denciando, a mensagem já está sendo construída. Só 
se está esperando os  documentos saírem do minis-
tério, para seguirem para cá.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Então, 
os documentos ainda estão no Ministério?

O SR.PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
A essa altura, já devem ter saído do ministério para a 
Casa Civil por e-mail. Já está sendo confeccionada  a 
mensagem,  Senador Heráclito. Realmente, este mo-
vimento está funcionando.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Meu 
caro Senador, é uma boa notícia, e espero que o Rio 
Grande do Sul supere esse fato lamentável imposto 
pela burocracia. V. Exª tem uma história nesta Casa. 
No momento, é o Senador com o maior número de 
mandatos no Senado Federal – talvez, quero crer, que 
na História do Brasil. Até agora, não conheço nenhum 
outro Senador que tenha alcançado sucessivamente 
os mandatos que V. Exª tem tido até hoje. E não é à 
toa que V. Exª alcança essa consagração nas urnas, 
o que demonstra que o povo do Rio Grande do Sul 
reconhece, exatamente, lutas que V. Exª encampa, 
como essa de hoje.

Eu estaria aqui muito feliz, Senador Simon, se es-
tivesse participando também dessa vigília em situação 
idêntica pelo meu Estado, mas, infelizmente, não há, 
por parte do Governador do Piauí, nenhuma vontade 
cívica, nenhuma aptidão para lutar, com a mesma gar-
ra com que o Rio Grande luta, na defesa de recursos 
para o Piauí. E olha, Senador Pedro Simon, que com 
toda a crise que o Rio Grande do Sul vive, ainda está 
infinitamente em melhores condições do que o meu 
Estado, infelizmente; mas é uma realidade.

Nós temos a região de Uruçuí, conhecida como 
Vale do Gurguéia, que necessita de infra-estrutura bá-
sica. Nós necessitamos de estradas e de energia elé-
trica. Não vi por parte do Governador nenhum esforço 
sincero para a solução desses problemas.

No Município de Bom Jesus, existe outro núcleo 
onde, inclusive, alguns gaúchos e catarinenses mo-
ram, onde as pessoas se dedicam ao plantio de grãos, 
principalmente soja. No governo atrasado, quando eu 
exercia a função de 1º Vice-Presidente da Câmara, de 
Vice-Líder ou de Líder do Governo, já nem me lembro, 
conseguimos a primeira etapa do linhão de energia 
elétrica para que subisse a serra e atendesse aquela 
população. De lá para cá, já se vão seis anos!

A obra parou, a produção cresceu, mas esse 
pessoal luta desesperadamente para conseguir a con-
tinuidade desse projeto. E o Governo Federal não dá 
sinal.

A empresa de energia elétrica do Piauí viveu cri-
ses. Entrou nessa operação da Gautama, que tanta 
tristeza deu ao Brasil. Cenas lamentáveis. O Piauí era 
um dos Estados em que havia obras feitas por esse 
grupo. Posteriormente a isso, já numa segunda con-
corrência, colocaram uma empresa de Pernambuco de 
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ligações com o comando partidário que hoje governa 
o País. Era uma empresa, até uma semana antes da 
concorrência, especializada em cosmético. Ganhou 
uma licitação sem nenhuma condição, sem nenhuma 
estrutura, e o Ministro interino de Minas e Energia, 
numa atitude de muita coragem, mandou anulá-la. Por 
conta disso, o Piauí paga um preço muito alto pela falta 
de estrutura que dê suporte ao seu crescimento e ao 
seu desenvolvimento.

Temos, Senador Simon, a certeza de que o Piauí 
perde, neste momento, a maior oportunidade que teria 
para crescer. O Governador tem muita intimidade com o 
Presidente da República, intimidade jamais vista entre 
um Presidente da República e um Governador.

Hospeda-se no Palácio, anda no avião do Presi-
dente, bate na barriga dele, mas nada disso reverte-
se em liberação de recursos para o Piauí. Muito pelo 
contrário, a gente vê, com muita tristeza, o Brasil intei-
ro ser contemplado com recursos, o PAC funcionar, o 
Presidente viajar anunciando obras do PAC, a Ministra 
Dilma viajar como mãe do PAC, anunciando obras para 
Santa Catarina, para o Amazonas... Mas para o Piauí, 
absolutamente nada de concreto.

É lamentável, mas é uma realidade que estamos 
vivendo. É lamentável. Agora, o Governador voltou no-
vamente a percorrer alguns Municípios, prometendo 
recursos. Mas são os mesmos recursos prometidos 
em 2006, quando da sua reeleição – um ato eleitoral. 
Lembro-me bem do Município de Riacho Frio, onde se 
prometeu uma estrada de mais de 80 Km de asfalto e 
fizeram cinco ou seis.

Havia naquela época, na campanha eleitoral, 
Sr. Presidente Gim Argello, uma patrulha mecanizada 
que saía de Município em Município. Era o Governador 
indo, e a patrulha começando obra. Faziam-se 3 Km 
de asfalto aqui, 4 Km ali, 8 Km acolá. E são mais de 
15 obras inacabadas. Outras foram feitas de qualidade 
lamentável, lastimável. Existe um asfalto feito na cidade 
de União que é caso de polícia. É caso de cadeia.

Não sei por que o Ministério Público do Piauí ain-
da não investigou essas obras, a origem dos recursos, 
a qualidade dessas obras, que eram prometidas de 
maneira acintosa nos palanques. É evidente que fez 
com que o Governador tivesse uma maioria fantástica! 
Também pudera, com o uso da máquina prometendo 
asfaltos e na maioria das cidades... E esses asfaltos 
foram pequenas amostras. Agora, volta-se novamente 
à campanha eleitoral; volta-se novamente às mesmas 
promessas de dois anos atrás. E o Piauí é evidente 
que paga esse preço.

Digo isso, Senador Simon, lamentando, porque 
gostaria de estar aqui anunciando obras construtivas 

para o meu Estado, e tenho até lutado muito por isso. 
Tenho procurado separar certas questões políticas das 
questões administrativas. E o Governador – e volto a 
repetir o que disse antes – não é uma pessoa de difí-
cil diálogo, é uma pessoa com quem você conversa, 
só que as conversas não têm continuidade. Vai para a 
Europa e acha que vai trazer a Torre Eiffel para cá, vai 
trazer a Torre de Pisa, as gôndolas de Veneza. Anun-
cia com uma facilidade terrível! É um mercador de oti-
mismo! Só que esse otimismo fica apenas no sonho; 
nada, nada de realidade! E nós ficamos pagando esse 
preço da frustração.

No primeiro ano de Senador, nesta Casa, eu tive 
um embate histórico, que marcou muito: foi quando 
se anunciou a construção de presídios de segurança 
máxima no Piauí e que, como contrapartida, recebe-
ríamos bandidos de periculosidade no nosso sistema 
carcerário. Quando bradei contra aquilo, fui criticado, 
diziam que eu estava querendo prejudicar o Piauí. Pois 
bem, cuidava-se do caso do Fernandinho Beira-Mar – 
lembro-me desse episódio –, que não foi para o Piauí, 
mas para Alagoas. Prometeram, então, mundos e fun-
dos para o sistema prisional de Alagoas e terminaram 
não mandando absolutamente nada. O que foi que o 
atual Governo inaugurou ou construiu, Senador Simon, 
dentro daquele programa de segurança máxima, de 
construção de presídios em vários pontos do Brasil? 
Só conversa, só promessa, só lorota.

O Governador anunciou, no Piauí, a construção de 
um centro de convenções magnífico. O projeto era do 
filho da Tomie Ohtake. Anunciou, esbravejou, mandou 
técnicos a Santa Catarina para ver, em Florianópolis, 
um projeto parecido, e até agora nós estamos a espe-
rar. Cinco hidrelétricas seriam feitas no curso do Rio 
Parnaíba, mas elas estão no sonho do Governador.

No primeiro ano de governo, num acerto que nós 
fizemos aqui, inclusive com a participação do Senador 
Pedro Simon – coisas do Senador José Sarney, Se-
nador Pedro Simon –, iríamos construir um gasoduto 
ligando o Ceará ao Piauí e ao Maranhão.

O dinheiro foi colocado, não foi para o Piauí, e 
nós estamos vendo alguns Estados que tiveram a im-
plantação do gás se desenvolverem e o Piauí pagar o 
preço. Esses fatos é que são desestimulantes. Esses 
fatos nos entristecem.

O dinheiro do PAC – veja bem V. Exª – já está 
dando problema, já está dando em escândalo, e isso 
porque só liberaram 14% do dinheiro. Já estamos na 
metade do ano e só 14% foram liberados. Se parte des-
ses 14% tivesse ido, de acordo com a proporcionalidade 
federativa, para o meu Estado, seria positivo. Mas não 
foi nada. Estamos e continuamos a ver navios.
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Senador Simon, daí minha admiração, que é cres-
cente, por V. Exª pela luta que trava hoje. V. Exª está 
aqui de prontidão, não faz greve de fome, que acho 
que não deve fazer. Vamos fazer greve de tudo, mas 
isso é uma coisa que não contribui para nada. V. Exª 
fica aqui aquartelado na sua tribuna, na sua poltrona, 
esperando uma solução.

Se o Rio Grande do Sul reconhecerá esse seu 
ato amanhã ou depois, não sei. Nosso grande amigo 
Ulysses dizia, com muita sabedoria, que, para muitos, 
a gratidão é a esperança do favor futuro. Mas não é 
isso que V. Exª procura neste momento. O que V. Exª 
procura é cumprir com seu mandato de Senador e, 
acima de tudo, servir ao seu Estado.

Daí porque é louvável o seu gesto. Terá a minha 
solidariedade não só V. Exª, mas qualquer um dos 79 
companheiros – vamos tirar nós dois – que queira fa-
zer um gesto dessa natureza, porque estamos não só 
fortalecendo o Senado da República, mas também o 
sistema federativo. É preciso que o Senado, pela sua 
posição constitucional, exerça papéis dessa natureza. 
V. Exª já estava nesta Casa quando o Senador Dirceu 
Cardoso fazia discursos de horas, solitário, para corrigir 
injustiças que se cometiam naquele período contra o 
seu Estado, o Espírito Santo, ou contra outros Esta-
dos da Federação.

V. Exª inaugura hoje uma nova modalidade: o 
protesto de resultado. Tenho certeza de que V. Exª al-
cançará êxito. Já são 15 horas e 5 minutos e vamos 
continuar aguardando. Já que V. Exª me pediu para 
falar por cinco minutos e já se vão 20 minutos, eu lhe 
devolvo a palavra e ficaremos aqui aguardando a tão 
sonhada Mensagem do Palácio do Planalto.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 

Agradeço, Senador Heráclito.
Eu gostaria de falar um pouco sobre esses em-

préstimos. (Pausa.)
Existe, no Distrito Federal, Senadores Heráclito 

Fortes e Pedro Simon, um movimento chamado Fun-
ger – Fundo para Geração de Emprego e Renda, que 
continua na ativa, embora bastante diminuído. Trata-
se de um fundo que nós conseguimos aqui, quando 
Secretário de Trabalho do Distrito Federal, e procurei 
examinar a função e a questão do trabalho e emprego e 
a busca de soluções para minorar os efeitos crescentes 
do inchaço populacional e das deficiências estruturais 
da economia local. Uma das alternativas foi a criação 
desse microcrédito. Conseguimos colocar, à época, 
perto de R$30 milhões para empréstimos a pequenos 
e microprodutores. Isso é muito importante.

Estou querendo dizer que sou um árduo defensor 
do programa de microcrédito. O programa atingia mi-
croprodutores urbanos e rurais: artesãos, autônomos, 
feirantes e outros trabalhadores informais, além de co-
operativas, formas associativas e diversas microem-
presas, destinado, entre outros, capacitar, a treinar e, 
gerencialmente, orientar e prestar assistência técnica 
a empreendedores. Foram vários e vários senhoras 
e senhores, pequenos comerciantes e pessoas au-
tônomas.

Senador Pedro Simon, continuamos aqui aguar-
dando e devolvo a palavra a V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nosso 
Presidente é o Senador Gim Argello, aqui de Brasília, 
que nos honra com a sua dedicação, que agradeço do 
fundo do coração.

O Senador Gim, o Senador Heráclito e eu estamos 
aqui, em um momento que sinto que vai ser positivo, 
porque o que importa é o resultado final. Se o Presi-
dente Lula enviar a esta Casa a mensagem do emprés-
timo e o Senador Gim Argello a ler e comunicar que 
o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, 
Senador Mercadante, já designou relatora a Senadora 
do Mato Grosso, será um grande momento, altamente 
positivo e altamente concreto para todos nós. 

Acho que soma para o Presidente Lula. No fundo, 
no fundo, todos estamos na mesma causa. Se sairmos 
daqui hoje, desta sessão, com cada um fazendo a sua 
parte: o ilustre Diretor do Tesouro, Dr. Arno, nosso con-
terrâneo; o Procurador-Geral da Fazenda – ele não, 
a suplente – fazendo um esforço para desempenhar 
o seu papel; a ilustre Ministra Chefe da Casa Civil, 
nossa querida conterrânea Dilma, que, embora este-
ja numa reunião longe da Casa Civil, lá na Petrobras, 
manifesta, permanentemente, o seu interesse ao seu 
chefe de gabinete, Dr. Giles; este, recebendo a men-
sagem e, após a assinatura do Presidente, enviando-a 
ao Senado; o Presidente desta Casa, Senador Gim, 
fazendo a leitura e  confirmando a relatora designada 
pelo Senador Mercadante; daremos uma demonstra-
ção de que a morosidade, a burocracia, os entraves, 
essa coisa toda, podem ser vencidos quando estamos 
unidos em torno de uma mesma causa. 

E a causa será positiva e nós teremos que agra-
decer, a começar pelo Presidente Lula, que é o chefe, 
é claro; a continuar pela Ministra Dilma, é claro; e pela 
Fazenda e Tesouro Federal, que houve uma boa von-
tade final e chegamos ao entendimento.

Defendo muito a tese de que o entendimento 
é necessário. Tive um desgaste muito grande, nesta 
tribuna – muito grande –, quando se votou o tributo 
sobre cheque. Aquela confusão tremenda que havia 
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aqui. Houve um determinado momento em que o Lula 
enviou uma mensagem comprometendo-se que toda 
a verba do tributo sobre cheque iria para a saúde – 
toda a verba. Ela só duraria esse ano. E, nesse ano, 
ele enviaria a mensagem da reforma tributária. 

Eu vim a esta tribuna e me manifestei favora-
velmente. Olhem, eu sofri muito! O que eu recebi de 
mensagens negativas contra mim! Mas como? Eu era 
a favor? Estava virando a favor do imposto? Que coi-
sas...não sei o quê. 

E o que eu dizia era o seguinte: está certo que o 
Lula deixou para a última hora, está certo que ele dei-
xou passar o tempo, mas ainda faltavam doze horas. 
E o que eu propunha não era votar a favor; era sus-
pendermos a reunião, nos reunirmos e chegarmos a 
um entendimento. A nossa grande luta era a reforma 
tributária. E a nossa grande luta era conseguir fundos 
para a saúde.

Infelizmente, eu respeito, mas a Oposição não 
concordou. Não confiava mais no Governo. Dizia que 
o Governo já tinha feito várias promessas e não as 
tinha cumprido. 

Eu achei que valeu a pena. A vida me tem ensina-
do que sempre é importante tentar o diálogo. Sempre! 
Mesmo nas horas mais difíceis. 

Houve um momento dramático na minha vida, que 
eu nunca vou esquecer lá no Hospital de Base. Nós 
todos preparados para Tancredo assumir a Presidência 
e ele vai para o hospital e é operado. Todos os nossos 
sonhos numa interrogação grande: quem assumiria no 
lugar de Tancredo? Na minha opinião, só podia ser o 
Dr. Ulysses, Presidente da Câmara. Mas, na hora, o 
Ministro do Exército, General Leônidas disse: “Quem 
assume é o Vice-Presidente, Dr. Sarney, porque está na 
Constituição.” E mostrou ele, fardado, com o livrinho na 
mão, os impedimentos do Presidente: doença, morte, 
férias, licença, assume o Vice-Presidente.

Claro que o General Leônidas não é especialista 
em Direito nem em Direito Constitucional. O artigo de 
previa que nos impedimentos do Presidente quem as-
sumia era o Vice estava lá, mas o Presidente Tancredo 
não tinha assumido, ele não era Presidente. E como um 
Vice ia assumir no lugar do Presidente que não tinha 
assumido? Quem tinha de assumir se o Presidente elei-
to não tivesse assumido era o Presidente da Câmara, 
até o Tancredo voltar; se voltasse, ou, como morreu 
Dr. Tancredo, convocariam uma nova eleição. 

Eu ia para essa luta, para a briga. Mas o Dr. 
Ulysses olhou e disse: “Claro, General Leônidas, se 
o senhor disse que é, é. É o Dr. Sarney que assume.” 
Quando saiu, eu quase avancei no Dr. Ulysses: “Mas 
como, Dr. Ulysses?” Ele disse: “Ô, Pedro, está ban-

cando o bobo? Não está vendo? Tivemos uma briga 
enorme para chegar à Presidência da República, um 
luta imprevisível: o que vai acontecer, o que não vai 
acontecer. E quem coordenou todas as atividades para 
chegarmos à Presidência foi o Ministro do Exército, 
que nos dava garantia. Ele chega lá, fardado, mostra 
a Constituição e diz que quem assume é o Sarney. Eu 
vou dizer que sou eu? Termina não assumindo nem eu 
nem o Sarney; assume ele.”

Não precisou mais do que ele dizer isso e eu 
entendi que ele estava certo. Era melhor assumir o 
Sarney, num entendimento geral, feito com o Dr. Ulys-
ses, e nós nos retirarmos, do que ir para um confronto 
imprevisível. 

Acho que o entendimento sempre é importante. 
Sempre é muito importante. Por isso, neste caso singe-
lo, se chegarmos a esse entendimento, eu acho muito 
bom. Bom para o Rio Grande, porque não há como o 
Rio Grande não receber esse empréstimo. Todo o es-
quema, o Secretário da Fazenda, a Governadora....o 
Secretário é um rapaz excepcional, um jovem intelec-
tual, competente, capaz. Puro que Deus lhe perdoe! 
Confia, acredita, tem fé. É importante para nós todos 
que o Rio Grande dê esse passo. 

Essa dívida monstruosa que nós temos, de um 
bilhão por ano para pagar o serviço da dívida, diminua, 
abra espaço para o Rio Grande se desenvolver. O Rio 
Grande precisa viver uma etapa nova. Nós estamos 
caminhando, ao longo do tempo, contra os caminhos 
reais do desenvolvimento. 

O Rio Grande do Sul, já tenho falado isso, é um 
Estado deste País inteiro. Gaúchos existem, levando 
o progresso, o desenvolvimento e o crescimento em 
todos os cantos. Eu tenho dito: nós falamos muito dos 
paulistas, dos emboabas, dos bandeirantes, que de-
sempenharam um papel magnífico de desbravadores, 
levando a civilização aonde não tinha nada. É verdade. 
Mas foram em busca de ouro, de pedras preciosas, de 
esmeraldas. Foram e voltaram. Os gaúchos, não. Os 
gaúchos saíram do Rio Grande, levaram suas mulheres, 
seus filhos, venderam o que tinham e levaram dinhei-
ro e propriedade e foram lá para morar naquele lugar. 
Foram para o meio do mato, no meio da selva.

O Dr. Antonio Carlos me dizia da sua emoção 
quando recebeu os gaúchos lá na Bahia, numa ter-
ra que ele nunca tinha visto verde, e que os gaúchos 
transformaram numa plantação de soja espetacular. O 
Senador Sarney me falava lá no seu Maranhão, de uma 
região onde nunca teve absolutamente cultivo nenhum. 
E os gaúchos levaram o arroz, e o Maranhão passou a 
ser exportador de arroz. Lá em Rondônia, lá no Acre, 
lá em Roraima, lá na floresta amazônica, lá no Pará, 
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gaúchos e mais gaúchos, milhares, foram com suas 
famílias, com seus  filhos, levando o seu dinheiro, com-
prando e vivendo ali. E plasmando uma civilização. É 
interessante notar isso. Vamos aqui em Goiás, aqui em 
Brasília, na grande Brasília, Sr. Presidente, vemos o 
CTG, a reunião dos gaúchos de bombachas, de cuia e 
chimarrão, com o seu linguajar guasco, particular, com 
o seu sentido de família, de sociedade cooperativa. Há 
mais de dois mil Centros de Tradição Gaúcha no Brasil 
inteiro. E se nós notarmos o crescimento, a expansão, 
a explosão da produção agrícola e pastoril no Brasil, 
nós vamos notar que é lá onde a colônia gaúcha se 
estabeleceu. No Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, 
em Tocantins, aqui, eles foram para ficar.

E essa gente fez falta no Rio Grande. Nós te-
mos uma região no Rio Grande do Sul que vive hoje 
em regime de muita pobreza, muita pobreza. E esses 
gaúchos nos fizeram falta muitas vezes.

Mas o brasileiro gaúcho é assim: ele tem um 
sentimento de pátria. Esse Rio Grande do Sul que fez 
uma revolução junto com Minas e Paraíba para levar 
Getúlio Vargas ao poder, em 1930, para terminar com o 
binômio café-com-leite – os Presidentes da República 
eram paulistas e mineiros, paulistas e mineiros, pau-
listas e mineiros. Getúlio chegou lá, e durante muitos 
anos os gaúchos estiveram na Presidência da Repú-
blica. Mas não se tem notícia de um gaúcho na Presi-
dência da República que tenha feito um favor especial 
ao Rio Grande do Sul. Coisa interessante: Juscelino, 
na Presidência da República, mudou Minas Gerais, 
revolucionou Minas Gerais; os gaúchos se envergo-
nham de ajudar o Rio Grande. O conceito de pátria, o 
conceito de credibilidade e de Nação é tão grande que 
eles olham primeiro o seu Brasil, para depois olharem 
o Rio Grande.

O sentimento de pátria do gaúcho é tão impor-
tante, que ele mostrou ali, na Argentina e no Uruguai. 
Principalmente na Argentina, onde muitas vezes qui-
seram criar a expectativa de uma guerra com o Brasil e 
nunca houve hipótese, a não ser no futebol – e agora, 
nem no futebol, porque eles se convenceram de que 
estão em segundo lugar. A nossa amizade é muito 
grande. Mas, durante 50 anos, metade do Exército 
brasileiro esteve na fronteira do Brasil com a Argen-
tina. E, por causa disso, aquela região foi proibida de 
se desenvolver. A região mais rica, mais próspera do 
Brasil – está aí o Senador Zambiasi, que, numa atitude 
importantíssima, está tentando mudar –: 150 quilôme-
tros da área de fronteira são área de segurança e ali, 
não pode haver uma fábrica, não pode haver desen-
volvimento, não se pode crescer. E hoje está fazendo 
uma falta muito grande. Metade do Exército brasileiro 

e dos quartéis estavam na fronteira do Rio Grande do 
Sul com a Argentina. E nós queremos indústria, que-
remos fábrica naquela região.

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Senador Pedro Simon, permita-me interrompê-lo para 
registrar algo que é muito importante. O Senador Zam-
biasi, nesse período em que estou aqui, nessas três 
horas e meia, quatro horas, já me ligou várias vezes 
para fortalecer. Eu estava esperando para falar isso 
no final, pois estou na mesma expectativa em que V. 
Exª está de chegar a mensagem. O Senador Zambia-
si me liga várias vezes para dizer que está acompa-
nhando, que vem acompanhando diariamente e que 
está no Rio Grande do Sul falando com os Secretários 
já sobre as mensagens, está lá empenhado também 
que dê certo. 

Também sou filiado ao PTB, o glorioso Partido 
Trabalhista Brasileiro, e estou aqui fazendo as vezes 
do Senador Zambiasi, também torcendo para que 
essa mensagem chegue para o nosso glorioso Rio 
Grande do Sul. 

Então, só quero dizer que o nosso Senador Zam-
biasi está empenhado também e torcendo para que 
chegue logo essa mensagem da Presidência da Re-
pública.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agrade-
ço a V. Exª.

Não há dúvida nenhuma e foi importante V. Exª 
salientar. Inclusive, o Senador Zambiasi falou várias 
vezes comigo durante o dia de hoje. Falou na Casa 
Civil, falou na Fazenda, falou no Tesouro Federal. E o 
mesmo, diga-se de passagem, também fez o Senador 
Paim, que, embora do PT, apesar disso, tem-nos aju-
dado, colaborado. Falou conosco, com a Casa Civil, 
com o Líder do Governo na Câmara dos Deputados, 
um Deputado Federal do PT do Rio Grande do Sul. Eu, 
aqui, falo com muita alegria em nome do Zambiasi, em 
nome do Paim, em nome do Rio Grande do Sul e acho 
que, de certa forma, em nome do Senado brasileiro, 
que está nessa expectativa.

O Rio Grande do Sul espera vencer esse seu 
atraso e integrar-se ao novo Brasil. Para isso, há algu-
mas questões que devem ser analisadas.

O Rio Grande do Sul é um grande Estado ex-
portador; um grande Estado exportador! No Governo 
Fernando Henrique, aprovaram uma lei que isentou do 
imposto sobre exportações, a Lei Kandir, com a res-
ponsabilidade do Governo de compensar os Estados 
pelo que eles perderiam com o imposto de exportação. 
O Rio Grande do Sul perde cerca de R$1 bilhão por 
ano. O que o Governo Federal tem-nos dado é prati-
camente zero. Imaginem os senhores: R$1 bilhão por 
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ano. O retorno é praticamente zero. Mais R$1 bilhão 
que o Rio Grande do Sul gastou em estradas federais 
num acordo feito com o Governo Federal. Retorno: 
zero. O Rio Grande do Sul fez reforma agrária, que é 
obra do Governo Federal, com dinheiro do Governo 
do Estado, comprando terras e dando-as para o Go-
verno Federal distribuir, com o compromisso assinado 
de que devolveriam. Devolução: zero. O Rio Grande do 
Sul construiu o início do pólo petroquímico com R$400 
milhões. O Governo privatizou. Para o Governo do Rio 
Grande do Sul, retorno: zero. O Governo construiu a 
Aços Finos  Piratini toda com o seu dinheiro, passou 
para o Governo Federal, que privatizou. Retorno ao 
Rio Grande do Sul: zero. 

Relembrando essas questões todas, vamos ve-
rificar por que a situação do Rio Grande do Sul é tão 
grave e tão difícil. 

Nós esperávamos que começasse a haver um 
retorno no tratamento ao Rio Grande do Sul. Isso nós 
dissemos ao próprio Presidente Lula numa reunião 
com ele em seu gabinete. Não que essas coisas sejam 
do Lula. Não. São do Lula, do Fernando Henrique, do 
Sarney, dos generais militares – quatro Presidentes da 
República gaúchos que não olharam para nós. Acháva-
mos que o Lula poderia ser quem iniciasse esse retor-
no. Eu o desafiei. Vamos fazer uma reunião no Senado, 
vamos nos reunir com os Senadores e mostrar essa 
situação. Vamos mostrar a injustiça que o Rio Grande 
está sofrendo ao longo de todo esse tempo. 

Começou em 1930, quando Getúlio chegou ao 
poder. A Revolução de 30 foi feita contra a política do 
café-com-leite, Minas e São Paulo. Os Presidentes da 
República, desde a proclamação até a revolução, eram 
mineiros e paulistas, mineiros e paulistas.

Em 1930, o Presidente da República era Washing-
ton Luiz, paulista; era a vez de um mineiro; e Washing-
ton Luiz, em vez de indicar um mineiro, indicou outro 
paulista, Júlio Prestes. Aí Minas se rebela e resolve 
apoiar o Rio Grande do Sul para Presidente. Saem as 
eleições. Àquela época, o voto era aberto. Fraude total, 
houve a revolução. Ganhou o Rio Grande do Sul. Por 
quinze anos, de 1930 a 1945, e mais cinco anos, de 
1950 a 1954, Getúlio Vargas não deu um copo de mise-
ricórdia para o Rio Grande do Sul. Tratou o Rio Grande 
a pão e água. Foi um grande Presidente, espetacular 
Presidente, o grande homem deste País. Mas, se for-
mos analisar, em nível de Presidente da República, o 
Juscelino, em cinco anos, fez pelo Rio Grande do Sul 
mais do que o Getúlio Vargas, em vinte.

Os generais Geisel e Médici, gaúchos, não fi-
zeram nada pelo Rio Grande do Sul. João Goulart, 
Presidente da República gaúcho, não fez nada pelo 

Rio Grande do Sul. Era uma coisa interessante. Eles 
tinham vergonha de fazer pelo Rio Grande do Sul. O 
Juscelino, em cinco anos, na Presidência da República, 
revolucionou Minas Gerais: energia elétrica, Furnas, 
Três Marias, asfaltou praticamente toda a região. Fez 
uma revolução em Minas Gerais.

Fernando Henrique? Nada! Sarney? Nada! E 
Lula? Nada! Nós dissemos ao Presidente Lula: “Vamos 
reunir lá no Senado, Presidente Lula; vamos reunir aqui 
no seu gabinete. Traga representantes de todo o Bra-
sil e vamos discutir se o senhor, fazendo uma dessas 
coisas em que estamos no atraso, fornecendo ao Rio 
Grande do Sul, o Rio Grande do Sul não tem direito. 
Vamos discutir se os outros Estados vão levantar dú-
vida com relação a isso.” O Presidente Lula ficou de 
designar uma comissão, com a Drª Dilma na presidên-
cia, para fazer uma análise. Não sei.

É verdade que o Governo Lula, no porto do Rio 
Grande, está fazendo um grande desenvolvimento. 
É verdade; mentiria se não eu não dissesse isso. In-
clusive, na tese referente à exploração intramar, uma 
unidade está sendo feita no Rio Grande do Sul, é ver-
dade. É verdade que o Governo está asfaltando ago-
ra, fazendo a duplicação de Florianópolis a Torres? É 
verdade. Uma obra que todo o Brasil já tem, e agora 
chegou a vez do Rio Grande do Sul. Ninguém tinha 
feito, é verdade, mas está muito aquém do que o Rio 
Grande precisa.

Conheço o meu Rio Grande do Sul. Acho correta 
a CPI. O PT do Rio Grande do Sul é muito interessante. 
Ele conserva as suas origens, a sua garra, a sua luta. 
O PT do Rio Grande do Sul tem algumas restrições ao 
PT nacional. Muita gente do PT do Rio Grande do Sul 
acha que o PT nacional se acomodou. Eles continuam 
defendendo as suas bandeiras. Que bom! 

Mas vamos saber fazer a diferença entre as nos-
sas divergências e o Rio Grande do Sul. A CPI, o Vice-
Governador, a imprensa debatem os erros e equívocos. 
Que bom! Vamos botar a cabeça, vamos baixá-la quan-
do estamos errados, vamos modificar, vamos somar. 
Que bom! Mas vamos somar a favor do Rio Grande. 

Nessa questão do empréstimo, espero que o PT 
também esteja, como o Paim está, telefonando para 
cá para resolver. Nas questões do Rio Grande, vamos 
lutar, vamos dar as mãos.

O Rigotto ganhou uma eleição impossível. O 
Governador Antônio Britto tinha como absolutamente 
certa a sua reeleição. Quando ele não foi para o se-
gundo turno, foi o Rigotto e o Olívio, era certo que o 
Rigotto perderia, mas ganhou espetacularmente. Fez 
um grande governo. Perdeu uma eleição impossível, 
não foi nem para o segundo turno, e todo o mundo ti-
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nha certeza absoluta de que ele ganharia. Se não fosse 
ele, seria o PT. Ganhou a nossa Governadora. 

O que vai acontecer daqui a dois anos eu não 
sei. Nós, do MDB, temos no próprio Rigotto um grande 
nome. A Governadora é um grande nome. O PT tem 
vários grandes nomes. Os outros Partidos têm grandes 
nomes. O Vice-Governador já está em plena campanha, 
deve ser candidato de seu Partido. Mas isso é outra 
coisa. O Rio Grande é de todos nós.

Esse empréstimo é bom que chegue lá. É bom 
que a gente componha as dívidas. É bom que a 
gente racionalize as finanças do Estado. É bom 
para todo mundo, seja quem for o Governador. Eu 
penso assim. Triste daqueles que, se não estão lá, 
não valem. Eles têm de estar no Governo deles ou, 
então, puxam para baixo. Acho que não. Acho que, 
no Rio Grande do Sul, está na hora de darmos as 
mãos nesse sentido.

No Rio Grande do Sul, Sr. Presidente, a Execu-
tiva Nacional do MDB, reunida, Tancredo, Teotônio, 
Ulysses, eu, Chico Pinto, Maluf – Governador de São 
Paulo. Se era um projeto de interesse de São Paulo, o 
Dr. Ulysses suspendia a reunião da Executiva, saíam 
correndo o Covas, o Ulysses, o Montoro, saíam todos 
correndo para votar a favor de São Paulo. Até hoje, 
aqui no Senado, ou na Câmara, reparem se a bancada 
paulista não está unida na hora de votar as questões 
que interessam a São Paulo. E brigam entre eles. Olha 
a briga que está havendo no PSDB da capital de São 
Paulo. Brigam entre eles, mas, na hora em que é São 
Paulo, eles se unem em torno de São Paulo.

Eu acho que temos de ser assim no Rio Gran-
de do Sul. Brigar entre nós, claro que sim! Nossas 
eleições e debates são os mais apaixonados. Claro 
que sim! Mas, na hora em que o Rio Grande do Sul 
está em jogo, vamos discutir, vamos debater o que é 
importante para o Rio Grande do Sul. Eu sempre fui 
assim! E olha que eu fui assim nas horas mais dra-
máticas. Eu fui assim em uma bancada do MDB, de 
33, quando a ditadura cassava não sei quantos. Nós 
tínhamos maioria popular para eleger o governador, 
tiraram a eleição. Nós tínhamos 33 deputados con-
tra 32 da Assembléia Legislativa; nós íamos eleger 
o governador; nós tínhamos nosso candidato; cas-
saram nossa gente! Elegeram o coronel Peracchi, 
com 22 votos, em uma Assembléia de 55. Eu fiz uma 
oposição radical, violenta, total! Mas, na hora do Rio 
Grande do Sul, várias vezes eu fui lá com Peracchi 
defender o Rio Grande do Sul. Na hora de defender 
as coisas do Rio Grande do Sul, ainda que para um 
ditador, substituído por outro, o Triches, que se ele-
geu governador em cima da cabeça de nossa gente, 

na hora do Rio Grande do Sul, era o Rio Grande do 
Sul. Nós tínhamos a grandeza de olhar para ao Rio 
Grande do Sul. E eu dizia que o que é bom para o 
Rio Grande do Sul é bom para o MDB.

E eu acho que isso deve valer agora. Deve valer 
agora! Prepare-se a Oposição, debata, discuta, abra 
as baterias contra a governadora, contra quem quiser, 
contra todos, contra Pedro Simon, mas não contra o 
Rio Grande do Sul! 

A quem interessa, por exemplo, destruir o Banco 
do Rio Grande, apontado ontem, lá em São Paulo, 
como a instituição de crédito número um no Brasil? 
São Paulo acabou de apontar. O rapaz, que é o pre-
sidente do Banco, o pecado que ele tem é o de ser 
meu amigo. Então, vem o Vice, e fala: “Não, por que 
ele é uma concessão ao Pedro Simon”. Concessão 
uma ova! Pode dizer que ele é um favor que faço, 
porque não tem um copo d’água, uma vírgula, um 
favor do Banco do Rio Grande do Sul, nem quando 
fui Governador, nem quando ele está, nem quando 
um outro for. Agora, fazer, o Governador fazer, o Vice-
Governador, não concessão ao Pedro Simon... Esse 
rapaz que pense duas vezes antes de citar o meu 
nome, em respeito ao pai dele, ao avô dele, pense 
antes de fazer isso! 

Vamos olhar para o Rio Grande; vamos nos dar 
as mãos; vamos somar a favor do nosso Estado. 

Olha, eu tenho 78 anos de idade. Um manda-
to de Vereador, em Caxias; 16 anos como Deputado 
Estadual; quatro anos Governador; dois anos como 
Ministro e 32 anos nesta Casa. São 78 anos! Desde 
que eu assumi a vereança, em Caxias, até hoje, não 
fiquei um dia sem mandato. Um dia eu não fiquei sem 
mandato. Pergunto-me: será que valeu a pena? Será 
que essa caminhada ao longo de todo esse tempo, o 
que somou? Eu não saberia responder. 

Tenho dito que se eu parar para pensar – eu, 
minha consciência e a minha memória – sou obriga-
do a reconhecer que o Brasil que me cerca hoje tem 
uma infinidade de progressos em relação ao Brasil 
quando eu era criança! Sim. Hoje tem televisão, tem 
estradas asfaltadas, tem um Brasil progressista, es-
petacular, universidades, tem um milhão de coisas a 
mais do que naquela época? Sim. Mas sou obrigado 
a dizer que aquilo que eu tinha quando criança – eu 
não tinha televisão; em Caxias, o jornal uma vez 
por semana, o que acontecia no mundo, o meu pai 
me contava – era um lar. Eu tinha um colégio, lá no 
Carmo, que era um colégio que ensinava, não ape-
nas educava, mas ensinava a gente a ser gente. Eu 
tinha uma fé, eu tinha uma igreja, que eu respeita-
va. Éramos um grupo que tínhamos consciência do 
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que éramos e do que deveríamos ser. Em Caxias, 
havia uma favela, lá no Burgo. Favela, por que eram 
casinhas humildes, mas não miseráveis. Todos nós 
vivíamos com dignidade. Não tinha as riquezas de 
hoje? Não tinha. Não tinha os grandes palácios de 
hoje? Não tinha. Mas não tinha a miséria de hoje. 
A família era uma instituição sagrada. No colégio, 
a gente aprendia a estudar e a ser gente. E hoje? 
Vamos olhar as favelas do Rio de Janeiro! Vamos 
olhar algumas cidades-satélites aqui de Brasília, 
meu Presidente! Vamos olhar a realidade que vive 
o nosso País! Será que nós avançamos muito? Ou 
será que tem muita coisa a ser feito?

O maior medo que eu tenho hoje na minha vida, 
o maior medo que eu tenho hoje na minha vida é 
deixar para os meus filhos um Brasil menor do que 
o que eu recebi. Eu tenho medo da Floresta Amazô-
nica. Não nego que eu tenho medo. Eu tenho medo 
de que a cobiça internacional termine nos tirando um 
quarto ou um terço do nosso País. Mas eu não tenho 
nenhuma dúvida de que, com todas as vantagens, o 
Brasil que eu deixo para a minha gente é inferior ao 
Brasil que eu recebi.

Por isso essa caminhada, Presidente. Por isso, 
eu acho que fiz a minha parte. Quando vejo lá no Rio 
Grande, hoje, por exemplo, alguns jovens da impren-
sa cobrando do Pedro Simon: “Mas, e o Pedro Simon? 
Onde está o Pedro Simon?” Ora, estou onde sempre 
estive. Sou o que sempre fui. “Mas, e a CPI?” Foi bem, 
desenvolveu seu trabalho. “Boicotaram a CPI e não o 
deixaram trabalhar e ele não fez nada?” Não, ela de-
senvolveu. “Mas não apuraram nada, e o Simon não 
fez nada!”. Não, apuraram. Aliás, não precisou nem da 
CPI. A Polícia Federal fez a sua parte; o Procurador fez 
a sua parte; a Juíza fez a sua parte, e a CPI fez a sua 
parte. E, cá entre nós, a Governadora fez a sua parte, 
entregando os casos à Procuradoria-Geral do Estado; 
fez a sua parte, fazendo o levantamento, demitindo os 
funcionários, o Secretário de Estado... Chegou? 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI)(Fora 
do microfone.) – Chegou!

O SR. PEDRO SIMON (PDMB – RS) – Chegou 
(risos), meus irmãos, meus amigos do Rio Grande, 
chegou! 

Deixe-me desabafar, ficar contente; se ficar cha-
teado, ficarei depois. 

Chegou!
Agradeço ao Presidente Lula; agradeço à Ministra 

Dilma; agradeço à Procuradoria-Geral da Fazenda; ao 
Diretor do Tesouro, mas, de modo especial a V. Exª, 
meu querido Heráclito; aos meus irmãos, os Senado-

res Zambiasi e Paim; agradeço ao Rio Grande do Sul. 
Valeu a pena!

Foi um dia muito bonito, que soma para o Rio 
Grande, que soma para o Brasil e que soma para o 
Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 

Prorrogo a sessão por 15 minutos, Senador Heráclito, 
enquanto a Secretaria protocola e lê os documentos. 

Da mesma forma como o Senador Pedro Simon 
fez os seus agradecimentos, também eu gostaria de 
agradecer ao Procurador, quem primeiro mandou a 
mensagem nos comunicando, antes de uma hora da 
tarde, que foi o Dr. Luís Inácio Lucena Adams; eu gos-
taria de agradecer também ao Dr. Giles, que mante-
ve contato de 15 em quinze 15 minutos, dizendo que 
estava aprontando. E, realmente, agora, por último, 
disse que os documentos já estariam aqui no Senado; 
da mesma forma, agradeço à Ministra-Chefe da Casa 
Civil, Drª Dilma, nosso muito obrigado, que mesmo 
estando em uma reunião em outro Estado, acompa-
nhou a sessão pari passu; e ao Senhor Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Da mesma forma ao Senador 
Zambiasi, que também, de minuto a minuto, pergun-
tava como estava.

Concedo a palavra ao Senador Heráclito For-
tes. 

A sessão está, portanto, prorrogada por mais 
15 minutos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sena-
dor Presidente, Senador Simon, estamos vivendo aqui 
um momento que é o de uma vitória pessoal, Senador 
Simon, de V. Exª. 

É evidente que o Presidente Gim Argello e eu 
estamos aqui cumprindo o papel da solidariedade, 
solidariedade esta que não deve nunca faltar entre 
os homens, principalmente quando se luta por uma 
causa que é justa. 

O que estamos vendo aqui é exatamente a de-
terminação de um Senador experimentado, respeitado 
no Brasil inteiro e que está a defender nada mais do 
que os interesses do seu Estado. 

Senador Simon, fique certo V. Exª de que o Se-
nado sairá deste episódio engrandecido, porque, sem 
agressão, sem violência, sem ofensa, V. Exª sustentou 
esta sessão de sexta-feira até as 15 horas e 50 minu-
tos. Vai sustentar por mais uns vinte minutos, pode se 
preparar para isso, mas vai sair daqui aliviado, porque 
cumpriu com o seu dever. 

E quer que lhe diga uma coisa? Talvez quem 
mais ganhe com este episódio seja o próprio Go-
verno, porque talvez fatos dessa natureza não se 
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repitam. Seria leviandade de minha parte, que sou 
oposicionista duro, culpar, neste caso, o Presidente 
da República, a Ministra da Casa Civil ou o Ministro 
do Planejamento. A arrogância e a prepotência mui-
tas vezes acontecem nos escalões subalternos, e é 
exatamente o excesso de poder que se confere aos 
escalões que muitas vezes gera a desconfiança so-
bre a lisura dos fatos. 

Não se justifica, por hipótese nenhuma, que, num 
país que queira crescer, que precisa crescer e que 
vai crescer, o próprio Governo, de maneira descabi-
da e injustificável, dificulte um empréstimo que só vai 
aquecer a economia do Rio Grande. É inconcebível, 
é injustificável, para não dizer inaceitável!

Caberia aos tecnocratas do Governo correr para 
que esse empréstimo fosse votado: é um dinheiro lim-
po que vem de fora e que socorre a economia de um 
Estado como o Estado do Rio Grande do Sul.

A minha solidariedade e a minha presença nesta 
vigília, Senador Simon, são movidas também pelo fato 
de não compreender o porquê desse tipo de procedi-
mento. Há quantos meses se discute nesta Casa esse 
empréstimo? Se ilegal, ele não estaria aqui; se indevi-
do, não estaria sendo discutido, mas é um empréstimo 
que já foi acertado, discutido e anunciado, mas que, 
mesmo assim, perdeu-se na burocracia, quem sabe 
por ranço ideológico ou de outra natureza de algum 
cabeça tonta ou irresponsável que prejudica o País. 
Ou nós queremos crescer e damos instrumentos ao 
crescimento ou isso tudo é uma farsa. 

V. Exª abre, no meu modo de ver, os olhos do 
Governo para este episódio. Esse dinheiro, repito, é 
um empréstimo internacional que vem para fortale-
cer uma unidade da Federação que é responsável, 
inclusive historicamente, pela industrialização deste 
País. Com a circulação desse dinheiro no Estado, nós 
vamos fortalecer os índices e os números que o Bra-
sil tanto persegue para ganhar posições no cenário 
internacional.

Não há nenhuma justificativa, Senador Simon, 
para estarmos aqui até esta hora a não ser a falta de 
visão ou a má-fé de quem segurou por tanto tempo esse 
empréstimo. Se isso tivesse acontecido em alguma Co-
missão, se fosse algum parlamentar procrastinando o 
andamento da matéria, seria uma manobra política que 
entenderíamos, porque estaria no contexto do embate 
e do debate político, muitas vezes não-positivo, mas 
que temos de aceitar. Mas não é isso. O que estamos 
vendo, de maneira inusitada, é que isso parte exata-
mente dos que são responsáveis pelo funcionamento 
da máquina do Governo.

Senador Simon, recebi uma grande quantidade 
de e-mails, todos parabenizando V. Exª, e já há outra 
grande quantidade em meu gabinete. Esses e-mails , 
vindo do Brasil inteiro, são unânimes. Alguns, inclu-
sive, me agradecem pela solidariedade, o que não é 
necessário. A minha solidariedade pessoal para com 
V. Exª é histórica. Chegamos juntos na luta. Quando 
cheguei aqui, V. Exª já pontuava, e V. Exª, juntamente 
com o Dr. Ulysses e o Dr. Tancredo, foram o meu an-
dajá no Congresso Nacional, ensinaram-me a começar 
a percorrer os caminhos desta Casa. O fato de estar-
mos em partidos diferentes não nos tira a identificação 
naquilo que é bom para o País. Daí por que, durante 
esses longos anos de convivência, estivemos sempre 
juntos nos propósitos.

Senador Simon, parece que agora está tudo aí. 
Já chegou.

Eu gostaria, Senador Simon, de parabenizá-lo e, 
acima de tudo, parabenizar o Rio Grande do Sul por 
essa vitória da persistência. Que essa vitória seja, aci-
ma de tudo, um alerta ao Governo Federal para que 
não proceda, em outras questões, dessa maneira. V. 
Exª é o precursor de uma nova era e de um novo mo-
mento para este País.

Quero me congratular também com o Presidente 
Gim Argello, que deixou, como eu, alguns compromis-
sos, mas são perdas passageiras, Senador Simon, 
que valem a pena, porque nós estamos defendendo 
aqui o Brasil.

Eu, pessoalmente, fico muito feliz. Essa nossa do-
bradinha do chimarrão com a rapadura surtiu efeito!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 

– Conforme informado pelo Dr. Giles, pela Ministra-
Chefe da Casa Civil, Drª Dilma, e pelo Senhor Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, chega a mensagem, 
que passo a ler:

A Presidência recebeu a Mensagem nº 128, de 
2008 (nº 409/2008, na origem), pela qual o Presidente 
da República solicita seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, no valor de até um bilhão e 
cem milhões de dólares dos Estados Unidos da Amé-
rica, de principal, entre o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul e o Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento – Bird, cujos recursos são 
destinados a apoiar o Programa de Sustentabilidade 
Fiscal para o Crescimento.

A matéria, a partir de agora, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos.

É a seguinte a mensagem:

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL190     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22343     191ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22344 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL192     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22345     193ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22346 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL194     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22347     195ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22348 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL196     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22349     197ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22350 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL198     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22351     199ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22352 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL200     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22353     201ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22354 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL202     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22355     203ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22356 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL204     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22357     205ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22358 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL206     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22359     207ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22360 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL208     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22361     209ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22362 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL210     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22363     211ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22364 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL212     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22365     213ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22366 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL214     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22367     215ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22368 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL216     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22369     217ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22370 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL218     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22371     219ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22372 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL220     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22373     221ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22374 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL222     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22375     223ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22376 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL224     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22377     225ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22378 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL226     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22379     227ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22380 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL228     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22381     229ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22382 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL230     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22383     231ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22384 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL232     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22385     233ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22386 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL234     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22387     235ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22388 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL236     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22389     237ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22390 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL238     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22391     239ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22392 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL240     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22393     241ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22394 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL242     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22395     243ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22396 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL244     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22397     245ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22398 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL246     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22399     247ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22400 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL248     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22401     249ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22402 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL250     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22403     251ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22404 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL252     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22405     253ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22406 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL254     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22407     255ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22408 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL256     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22409     257ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22410 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL258     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22411     259ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22412 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL260     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22413     261ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22414 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL262     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22415     263ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22416 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL264     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22417     265ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22418 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL266     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22419     267ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22420 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL268     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22421     269ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22422 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL270     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22423     271ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22424 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL272     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22425     273ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22426 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL274     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22427     275ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22428 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL276     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22429     277ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22430 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL278     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22431     279ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22432 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL280     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22433     281ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22434 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL282     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22435     283ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22436 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL284     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22437     285ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22438 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL286     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22439     287ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22440 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL288     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22441     289ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22442 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL290     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22443     291ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22444 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL292     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22445     293ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22446 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL294     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22447     295ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22448 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL296     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22449     297ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22450 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL298     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22451     299ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22452 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL300     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22453     301ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22454 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL302     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22455     303ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22456 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL304     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22457     305ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22458 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL306     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22459     307ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22460 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL308     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22461     309ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22462 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL310     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22463     311ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22464 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL312     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22465     313ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22466 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL314     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22467     315ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22468 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL316     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22469     317ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22470 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL318     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22471     319ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22472 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL320     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22473     321ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22474 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL322     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22475     323ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22476 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL324     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22477     325ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22478 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL326     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22479     327ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22480 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL328     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22481     329ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22482 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL330     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22483     331ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22484 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL332     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22485     333ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22486 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL334     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22487     335ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22488 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL336     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22489     337ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22490 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL338     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22491     339ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22492 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL340     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22493     341ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22494 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

(Original ilegível, fornecido pelo autor.)

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL342     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22495 

(Original ilegível, fornecido pelo autor.)

    343ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22496 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL344     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22497     345ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22498 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL346     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22499     347ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22500 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL348     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22501     349ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22502 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL350     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22503     351ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22504 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL352     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22505     353ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22506 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL354     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22507     355ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22508 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL356     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22509     357ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22510 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL358     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22511     359ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22512 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL360     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22513     361ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22514 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL362     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22515     363ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22516 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL364     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22517     365ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22518 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL366     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22519     367ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22520 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL368     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22521     369ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22522 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL370     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22523     371ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



22524 Sábado 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL372     



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 21 22525     373ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª me 
permite, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 
Pois não, Senador.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Pre-
sidente da Comissão, o Senador Mercadante, já nos 
comunicou – pediu que transmitíssemos ao Plenário 
– que a Relatora já está indicada: é a Senadora Serys 
Slhessarenko do Mato Grosso.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) 

– Eu é que agradeço, Senador. Acho que o Senado 
realmente viveu uma tarde de sexta-feira gloriosa. V. 
Exª mostrou que é um grande Senador, um monstro 
sagrado aqui no Senado. V. Exª sustentou esta sessão 
até agora, 16 horas. Vejo que o Senador Paim está 
ligando e agradecendo ao senhor, porque a luta tam-
bém é dele, assim como do Senador Zambiasi, do Rio 
Grande do Sul, e de todos os Senadores que, tenho 
certeza, estão nos acompanhando de seus Estados e 
estão orgulhosos dessa participação efetiva de V. Exª e 
do Senador Heráclito Fortes. Acho que quem ganhou 
realmente com essa insistência foi o Parlamento bra-
sileiro, o nosso Congresso Nacional e, principalmente, 
o Senado da República.

Parabéns, Senador Pedro Simon! Parabéns, Se-
nador Heráclito Fortes! Parabéns a todos! 

Um bom final de semana.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – 

Não há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Arthur Virgílio 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. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, manter a cultura indígena, sim, inclu-
sive afastando as ONGs e organizações religiosas que 
interferem nas suas tradições. Ensinar o Português e 
as línguas nativas, sim. Prestar assistência médica e 
odontológica, sim. Porém, deixar a faixa de fronteira 
protegida pelas Forças Armadas, como imperativo da 
segurança e da soberania do Brasil.

Esse pequeno elenco, mas de grande dimensão, 
é o resumo de artigo que li ontem, na Gazeta do Povo. 
Seu autor é o ex-Deputado Léo de Almeida Neves, de 
quem muitos certamente têm lembrança. Foi um dos 
mais atuantes parlamentares brasileiros.

No artigo, Léo de Almeida Neves refere-se a re-
cente pronunciamento do General Augusto Heleno, 
Comandante Militar da Amazônica, em que o militar 
critica a política indigenistas em curso no País.

Pela importância do tema, estou anexando a este 
breve pronunciamento a íntegra do artigo do ex-Depu-
tado Federal pelo Paraná, para que passe a constar 
dos Anais do Senado da República.

Como segundo assunto, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quero dizer que se o Presidente Lula 
quiser, ele já pode usar o refrão de que tanto gosta 
e vive repetindo, o “nunca neste País, como agora”. 
Basta falar do peso da carga tributária que incide so-
bre o brasileiro, segundo dados do IBGE, portanto, 
confiáveis. Seria a primeira vez que o Presidente não 
estaria falando em vão.

Com essas informações, de alta credibilidade, 
já se pode proclamar que a carga tributária é a maior 
da História (Folha de S.Paulo, 17 de junho de 2008), 
faturando para os cofres públicos R$ 258 bilhões, en-
tre janeiro e março, com acréscimo nada desprezível 
de 38,90%.

Em palavras bem claras, o brasileiro passou a 
ter  acréscimo  de quase 40 por cento sobre as cos-
tas, em impostos pagos no período. Repito: quase 40 
por cento!

Apesar de se exibir de carteira recheada, o Go-
verno quer mais. Mas diz que não é coisa do Executi-
vo, que é iniciativa da bancada da Saúde.  Pura enga-
nação! O que mais querem é elevar a carga tributária 
que pesa sobre o povo brasileiro. Afinal, o Governo 
Lula é gastador incorrigível! Há pouco, por exemplo, 
anunciou-se a compra de mais dois aviões de luxo 
para a Presidência da República. E, depois dos gas-
tos estratosféricos com a criação de uma emissora de 
tevê pública, vem mais por aí: pretende o Governo criar 
uma Universidade Federal Internacional.  Isso mesmo, 
Internacional, além-mar!

É ir longe demais! Chega a ser megalomania, 
quando observamos que o quadro educacional brasilei-
ro é precário. Quer construir o 15º andar de um prédio, 
sem cuidar dos alicerces, da base, das fundações.

Repito: se ao menos o nosso ensino estivesse em 
patamares razoáveis, até daria para pensar em passos 
lá fora. O pretexto é atender aqui, nessa pretensa Uni-
versidade Federal Internacional, aos jovens dos países 
que formam a Comunidade de Língua Portuguesa.

Se o Presidente ouvisse, eu lhe daria um con-
selho: Primeiro, cuide da casa, para depois lançar-se 
a outros vôos!

Qual o novo fato, gerado no Palácio do Planalto, 
que vai elevar a carga tributária do brasileiro? Ora, sabe 
a Nação que se trata dessa esquisita CSS, que passou 
raspando na Câmara e agora vem ao Senado.

Os meios de comunicação do País, que interpre-
tam o sentimento do povo, dizem que essa recriação 
da CPMF é uma provocação ao Congresso e que  os 
Senadores deveriam rejeitar essa tentativa matreira. 

E mais:

(...) Deveriam rechaçá-la porque afronta, 
lançando mão de verdadeira chicana parla-
mentar, repetindo a decisão soberana tomada 
pelo Senado há seis meses.

Essa matéria, espera a Nação, não passaria no 
Supremo Tribunal Federal, por  inconstitucionalidade. 
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E, por inconstitucional, além de provocativa e afronto-
sa, não passará no Senado da República.

Além de tantas e tantas razões para repelir mais 
esse absurdo do Governo do Presidente Lula, aí estão 
os dados do IBGE,  a declarar ao País que,

(...) Mesmo com o fim da CPMF (o im-
posto do cheque), a carga tributária continua 
avançando no País.

(...) A carga fiscal no primeiro trimestre 
do ano foi de 38,90% do PIB

(...) Para um PIB de R$665 bilhões, di-
vulgado na semana passada (pelo IBGE), 
os contribuintes pagaram R$258 bilhões em 
tributos.

Mais aspas para o noticiário da Folha de S.Paulo, 
baseado em dados do insuspeito IBGE:

(...) A previsão é que, em 22 de dezembro, 
a carga fiscal de 2008 alcance R$1 trilhão. 

Aí, está, parafraseando o Presidente:

Nunca, em 500 anos, o brasileiro pagou 
tanto imposto como agora paga, no Governo 
Lula.

Sr. Presidente, estou anexando a este pronuncia-
mento as matérias, uma delas editorial, publicadas no 
jornal Folha de S.Paulo.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do inciso I,§2º, art, 
210, do Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. PTB – DF) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 59 minutos.)
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Ata da 109ª Sessão Não Deliberativa,  
em 23 de junho de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Alvaro Dias, Papaléo Paes e João Pedro

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 5 minu-
tos e encerra-se às 17 horas e 30 minutos)

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Estão inscritos os Srs. Senadores Papaléo Paes 
e Geovani Borges.

Com a palavra o Senador Papaléo Paes.
Por vinte minutos, tem V. Exª a palavra.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente desta sessão, Senador Alvaro Dias, de quem 
tenho a honra de ser companheiro partidário e admira-
dor, pelo seu desempenho como Senador nesta Casa 
e como ex-Governador do Paraná; Srªs Senadoras e 
Srs Senadores, antes de começar minha exposição, 
quero fazer referência ao caso, muito importante para 
nós do ex-Território Federal do Amapá, para os demais 
ex-territórios e também para o ex-Distrito Federal, o 
Rio de Janeiro, da remuneração dos policiais militares 
dos ex-territórios, que estão sendo injustiçados pelo 
não-cumprimento devido da lei, que diz que todo re-
ajuste que os policiais servidores do Distrito Federal 
obtiverem tem de ser extensivo aos policiais militares 
dos ex-territórios e do ex-Distrito Federal.

Quero fazer este registro hoje, bem tranqüilo – 
já que podemos ter essa tranqüilidade hoje –, de que 
o Governo, com essa falta de cumprimento da Cons-
tituição nacional, vem causando uma defasagem sa-
larial aos nossos policiais militares. Realmente, cada 
reajuste não concedido a eles faz com que tenhamos 
uma defasagem tal que não sabemos da possibilidade 
de tentar igualar, fazer essa justiça salarial.

O Governo diz que essa verba vem de um fundo 
constitucional. 

Estou até informando aos nossos oficiais aqui 
presentes, os quais vou relacionar, que o meu gabi-
nete vai encaminhar um requerimento ao Tribunal de 
Contas da União para que este esclareça, oficialmen-
te, se esse fundo constitucional pode ser usado para 

qualquer tipo de gratificação ou remuneração dos po-
liciais militares do Distrito Federal.

Aqui, quero fazer justiça a esses policiais militares 
da força policial do Estado do Amapá. São pessoas 
que estão lutando pela sua classe, pelos seus direitos. 
Por isso, queremos, cada vez mais, respeitá-los como 
pessoas realmente patriotas, que cumprem seus com-
promissos, mas querem os seus direitos.

Alguns militares já nos visitaram, bem como aos 
Senadores Geovani Borges, José Sarney e tantos ouros. 
Nós tivemos um compromisso relativo a essa questão 
com o Líder do Governo, Senador Romero Jucá, cujo 
compromisso corre o risco de não ser cumprido. Eu 
quero dizer que estão presentes aqui, com muita hon-
ra, o Coronel Sérgio Conceição, o Coronel Figueiró, o 
Coronel Roberto e o Coronel Ávila.

Digo aos senhores, autoridades policiais do meu 
Estado, que serão sempre bem recebidos pelos nos-
sos Parlamentares.

O Sr. Geovani Borges (PMDB – AP) – Senador 
Papaléo Paes, se o Regimento permitir, gostaria que 
V. Exª me concedesse um aparte.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Darei 
imediatamente o aparte.

Tenham certeza absoluta de que, naquelas situa-
ções em que os nossos Parlamentares que fazem parte 
da Base do Governo ficam tolhidos de se pronunciar 
na tribuna, eu, como faço parte da Oposição, posso 
ser portador das mensagens dos senhores.

Então, eu quero dizer que toda a Bancada... On-
tem dei uma entrevista, e o repórter me perguntava se, 
por eu ser da Oposição, eu não estaria prejudicando 
o meu Estado. Não, não estaria, não. Eu presto um 
grande serviço ao Amapá. Eu disse que o meu traba-
lho de Oposição aqui é ao Governo Federal, e não ao 
Governo do Estado do Amapá, e que presto um serviço 
tão importante – penso eu – quanto o serviço que os 
Senadores Gilvam Borges e José Sarney prestam ao 
nosso Estado. Então, não há discriminação quanto a 
isso, e deve haver um portador que possa falar aqui-
lo que a Base do Governo não pode. Quanto a esse 
portador, podem contar comigo.

    467ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 22623 

Com muita honra, concedo o aparte ao Senador 
Geovani Borges, outro que está empenhado, como es-
tava o Senador Gilvam Borges, em solucionar estas 
nossas questões.

O Sr. Geovani Borges (PMDB – AP) – Em pri-
meiro lugar, Senador Papaléo Paes, quero me congra-
tular com V. Exª e parabenizá-lo pelo tema que traz a 
esta tribuna, na data de hoje. Quero dizer a V. Exª que 
a Bancada do Amapá sempre está unida nas causas 
que dizem respeito aos interesses do nosso querido 
Estado. V. Exª soma conosco e cobra, juntamente co-
migo e com os Senadores de Rondônia, com os Sena-
dores de Roraima e com a Bancada do Rio de Janeiro 
– Guanabara –, uma posição firmada, por meio de um 
acordo, no dia 1º de abril. Coincidência, não?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – É.
O Sr. Geovani Borges (PMDB – AP) – Isso tam-

bém já foi motivo de pronunciamento nosso nesta tri-
buna. Fico, assim, abismado, porque a legislação, na 
minha visão, não deixa margem para dúbia interpre-
tação. Ela é muito clara, ela é muito transparente. Não 
tenho nada contra a Polícia Militar do Distrito Federal. 
Muito pelo contrário. Eu acho justas as reivindicações 
que eles formulam para o interesse das suas tropas. 
Entretanto, eu acho que a legislação estende o direito 
a todos, porque os aumentos, as vantagens, as gratifi-
cações são dados com recursos federais, com recur-
sos da União, não com recursos do Distrito Federal, 
com receita própria.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Exata-
mente.

O Sr. Geovani Borges (PMDB – AP) – É muito 
confortável.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Aí, a 
grande injustiça.

O Sr. Geovani Borges (PMDB – AP) – É a gran-
de injustiça, na minha leitura. De repente, as regras do 
jogo mudam. E não temos outra alternativa. Já chegou 
mais uma mensagem. Uma medida provisória está 
chegando a esta Casa.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Está na 
Câmara.

O Sr. Geovani Borges (PMDB – AP) – Já está 
na Câmara e, em seguida, vem para esta Casa. Va-
mos ter muito cuidado no sentido de fazer, primeiro, 
honrar aquele acordo preestabelecido no dia 1º de 
abril. Os Senadores Gilvam Borges, Papaléo Paes 
e José Sarney têm levantado essa bandeira. V. Exª 
está de parabéns em chamar a atenção do País para 
a questão dos ex-territórios, de que nos orgulhamos 
de fazer parte. É inadmissível que esse estado de 
expectativa e de abandono continuem. Parabéns a V. 
Exª pelo pronunciamento. Quero somar com as suas 
idéias no que diz respeito aos interesses da Polícia 
Militar do nosso Estado; não somente do Amapá, 

como também de Roraima, de Rondônia, da Guana-
bara, no Rio de Janeiro, e do Corpo de Bombeiros. 
Muito obrigado.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Quero 
agradecer a V. Exª, Senador Geovani Borges, e dizer 
que conheço a sua personalidade, que tenho certeza 
absoluta da sua participação neste processo e que, 
neste momento, não tem nada de pertencer ou não à 
Base. Nós estamos atrás da justiça, justiça para tra-
balhadores que merecem ser reconhecidos.

Por isso, faço um apelo a todos os Senadores. 
Senador Geraldo Mesquita, V. Exª, que já está envol-
vido nesta questão, converse com o Governo e peça 
que entenda o posicionamento de cada Parlamentar 
no sentido de que essa votação contrária à injustiça 
não seja levada em consideração politicamente.

Eu dou um exemplo, Senador Geovani e senho-
res que estão nos assistindo, Srs. Coronéis, de algo 
que também fez parte dessa entrevista cuja cópia 
vou dar ao Senador Geraldo e ao Senador Geovani. 
Quando o entrevistador me pergunta: “Mas o senhor 
não prejudica? Qual é a situação do seu voto? As suas 
emendas não são liberadas ao todo”? Eu digo: “Olha, 
quero lhe dizer que eu era do PMDB quando houve 
aqui a reforma da Previdência. Fazendo uma análise 
técnica, chegamos à conclusão, primeiro, de que era 
rasgar a Constituição votar uma matéria inconstitucio-
nal, direito pétreo, direito adquirido que aquela men-
sagem tirava dos servidores. Segundo, o meu Estado 
teve um prejuízo – ou teria, antes da votação –, de 5% 
de recursos que estavam ligados aos pensionistas e 
aos aposentados. Então, eu votaria contra, e eu era 
do PMDB”. O que declarei ao PMDB? “Vou votar con-
tra a medida provisória, por essas injustiças, e a favor 
do meu Estado”.

Então, veio uma proposta de liberação de emen-
das. Falei tudo isso no rádio. Eu digo: “Olha, o meu 
voto é um voto consciente. Eu jamais... Poderiam ser 
bilhões para o meu Estado, mas eu jamais aqui, nesta 
Casa, trocaria meu voto ou venderia o meu voto por 
liberação de emenda”. Eu acho que isso é uma chan-
tagem, uma covardia do Governo que faz isso, que 
compra voto tirando a liberdade dos Parlamentares de 
votarem de acordo com a sua consciência, de acordo 
com o direito que eles têm de responder pelo povo, de 
defender o povo. Eu disse isso.

Por isso, Senador Geovani e Senador Geraldo 
Mesquita, dois peemedebistas aqui presentes, eu saí 
do PMDB. Eu saí de um Partido da Base do Gover-
no – acho que sou o único Senador aqui que fez isso; 
eu saí da Base do Governo, da Base, para ir para um 
Partido de Oposição, para manter a coerência e não 
ficar confrontando com meus Pares, que sempre me 
trataram muito bem.
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Por isso, esta questão aqui é de honra. Duas ve-
zes, no dia 16, o Senador Romero Jucá voltou aqui para 
dar uma resposta a mim sobre isso e reafirmou o com-
promisso. E hoje já temos outra ação do Governo, que 
está passando pela Câmara e deverá vir para cá.

Senador Geovani.
O Sr. Geovani Borges (PMDB – AP) – Só para 

encerrar o aparte, tendo em vista a importância do 
tema que traz a esta tribuna, tive oportunidade de 
viajar junto com o Coronel Figueiró, com o Coronel 
Ávila, com o Coronel Sérgio e com o Coronel Roberto 
e também com a Presidente da Associação, que deve 
estar chegando – não sei se está vindo no próximo vôo. 
Naquela oportunidade, eles me relataram que já havia 
uma proposta inicial do Governo, para uma defasagem, 
parece-me, de R$1,5 mil, aproximadamente – que me 
corrijam depois –, uma proposta do Governo de cerca 
de R$400,00. Já é um início, mas penso que isso deve 
ser discutido com maior profundidade. Se não puder 
ser de uma vez, que se parcele, mas aumentando-se 
esse patamar, porque a defasagem está muito grande. 
Então, só para concluir, quero cumprimentar os que es-
tão em nossa tribuna de honra, essas personalidades 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do nosso 
Estado, dizer a V. Exª e assegurar ao povo do Estado 
do Amapá que a Bancada do Amapá no Senado Fe-
deral está unida. Muito obrigado.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB - AP) – Agradeço 
a V. Exª e quero cumprimentar, mais uma vez, o Coronel 
Sérgio Conceição, o Coronel Figueiró, o Coronel Ávila 
e o Coronel Roberto, pela luta pela sua classe.

Mas, Sr. Presidente, V. Exª me permita usar este 
tempo para tratar de um assunto extremamente im-
portante.

Outro assunto que quero falar aqui, Sr. Presidente, 
é sobre uma matéria que saiu na ISTOÉ. Diz assim, e 
serei breve, mas tenho que prestar minha solidarieda-
de ao Ministro da Saúde, Temporão:

Temporão na corda bamba. No Governo 
já se cogita quem será o sucessor do ministro 
da Saúde, que está desgastado e sem apoio 
da base aliada e do próprio partido, [no caso] 
o PMDB.

Quero aqui prestar minha solidariedade ao Mi-
nistro Temporão, porque, quando assumiu o Ministério 
da Saúde, ele o assumiu da forma que nós deveremos 
sempre ter um ministro: assumiu como um técnico. 
E o trabalho dele como técnico é um trabalho sério, 
porque estamos acompanhando. O Ministro Tempo-
rão sempre atendeu esta Casa com muita delicadeza, 
com muita gentileza, até desmarcando outros compro-
missos, talvez tão importantes quanto os daqui, para 
atender a subcomissão, principalmente a Subcomis-
são de Saúde. E o seu desempenho também nesta 

subcomissão sempre foi claro e transparente, o que 
fez com que eu ficasse, como médico, admirador do 
Ministro Temporão.

Mas, no Dia Mundial da Saúde, que foi comemo-
rado aqui nesta Casa, em que ele estava presente, eu 
fiz o elogio a ele, exatamente porque estava presen-
te aqui o Ministro da Saúde, o Ministro que nos dava 
segurança de que, no Ministério, não haveria mais 
escândalos, porque é um Ministro técnico e que, poli-
ticamente, iria agir pela política da saúde.

Então, Ministro, quando V. Exª se sente despres-
tigiado, ou desgastado, e sem apoio da base aliada, V. 
Exª não deixa abater a sua capacidade técnica nem 
a sua personalidade. É alguma coisa que querem, e o 
senhor não vai usar o Ministério para desviar recursos, 
para atender a determinados grupos. Mantenha-se fir-
me, mantenha-se forte, mas não se curve por neces-
sidades outras que não sejam as da área da Saúde! 
V. Exª não vai deixar, com certeza, acontecer o que 
aconteceu em gestões de outros ministros, como o 
caso sanguessuga, o caso vampiro, toda aquela cor-
rupção que houve, desviando recursos para atender 
a alguns péssimos Parlamentares e a alguns partidos 
irresponsáveis que querem fazer do dinheiro do Go-
verno, que é dinheiro nosso, fonte de enriquecimento 
partidário.

Sr. Presidente, quero iniciar o meu pronuncia-
mento de hoje. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no final 
do século XVIII, o mundo foi palco de um conjunto de 
transformações que abalaram as estruturas do antigo 
regime europeu e prenunciaram a crise de sustenta-
bilidade do pacto colonial mantido pelas grandes po-
tências da época.

Como fatores determinantes de desagregação 
do status quo naquela conjuntura poderemos citar a 
independência dos Estados Unidos em 1776 e a Re-
volução Francesa em 1789. Esses dois grandes mo-
vimentos libertários conseguiram modificar, em todos 
os continentes, os ideais de igualdade e liberdade de 
pensamento.

No Brasil, a crise do sistema colonial apresen-
tou seus primeiros sintomas a partir do momento em 
que a administração colonial portuguesa lançou mão 
de um conjunto de medidas políticas de caráter fisca-
lizador e repressivo.

Portugal escolheu a Derrama como forma mais 
radical de confisco do dinheiro do povo brasileiro para 
suprir seus gastos incontroláveis. Assim, foi justamen-
te uma derrama de impostos que acendeu o pavio da 
inconfidência mineira, em 1792, liderada por Joaquim 
José da Silva Xavier, o Tiradentes, preso, condenado por 
crime de rebelião e alta traição, arrastado pelas ruas de 
Vila Rica, Minas Gerais, enforcado e esquartejado por 
não concordar com a cobrança do pesado tributo.
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Hoje, se fosse vivo, o Mártir da Inconfidência Mi-
neira certamente seria um dos mais ferrenhos inimi-
gos do Governo e um defensor dos pobres, que são 
obrigados a pagar a maior fatia de mais de 80 tribu-
tos, impostos diretos e indiretos, contribuições e taxas 
existentes no Brasil.

Todos sabem que pagar impostos é necessário, 
porque sem eles o Estado não funcionaria. Todavia, 
cobrar impostos demais, exigir maior carga tributária, 
sobretudo dos pobres e, o pior, não oferecer serviços 
de qualidade para compensar esse confisco é no mí-
nimo revoltante. Dessa forma, enquanto a tão falada 
reforma tributária não vem, a maioria dos brasileiros 
luta apenas para sobreviver diante de uma quantidade 
absurda de impostos e contribuições. Basta dizer que, 
em cada R$100,00 que o pobre gasta no supermerca-
do, R$29,00 são deixados no caixa como impostos. Os 
extremamente pobres são obrigados a entregar 44,5% 
do que ganham para o Estado. Esses percentuais re-
feridos são verdades incontestáveis.

Mesmo assim, com o fim da Contribuição Provisó-
ria sobre Movimentação Financeira – CPMF, decretado 
em votação neste Plenário, o que refletiu a vontade da 
população, todos sabem que os trabalhadores assala-
riados e as camadas mais pobres da população são as 
maiores vítimas dos tributos por via indireta.

O aumento da alíquota do Imposto sobre Opera-
ção Financeira – IOF, por exemplo, atingiu em cheio as 
pessoas físicas que respondem por mais de 35% do 
crédito praticado no País. Em contrapartida, o ajuste 
feito na alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) mostrou que o Governo agiu com mui-
to cuidado para não taxar como deveria os detentores 
de aplicações financeiras.

Aliás, o economista Evilásio Salvador, em estudo 
recente, publicado pelo Instituto de Estudos Econômi-
cos (Inesc), mostra isso e adianta que, até o final do 
ano, o IOF deverá render R$16 bilhões ao Tesouro, 
contra R$8 bilhões arrecadados em 2007. Portanto, 
duplicou essa arrecadação. O Inesc adianta ainda que, 
até novembro do ano passado, o contribuinte foi res-
ponsável por 12,9% da receita administrada do Fisco, 
excluindo a conta da Previdência Social. Ao mesmo 
tempo, as instituições financeiras pagaram apenas o 
equivalente a 4,3%.

No que se refere aos lucros bancários, Sr. Pre-
sidente, o Instituto aponta que eles cresceram 5,5 ve-
zes nos últimos sete anos e foram tributados apenas 
2,2 vezes. Entre 2000 e 2006, os bancos recolheram 
R$51,9 bilhões de Imposto de Renda da Pessoa Jurí-
dica (IRPJ) e CSLL. 

Por sua vez, os trabalhadores pagaram R$223,8 
bilhões de Imposto de Renda sobre o Rendimento 
do Trabalho Assalariado mais Imposto de Renda da 
Pessoa Física. Como podemos observar pelos dados 

do Inesc, os pobres e os assalariados pagaram qua-
se cinco vezes mais impostos do que as instituições 
financeiras.

Em levantamento apresentado, no último dia 15 
de maio, ao Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social (CDES), o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), órgão pertencente ao Governo Fe-
deral, reconheceu que não existe justiça tributária no 
País e que os pobres pagam mais impostos do que os 
ricos. Segundo o estudo Justiça Tributária: Iniqüidade 
e Desafios, os 10% mais pobres do País pagam 33% 
dos seus ganhos em impostos, enquanto os 10% mais 
riscos pagam apenas 23%. Se considerarmos apenas a 
tributação indireta, a carga dos mais pobres é de 29,1%, 
contra somente 10,7% dos mais ricos. Na apresentação 
do trabalho, o próprio Presidente do Ipea, economista 
Márcio Pochmann disse com todas as palavras: “o País 
precisa de um sistema tributário mais justo que seja 
progressivo e não regressivo como é hoje”.

Sr. Presidente, os números do Ipea mostraram 
que os impostos indiretos, aqueles que são embutidos 
nos preços dos produtos e serviços, são os principais 
causadores da desigualdade. O Instituto revelou que 
os pobres pagam, proporcionalmente, três vezes mais 
Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) do que os ricos. Portanto, enquanto os ricos 
pagam, em média, 5,7% em ICMS, os pobres recolhem 
16% do mesmo imposto.

No que se refere aos impostos diretos, que di-
zem respeito à renda e à propriedade, a desigualdade 
é menor, mas os pobres também saem perdendo. O 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) tem praticamente a mesma cobrança para to-
dos, com alíquotas variando de 0,5% para os mais po-
bres a 0,6% e 0,7% para os mais ricos. Já o Imposto 
sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) privilegia 
os ricos. Entre os 10% mais pobres, a alíquota média 
é de 1,8%. Para os 10% mais ricos, a alíquota média 
é de 1,4%. Segundo o Ipea, as mansões luxuosas e 
os apartamentos de primeira linha pagam menos im-
postos do que os barracos das favelas, que não têm 
serviços públicos decentes como água, esgoto e coleta 
de lixo. O quadro da desigualdade se completa com 
os índices absurdos de concentração de renda. Os 
10% mais ricos se apoderam de 75,4% da riqueza e 
da renda nacional. O Presidente do Ipea concluiu sua 
exposição reconhecendo que as discussões sobre a 
Reforma Tributária devem privilegiar uma melhor co-
brança de impostos de acordo com a classe social. 
Enquanto isso, o Governo Federal deseja, novamente, 
aumentar a carga tributária.

Senador Geraldo Mesquita, preste bem atenção. 
O Governo pretende, mais uma vez, adotar a política 
do “o problema não é meu” para, novamente, tungar o 
bolso dos cidadãos. E isso para manipular o tratamen-
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to de matéria da importância da regulamentação da 
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, que assegura 
a elevação gradativa dos recursos alocados à saúde 
pública brasileira.

Senador Geraldo, Senador Geovani, Senador Su-
plicy, Senador João Pedro, quando nós tivemos aquele 
trabalho incansável aqui, quando houve aquela discus-
são sobre a questão da CPMF, estávamos exatamente 
lutando pela saúde deste País, e o Governo fazia uma 
propaganda enganosa dizendo que estávamos contra. 
O que nós queríamos? A regulamentação da Emenda 
29, porque, com essa regulamentação, vamos ter des-
tinação fixa de verba para a saúde; não vamos ficar 
na dependência de impostos flutuantes ou então de 
recursos que o Governo diz arrecadar para a saúde e 
que desvia para outras ações. Por isso fizemos, com a 
nossa consciência, a derrubada da CPMF aqui, o que 
foi a alegria dos brasileiros, porque acabou com aquela 
injustiça e fez o dinheiro que ia para a CPMF circular 
– tanto é que a arrecadação do Governo praticamente 
duplicou, quase duplica este ano, estourando aí todas 
as previsões otimistas que o Governo fazia. 

Concedo, com muita honra, o aparte ao Senador 
Geraldo Mesquita. 

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Muito obrigado, Senador Papaléo. V. Exª faz um dis-
curso muito interessante, analítico sobre a situação 
do sistema tributário brasileiro e a carga tributária 
excessiva que pesa sobre os ombros dos brasileiros. 
V. Exª iniciou o seu discurso lembrando um grande 
movimento social ocorrido no nosso País, que teve 
como liderança maior Tiradentes; movimento que se 
iniciou pela revolta popular em relação à extorsão 
que o Estado brasileiro de então promovia sobre os 
cidadãos, de uma maneira geral, e que se traduzia 
pela cobrança excessiva de tributos, de impostos, 
de taxas etc. V Exª introduz novamente aqui a preo-
cupação que alcança muitos de nós com relação à 
tentativa, mais uma vez, do Governo de ampliar essa 
carga tributária, que já é excessiva – não me canso de 
repetir, porque acho que temos de repetir exaustiva-
mente. A prova de que a carga tributária é excessiva 
no Brasil é o excesso de arrecadação, anunciado pelo 
próprio Governo, de bilhões e bilhões. O próprio Go-
verno anuncia excesso de arrecadação. Isso é a prova 
material, Senador Papaléo, de que a carga tributária 
brasileira é excessiva. Qual é a outra prova que se 
quer? O próprio Governo demonstra que a carga tri-
butária é excessiva e, mesmo assim, não aquietando 
a sua sofreguidão, intenta, mais uma vez, subjugar 
o Congresso Nacional e fazê-lo aprovar a criação de 
mais um monstrengo, a chamada CSS (Contribuição 
Social para a Saúde). Sabemos muitos de nós que 
isso é uma verdadeira balela, Senador Papaléo Paes, 
porque – V. Exª foi no cerne da questão – existem três 

funções básicas do Estado que devem ser providas 
pelos recursos orçamentários. Quais são elas? Se-
gurança, educação e saúde. Ora, se o Governo não 
tem recursos orçamentários para prover, administrar 
e gerir essas três funções básicas do Estado, está 
acontecendo alguma coisa extraordinária. Ou é má 
gestão de recursos, ou é desvio de recursos, a cor-
rupção entra nisso também, o desperdício... Muitas 
coisas. Muitos fatores concorrem para fazer com que o 
Governo cogite de criar extraordinariamente mais um 
tributo, mais uma sangria do bolso do povo brasileiro. 
O Governo, cinicamente inclusive, fica cobrando pelos 
quatro cantos a redução do preço das mercadorias por 
causa do fim da CPMF. Isso é uma hipocrisia, isso é 
uma balela, o povo brasileiro tem que saber que pou-
cos dias depois que a CPMF foi rejeitada aqui nesta 
Casa o Governo aumentou IOF, Contribuição Social 
sobre o Lucro e, praticamente, devolveu para as em-
presas, para o setor produtivo deste País, a mesma 
carga tributária que incidia quando da égide da CPMF. 
É por isso que eu digo que é uma hipocrisia; o povo 
brasileiro precisa saber disso. Como reduzir preços 
se o Governo não permite que isso aconteça? Ao re-
jeitarmos a CPMF, o brasileiro, de maneira geral, do 
cidadão comum até o mais alto empresário, festejou 
a perspectiva e a possibilidade de realmente haver 
uma redução, mesmo que pequena, do preço dos 
produtos. Agora, o Governo não permitiu que isso 
acontecesse porque poucos dias depois elevou mais 
uma vez a carga tributária repondo, praticamente, 
ou talvez num percentual maior, aquilo que era tira-
do do bolso de cada um de nós por meio da CPMF. 
Então, é uma hipocrisia, é um cinismo absoluto. As 
pessoas têm que saber disso porque o Governo fica 
cobrando aí pelos quatro cantos: Cadê que o preço 
do arroz não caiu? Cadê que o preço do feijão não 
caiu? Não caiu porque o Governo aumentou a carga 
tributária em níveis talvez maiores do que quando 
incidia a CPMF. Então, eu parabenizo V. Exª porque 
faz um discurso analítico muito importante, que me-
rece, inclusive, constar nos Anais desta Casa pela 
sua profundidade, para mostrar aos brasileiros as 
incoerências promovidas por este Governo, a sofre-
guidão deste Governo, que administra mal os recur-
sos, gasta mal e, por conta disso, tem que extorquir 
o povo brasileiro com mais tributo.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Eu agra-
deço a V. Exª por ter chamado a atenção para alguns 
fatores básicos. Realmente, parece que o Presidente 
da República não tem muito poder de comando sobre 
o seu Governo para chegar, publicamente, e cobrar: 
“Cadê? Não diminuiu o preço dos alimentos?” Claro, 
acabou a CPMF, e ele, imediatamente, tomou provi-
dências para recuperar isso até duas vezes em cima 
das taxações que V. Exª mencionou.
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Senador Geraldo Mesquita, a situação econômi-
ca do País é preocupante. O Governo tinha em mãos, 
com a queda do dólar, uma das maneiras de controlar 
a inflação, aumentar juros também, mas ele está com-
pletamente perdido quanto à sua gastança. Ele está 
gastando de uma forma irresponsável. E todos nós 
sabemos que todos os governos que se deram mal 
com inflação altíssima tiveram como base principal 
a queda desses dois fatores que ajudam a segurar a 
inflação potencializada pela gastança indiscriminada 
do governo.

Então, os produtos também não diminuem de 
preço porque a inflação está voltando. E nós temos 
todos de lutar juntos para não deixar que essa infla-
ção volte.

Agradeço a participação de V. Exª, participação 
muito importante para reforçar o que estamos pronun-
ciando hoje.

Sr. Presidente, o Governo, acobertado por sua 
base parlamentar, tenta de qualquer maneira ressusci-
tar a CPMF, agora com o nome de Contribuição Social 
para a Saúde, sob o pretexto de não dispor de recursos 
para custear as despesas decorrentes da aplicação 
da Emenda 29. Além disso, ameaça vetar o projeto 
de lei complementar que regulamenta a emenda, sob 
a justificativa de que à despesa proposta não há cor-
respondente receita prevista. Ou seja, uma sórdida 
chantagem: ou o Congresso aprova essa nova CPMF 
ou o Governo não cumprirá com a sua obrigação de 
executar o prescrito na Constituição.

Sr. Presidente, a emenda constitucional é muito 
clara quando diz que deverão ser aplicados na saúde 
percentuais da arrecadação da União. Não se trata, 
pois, de criação de qualquer nova despesa, como o 
governo quer fazer a sociedade acreditar.

O projeto de regulamentação da Emenda 29 
apenas fixa os percentuais a serem alocados à saú-
de, em escala progressiva, até o ano de 2011, con-
forme previsão constitucional. Cabe ao Governo, tão-
somente, montar e executar o Orçamento da União 
destinado à saúde, o percentual que o Congresso 
Nacional, em nome da sociedade brasileira, quanti-
ficou como necessário para a prestação adequada 
dos serviços.

Srªs e Srs. Senadores, o Estado brasileiro gasta 
mal, gasta muito e não sabe como resolver o problema. 
Por causa disso, toda vez que precisa gastar dinhei-
ro o direito em serviços prioritários, como a saúde da 
população, ataca o bolso do contribuinte com a vora-
cidade dos lobos famintos.

Que o Governo reveja seus gastos supérfluos 
e economize naquilo em que é desnecessário, para 
poder beneficiar o povo do qual retira o dinheiro para 
suas despesas.

Vale lembrar também que a criação de um novo 
tributo provocaria um aumento nas despesas públicas, 
alimentando o atual processo inflacionário.

Srªs e Srs. Senadores, o Brasil não pode ser ad-
ministrado sem que se analisem as questões reais que 
são causadoras dos grandes problemas que vivencia-
mos. Isso é governar com profunda responsabilidade, 
Senador! O povo precisa de seriedade e regramento 
da parte do Estado. Truques enganosos não podem 
mais ser aceitos, sob pena de comprometermos irre-
mediavelmente a legitimidade democrática, plenamen-
te solidificada no Brasil mas em muito questionada no 
contexto da América Latina.

Agradeço a V.Exª, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Muito obrigado, Senador Papaléo Paes.
Com a palavra o Senador Geovani Borges; em 

seguida, o Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje vou 
fazer um pronunciamento em homenagem à minha 
cidade natal. Nasci no interior do Amapá, na cida-
de de Mazagão. Sou amapaense, mazaganense. 
Tenho 55 anos.

Foi a Professora Pesquisadora da Universidade 
de Brasília Bárbara Freitag, em artigo publicado sábado 
passado, no Correio Braziliense, que me ensinou que 
Mazagão é uma cidade itinerante, que percorreu três 
continentes: África, Europa e América do Sul.

Segundo a Professora da UnB, Mazagão, minha 
cidade, é constituída de pedra, papel, adobe e palha, 
idéias e lendas. Parte disso – confesso a V. Exªs – eu 
já sabia. Moleque de calças curtas, matei monstros 
invisíveis, lutei contra exércitos imaginários, fiz verda-
deiras frotas de navios em papéis velhos e criei fortes 
de proteção com pedras encontradas em monturos 
abandonados.

A Professora Bárbara Freitag explica que, através 
dos séculos, a cidade-fortaleza de Mazagão, situada 
entre Alcácer Quibir e Agadir, na costa da África, trans-
formou-se de jangada de pedra em bairros flutuantes 
acomodados em caravelas portuguesas e escunas 
que, depois de uma escala em Lisboa, aportaram no 
meu querido Estado do Amapá. Com o tempo, já no 
Brasil, Mazagão transformava-se em vila indígena e 
quilombo, hoje Município turístico e ecológico do meu 
Amapá. Essas transformações, segundo a professora, 
ocorreram entre os séculos 16 e 21.

Os habitantes da Mazagão africana formavam 
uma pequena sociedade de fidalgos, soldados, ar-
tesãos, pedreiros, padres e até mesmo escravos. No 
século 18, a cidade tinha pouco mais de dois mil ha-
bitantes.
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Como fortaleza, entre os séculos 16 e 18, Ma-
zagão era considerada invencível. Artilharia, cavalaria 
e infantaria. Uma porta movediça que dava de frente 
para o mar permitia o embarque e o desembarque 
durante a baixa-maré. 

Para a pesquisadora da UnB, entre 1514 e 1769, 
Mazagão foi um bastião de valor estratégico para as 
grandes navegações e tinha enorme valor simbólico 
como baluarte cristão, encravado na “carne dos infiéis 
islâmicos da África Ocidental”.

Duzentos anos depois, a situação se inverteu: 
mil mouros atacaram o forte e levaram os seus habi-
tantes ao desespero. Dessa vez, a Coroa portuguesa 
nada mandou fazer para socorrê-los e deu ordem ao 
governador para evacuar o forte e abandoná-los ao 
mouros em meados de 1769.

Os dois mil mazaganenses foram distribuídos 
em 14 navios com alguns bens móveis, castiçais de 
igreja e canhões de cobre e seguiram para Lisboa de 
onde, seis meses depois, foram reembarcados para 
o Brasil.

Pombal determinara que esses refugiados povo-
ariam a Amazônia para defender as fronteiras contra a 
ganância dos franceses fixados na Guiana Francesa.

A partir de 1770, as primeiras famílias ocuparam 
a nova “praça” e suas casas, segundo a lista prepara-
da pelos administradores portugueses em Lisboa. No 
início até deu certo, mas, nos anos seguintes, o projeto 
colonizador entrou em crise. Em 1781, uma epidemia 
de cólera e de malária dizimou boa parte dos refugia-
dos do antigo forte.

Hoje, na Internet, encontramos referência ao 
Município de Mazagão, com 14 mil habitantes; metade 
vive em área urbana. Anualmente, no dia de São Tomé, 
padroeiro da Mazagão africana, há a cavalhada, com 
“mouros” e “cristãos” guerreando.

Na Mazagão amazônica, os festejos são reche-
ados de relatos e lendas dos antigos moradores da 
Mazagão marroquina – contamos até com a presença 
de embaixadores de Marrocos lá –, que, em 2004, foi 
tombada pela Unesco.

E eu, que não sei se estou mais para mouro, afri-
cano ou marroquino, agradeço à Professora Bárbara 
Freitag o excepcional trabalho de pesquisa e peço 
que o artigo do Correio Braziliense seja transcrito 
na íntegra, Sr. Presidente, na forma regimental, nos 
Anais desta Casa.

Sr. Presidente, antes de encerrar o meu pronun-
ciamento, quero congratular-me novamente com V. Exª, 
que, há pouco, esteve na tribuna desta Casa.

Estamos, neste momento, ao vivo no programa 
do Belair, lá no nosso querido Estado, no Bronca Pe-
sada. Quero cumprimentar Macapá, Santana e todo o 
nosso Estado, Senador Papaléo, que preside a sessão 
neste momento, e cumprimentar também V. Exª, por-

que abordou da tribuna desta Casa tema de interesse 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do nosso 
Estado. Na condição de ex-território, éramos vincula-
dos, em termos de vantagens, aumentos, prêmios, ao 
Distrito Federal, quando usufruíamos desses benefí-
cios com verba da União. Infelizmente, de repente se 
desvinculou. Agora há uma defasagem muito grande, 
e nosso Estado não pode proporcionar esse aumen-
to porque também é pago com verba da União, com 
verba do Governo Federal, e o Distrito Federal paga 
com recursos próprios.

Eu queria mais uma vez parabenizar V. Exª. Já fiz 
um pronunciamento dessa natureza nesta tribuna. Há 
um acordo firmado pela Liderança do Governo no dia 
1º de abril, uma data interessante. Esperamos que esse 
compromisso seja honrado. Continuo na expectativa 
e atento a esses problemas que estão atingindo esse 
segmento da sociedade do nosso Estado.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Presidente 
Papaléo Paes, da Bancada do Estado do Amapá, que 
muito nos honra neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Permita-me, Senador Geovani Borges?

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Com 
muito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Quero referir-me a V. Exª como um Parlamentar que 
respeito. Tivemos a oportunidade de governar Municí-
pios diferentes, no mandato entre 1993 a 1996. V. Exª 
era Prefeito de Santana, e eu era Prefeito de Macapá. 
Sempre tivemos um relacionamento muito responsá-
vel nessa questão política, principalmente no que diz 
respeito aos direitos populares. Quero aqui agradecer 
também, em nome do Amapá, a sua participação nes-
ta Casa. Tenho certeza absoluta de que V. Exª, com a 
sua força política, participará deste grande movimen-
to a favor dos policiais militares dos ex-territórios e do 
ex-Distrito Federal. Por isso, agradeço, em nome do 
Amapá, a V. Exª, em quem reconheço um Parlamentar 
que realmente está nesta Casa representando com 
dignidade o seu Estado.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Papaléo.

Informo a esta Casa que V. Exª foi meu Presidente 
também na época da primeira associação de prefeitos 
do nosso Estado prevista na Constituição Federal, nas 
Disposições Transitórias. Fui presidido também, naque-
la oportunidade, por V. Exª.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR GEOVANI BORGES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Geovani Borges 
o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, 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 Geovani..

Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mes-
quita Júnior. 

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) –Muito obrigado Senador Papaléo, Srªs e Srs. 
Senadores presentes, jovens que nos visitam para nos-
sa alegria, Srªs e Srs., o que me traz hoje aqui é uma 
preocupação que me acode com vistas a uma matéria 
que trata de uma questão de grande interesse para o 
povo brasileiro e cuja tramitação nesta Casa já pas-
sou por aprovação, segundo me consta, na CCJ e está 
em vias de vir ao Plenário do Senado Federal. É uma 
emenda constitucional, se não me engano, de autoria 
do meu querido companheiro Valdir Raupp, Líder do 
meu Partido, a quem peço licença para dela discordar 
porque creio que se vier a ser aprovada prejudicará 
muita gente no Brasil.

Senador Papaléo, trata-se do pagamento de pre-
catórios, matéria que é tratada no artigo 100, da Cons-
tituição Federal. 

Permito-me aqui ler, a título de introdução, o caput 
do artigo, para que as pessoas compreendam aquilo 
que vou dizer a seguir.

O art. 100, da Constituição, diz o seguinte:

“À exceção dos créditos de natureza ali-
mentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda 
Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de 
sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente 
na ordem cronológica de apresentação dos 
precatórios e à conta dos créditos respectivos, 
proibida a designação de casos ou de pesso-
as nas dotações orçamentárias e nos créditos 
adicionais abertos para este fim”.

Pois bem, o artigo que compreende alguns pa-
rágrafos, disciplina o trâmite dos precatórios. A Cons-
tituição Federal assegura o pagamento dos precató-
rios àqueles que têm sentenças judiciais transitadas 
em julgado, mandando a Fazenda Pública Federal, 
Estadual ou Municipal pagar tais créditos ao cidadão. 
Essa matéria hoje está regida, repito, pela Constitui-
ção, mas mesmo assim hoje milhares, talvez milhões, 
de brasileiros têm precatórios a receber sem que o 
pagamento de fato se efetive; é um drama.

Para minha surpresa e preocupação, a propos-
ta – repito, creio que do Senador Valdir Raupp, nosso 
companheiro do PMDB, – dá outro tratamento à ma-

téria, o que, creio, acentua ainda mais a dificuldade 
de as pessoas se habilitarem e receberem os respec-
tivos créditos a que fazem jus, ou seja, os chamados 
precatórios judiciais. 

Essa emenda, Senador Papaléo Paes, introduz o 
mecanismo do leilão. A ordem cronológica dos preca-
tórios, estabelecida pela Constituição atual, vai para o 
espaço. Passa a vigorar um critério que acho absolu-
tamente desumano e cruel, que é o sorteio daqueles 
que podem vir a ser contemplados com o pagamento 
do seu precatório. 

Senador Papaléo, isso me lembra uma história 
real – não vou citar aqui nem o nome nem o órgão 
onde vivi essa experiência, por respeito tanto a um 
quanto a outro. Trabalhei há muitos anos em um ór-
gão público brasileiro e tive um colega muito jovem. O 
que aparecia na frente dele, o que lhe ofereciam, ele 
comprava. Ele tinha uma pilha enorme de carnês. Ele 
comprava de tudo. O que fosse oferecido ele encarava: 
carro, motocicleta, roupa, fosse o que fosse. Ele tinha 
na mesa dele, na bancada de trabalho, uma pilha da-
queles carnês de prestações. Quando chegava o fim 
do mês, os credores começavam a ligar e cobrar dele: 
“Fulano, você está pendente. Estão pendentes duas, 
três prestações”. Ele levava na brincadeira. Quando 
o credor engrossava de lá, ele dizia daqui: “Olha, se 
você engrossar, eu tiro você do sorteio do pagamen-
to do mês”. 

O que ele fazia, Senador Papaléo? De 10 ou 15 
carnês que tinha, ele sorteava três ou quatro para fazer 
o pagamento do mês. Esse mecanismo que a Emenda 
Constitucional pretende introduzir me lembra essa his-
tória. É uma situação absolutamente inusitada. Quebra 
um princípio, mais que secular, introduzido na Cons-
tituição, que é o pagamento dos precatórios segundo 
a ordem cronológica de apresentação. Eu acho que é 
um mecanismo que nós devemos rejeitar nesta Casa. 
Essa matéria está para vir ao plenário, inclusive. Fico 
preocupado porque é uma alteração substancial que 
se faz, Senador Papaléo. Eu procuro ver com sereni-
dade o que essa matéria pode trazer de importante 
para o País ou para o credor, aquele que é titular de 
um precatório, e não consigo achar justificativa para 
tal alteração. 

Hoje pela manhã, abrindo os jornais, li um arti-
go do Dr. Cezar Britto, que é Presidente Nacional da 
Ordem dos Advogados do Brasil, que vou me permitir 
reproduzir porque acho que define com precisão esse 
equívoco. Ele mostra o risco em que vamos incorrer 
caso aprovemos em plenário essa matéria, que ainda 
vai para a Câmara. É uma temeridade que seja apro-
vada aqui. 

Diz o artigo do Dr. Cezar Britto: 
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“Dois anos não foram suficientes para de-
finir uma regra capaz de resolver de uma vez 
por todas o grave problema das dívidas que 
Estados e Municípios contraíram decorrentes 
de ações judiciais movidas contra a adminis-
tração pública e conhecidas como precatórios. 
Foi esse o tempo que a Comissão de Consti-
tuição e Justiça do Senado gastou para enca-
minhar ao plenário, sem que se esgotassem 
as discussões em torno das propostas apre-
sentadas, o substitutivo ao Projeto de Emenda 
Constitucional nº 12. A só um lado da ques-
tão interessa manter as coisas como estão –: 
governadores e prefeitos pouco interessados 
em honrar decisões judiciais em favor de tra-
balhadores, pensionistas, donas-de-casa e 
cidadãos comuns que ousaram lutar por seus 
direitos na Justiça. 

Feitas as contas, com base no que em 
breve poderá ser definido por emenda cons-
titucional, são remotíssimas as chances de 
essas pessoas receberem aquilo que a Justi-
ça já lhes assegurou, transferindo para filhos, 
netos, bisnetos e trinetos alguma esperança. 
Ou esperança nenhuma. Sendo assim, os 
movimentos organizados, as manifestações 
públicas e a abnegação de inúmeros credores 
terão sido em vão? 

Veja-se o caso das senhoras “tricoteiras 
dos precatórios, movimento surgido em Porto 
Alegre e tragicamente marcado pela morte de 
seis delas no acidente do Airbus da TAM, que 
completa um ano no dia 17 de julho, o desti-
no era São Paulo, onde elas iriam participar 
um ato público. 

A lógica perversa que se tenta aplicar 
ao pagamento dos precatórios, eternizando 
a possibilidade de quitação dessas dívidas, já 
foi chamada inúmeras vezes de calote oficial. 
Mas não ofendeu ou mesmo sensibilizou go-
vernadores nem prefeitos. Ninguém quer pagar 
a conta, seja sob alegação de que se trata de 
matéria do passado e que nada tem a ver com 
isso (como se cidadãos vivessem num mundo 
sem calendários), seja porque prefere retirar 
dividendos eleitorais dos recursos públicos de 
que dispõe e aplicar o velho golpe do “devo, 
não nego, pago quando quiser”. 

De onde se pode concluir que a questão 
transcende a simples negação do fato jurídico 
e da coisa julgada. O que se está construin-
do, sem que a sociedade tenha tido tempo e 
oportunidade para reagir, é um instrumento 

político de um autoritarismo sem precedentes. 
Os administradores públicos irresponsáveis e 
mal-intencionados (e não são poucos) terão 
meios constitucionais para perseguir, chanta-
gear e intimidar os seus adversários de acor-
do com os humores da ocasião. Quem fala 
é o Dr. Cezar Britto, Presidente nacional da 
Ordem dos Advogados do Brasil. Basta, por 
exemplo, lhes dar na telha desapropriar bens 
e imóveis de adversários políticos e reduzir 
proventos de servidores, aposentados e pen-
sionistas, ou simplesmente não pagar seus 
compromissos, na certeza de que não teriam 
que pagar nada. 

Transfere-se, assim, a dívida para outra geração 
de sucessores políticos. Confisca-se e, talvez um dia, 
os netos dos entes lesados venham a receber alguma 
coisa. Uma simulação feita pela Ordem dos Advogados 
do Brasil, com base nas propostas apresentadas até 
agora, revelou que quem entrar na fila dos precatórios 
em 2009, por exemplo, Senador Papaléo, levará de 
quinze a cem anos para receber. Em muitos casos, a 
dívida vai virar pó.

Em raciocínio simples, é exatamente isso que 
será votado no Plenário do Senado, onde deve ser for-
te a pressão de Governadores e Prefeitos sobre suas 
bancadas. Mais do que premiar o mau administrador, 
que se vê livre de qualquer obrigação, a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 12, tal como está, vai pre-
miar aqueles que não cumprem as decisões judiciais, 
zombam da Justiça e ferem a dignidade da pessoa 
humana. Leiloar as necessidades dos cidadãos é não 
compreender os princípios da democracia. Renunciar 
ao pagamento de direitos conquistados na Justiça é 
ignorar o que significa Estado Democrático de Direito. 
Cuidar da dignidade da pessoa humana, da segurança 
jurídica e do equilíbrio da relação Estado e cidadão é 
fundamental para quem quer parecer sério aos olhos 
da comunidade internacional. 

Não é possível presenciar, passivamente, que se 
transfira para a Constituição uma situação que guarda 
muita semelhança com a do empresário concordatá-
rio do passado, que deixava seus credores à míngua 
e, depois, propunha acordos imorais por intermédio 
de terceiros.

Em suma, este não é um problema apenas de 
ordem jurídica e política, mas também moral. Como 
cumprir decisões judiciais não tem apelo eleitoral e 
significa menos recursos disponíveis para outros fins 
mais vantajosos politicamente, este lado moral do pro-
blema deve ser considerado.

Senador Papaléo, fiz questão de trazer esse as-
sunto, na tarde de hoje, à tribuna do Senado Federal 
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porque se trata de algo que devemos frear para que 
possamos refletir com mais vagar sobre essa altera-
ção que se mostra, em primeiro momento, desastrosa 
para quem tem precatórios a receber e que já passam 
por uma verdadeira via-crúcis para que seus créditos 
sejam honrados após terem decisões judiciais transi-
tadas em julgado, concedendo-lhes o direito de rece-
ber quantias.

Já é uma via-crúcis, já é um sacrifício, já é quase 
um calote oficial a que essas pessoas estão submeti-
das. E, da forma como vem propondo que o mecanismo 
seja alterado, aí é que se acentuará a dificuldade para 
que milhões de pessoas neste País, já com créditos 
reconhecidos em última instância na Justiça Federal, 
estadual ou municipal, tenham a garantia do recebi-
mento dos seus créditos.

É uma preocupação muito grande. Chamo a 
atenção desta Casa porque essa matéria, que já foi 
aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, em 
breve poderá vir ao Plenário do Senado e creio que 
deve ocupar a mente de todos nós, para que possa-
mos tomar uma decisão, a mais justa possível, com 
o cidadão brasileiro, que já é tantas vezes penalizado 
por calotes oficiais, por planos mirabolantes, por inefi-
ciência da máquina do Estado e não pode sofrer mais 
essa quase retaliação pelo simples fato de ser um bra-
sileiro, um cidadão que teve um crédito judicialmente 
reconhecido e que está lá na boca do caixa queren-
do recebê-lo e não consegue. Às vezes, morre e não 
consegue, Senador Papaléo. É um drama. Já é assim, 
nos termos da atual Constituição Federal. 

A mudança que se vizinha é mais dramática ain-
da: faz com que essa perspectiva se torne mais lon-
gínqua ainda, ou seja, a perspectiva do recebimento 
de créditos legitimamente reconhecidos pela Justiça 
deste País.

Essa era a advertência que eu queria trazer, 
para que esta Casa se prepare convenientemente 
para esse debate.

Agradeço a atenção e a tolerância de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – Eu também agradeço a V. Exª, Senador Geral-
do Mesquita.

O próximo orador a fazer uso da palavra é o Se-
nador Alvaro Dias, que fez uma permuta com o Sena-
dor Eduardo Suplicy. Então, fará uso da palavra agora 
o Senador Eduardo Suplicy; em seguida, o Senador 
Alvaro Dias, todos os dois como oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Antes, porém, a Presidência comunica ao Plenário 
que foi constatada a ocorrência de inexatidão material 
no texto dos autógrafos enviados à sanção do Projeto 
de Lei de Conversão nº 10, de 2008 (Medida Provisó-

ria nº 412, de 2007), que “dispõe sobre a prorrogação 
do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e 
à Ampliação da Estrutura Portuária – Reporto, institu-
ído pela Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, e 
altera as Leis nºs 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 
e 9.433, de 8 de janeiro de 1997”.

Uma vez que a correção apenas compatibilizava 
o texto dos autógrafos do referido Projeto de Lei de 
Conversão à legislação vigente superveniente (Medi-
da Provisória nº 428, de 2008), não implicando alte-
ração no sentido da matéria, o Presidente determinou 
a confecção de novos autógrafos que foram enviados 
à sanção do Presidente da República, nos termos do 
inciso III do art. 325 do Regimento Interno.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Papaléo Paes, prezados 
Senadores, eu vou fazer aqui um relato da viagem 
que concluí na manhã de hoje, pois estive, na sema-
na que passou, no Timor Leste e na Irlanda, com o 
objetivo de divulgar e debater a idéia da renda básica 
de cidadania.

O despertar da mais nova nação: o Timor Les-
te.

Em 28 de janeiro último, a convite de Carolina 
Larriera, companheira de Sérgio Vieira de Mello, par-
ticipei no Rio de Janeiro da recepção ao Presidente 
do Timor Leste, José Ramos Horta, o qual juntamente 
com o Bispo Ximenes Belo, recebeu o Prêmio Nobel 
da Paz de 1996, em razão do empenho de ambos para 
que o povo timorense alcançasse a sua independên-
cia, finalmente conseguida em 2002. 

Carolina e Sérgio ficaram muito amigos de Ra-
mos Horta durante o período em que Sérgio coorde-
nou as ações da ONU no Timor e administrou o país 
por três anos. Em 1999, 80% da população votaram 
pela independência em relação à Indonésia, elegeram 
a Assembléia Constituinte e, finalmente, tiveram o seu 
primeiro governo autônomo iniciado em 2002. 

Na recepção no Rio de Janeiro, relatei ao Presi-
dente Ramos Horta os detalhes da recente viagem que 
fiz ao Iraque em janeiro último, com o objetivo de expor 
ao governo e ao seu Conselho de Representantes a 
proposta de uma renda básica de cidadania. O interesse 
do Presidente leste-timorense pelo assunto levou-nos 
a continuar a nossa conversa no dia seguinte. 

E, naquele café-da-manhã, por cinqüenta minu-
tos, expliquei-lhe como o Timor-Leste, embora tendo 
uma das mais baixas rendas per capita no mundo, 
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poderia seguir exemplo semelhante ao do Alasca e 
prover aos seus um milhão e cem mil habitantes uma 
renda básica de cidadania, principalmente agora que 
o país deu início à exploração de petróleo, o que tem 
gerado cerca de US$100 milhões por mês para um 
fundo petrolífero. Relatei que, no Brasil, o Congres-
so Nacional aprovou uma lei nesse sentido, para a 
introdução da renda básica de cidadania por etapas, 
a critério do Poder Executivo, começando pelos mais 
necessitados, como o faz o Programa Bolsa Família. 
Ele considerou a proposta fascinante e me convidou 
a explicá-la em seu país.

Inicialmente, a viagem para o Timor Leste deve-
ria ser em março, mas, no dia 10 de fevereiro, o Pre-
sidente Ramos Horta, quando fazia exercícios junto à 
sua residência, foi gravemente baleado ali em Dili. Tão 
logo recuperado, o Presidente reiterou o convite para 
minha ida ao seu país de 16 a 18 de junho. O Presi-
dente Ramos Horta precisou ficar 45 dias num hospital 
da Austrália, em Darwin, recuperando-se. Felizmente, 
hoje, está inteiramente recuperado, mas, como, na ci-
rurgia, houve o corte de nervos para a extração das 
balas que o vitimaram, ele precisa tomar medicamentos 
a fim de superar as dores que ainda são conseqüência 
daqueles ferimentos.

Ao chegar a Dili, fui recebido no aeroporto pelo 
Presidente. Para mim, um Senador da República, esse 
gesto, além de ser uma grande honra, expressa ami-
zade especial para com o Brasil e denota o interesse 
de Ramos Horta na erradicação da pobreza em seu 
país. Além disso, demonstra a expectativa de coope-
ração do Governo timorense para com o nosso Go-
verno, que deverá ser aprofundada com a visita do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Timor em 12 
de julho próximo.

Senador Geraldo Mesquita, desde que eleito Se-
nador pela primeira vez, em especial para o propósito 
de divulgar e debater a Renda Básica de Cidadania, 
visitei mais de trinta países, mas, pela primeira vez, fui 
recebido no aeroporto pelo Presidente do Timor Leste, 
José Ramos Horta.

Logo ao chegar, pude perceber que o Timor Les-
te é muito bonito e tem um grande potencial para o 
turismo. Isso me fez pensar em seus indicadores so-
ciais, que o retratam como um país bastante pobre, 
com uma expectativa de vida de 56 anos, uma taxa 
de alfabetização de apenas 58%, onde uma em cada 
dez crianças morre antes de completar cinco anos 
de idade, que tem 42% de sua população com até 15 
anos e uma alta taxa de crescimento populacional: 
5,36% ao ano. Lembremo-nos de que nossa taxa de 
crescimento populacional, que chegou a mais de 6% 
em momentos como os anos 50 e 60, hoje vem dimi-

nuindo para algo como 1,5% ou 1,6%. Então, 5,36% é 
bastante alto. A renda per capita, em 2007, do Timor 
Leste foi de apenas US$367.00 por ano.

No trajeto para o hotel, avistei, próximo ao ae-
roporto, um grande acampamento de famílias. Soube 
que elas tiveram suas casas queimadas em uma das 
revoltas ocorridas nos últimos anos, fruto da guerra 
que abalou o país.

No primeiro dia, o Presidente ofereceu-me um 
jantar, do qual participaram as Ministras das Finanças, 
da Solidariedade, o Ministro das Relações Exteriores, 
o Diretor do Banco Mundial no Timor Leste, Antonio 
Franco, o Embaixador de Portugal em Dili, João Ramos 
Pinto, o Sr. Roque Rodrigues, um amigo do Brasil e as-
sessor especial do Presidente José Ramos Horta, que 
esteve aqui diversas vezes, inclusive acompanhando 
o Presidente Ramos Horta. Nosso Embaixador Edson 
Marinho Duarte Monteiro acompanhou-me no jantar 
e durante toda a minha estada naquele país. Nessa 
ocasião, o Presidente Ramos Horta falou acerca da 
implantação da Renda Básica de Cidadania e obser-
vou que, em razão de existir um desnível muito gran-
de na distribuição da renda de seu país, o pagamento 
do benefício deveria começar pelas pessoas que têm 
rendimentos mais baixos, como acontece conosco no 
estágio do Programa Bolsa-Família.

A cada diálogo com as autoridade timorenses, 
constatei a enorme vontade do governo em superar os 
desníveis sociais, bem como o interesse em aprende-
rem com a nossa experiência no que diz respeito aos 
programas de transferência de renda, de microcrédito, 
de crédito para agricultura familiar, de programas edu-
cacionais, qualificação de docentes, sobretudo da Lín-
gua Portuguesa. A mesma curiosidade também existe 
nas áreas de agricultura, pesca, zootecnia, justiça, de-
fensoria pública, promotoria, execução orçamentária, 
cultural, desenvolvimento empresarial, instrução militar, 
assessoria parlamentar, dentre outras. São esses as-
suntos, inclusive, que deverão ser objeto do diálogo do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tanto com o Pre-
sidente Ramos Horta quanto com o Primeiro-Ministro 
Xanana Gusmão em 12 de julho próximo.

No que concerne à transferência de renda, o Go-
verno timorense iniciou um programa-piloto denomina-
do Bolsa das Mães, que leva em conta a experiência 
brasileira do Programa Bolsa-Família. A implementação 
desse programa apresenta alguns entraves, tendo em 
vista a precária estrutura administrativa local, a inexis-
tência de uma rede bancária tal como a que nós temos 
e de caixas automáticos, o que impede a implementa-
ção de um sistema de cartão eletrônico.

No dia seguinte, fui recebido em audiência pelo 
Primeiro-Ministro Xanana Gusmão. Estava prevista 
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uma audiência de trinta minutos, mas tal foi o seu in-
teresse pelo tema que o encontro se prolongou por 
uma hora e vinte minutos. Também esteve presente o 
Vice-Primeiro-Ministro José Luís Guterres.

O diálogo seguinte foi com a Ministra das Finan-
ças, Emília Pires, que descreveu o sistema tributário 
do país, que possui, basicamente, quatro impostos. 
Um deles é o imposto de renda, que incide sobre os 
rendimentos dos assalariados que ganham mais de 
US$500.00 mensais e sobre os rendimentos dos ne-
gócios dos comerciantes, que têm uma alíquota de 
10%. Outro imposto importante é o incidente sobre as 
importações, com uma alíquota única de 2,5%.

Há pouco, o Senador Papaléo Paes fazia um pro-
nunciamento sobre a estrutura tributária brasileira, que 
é bastante complexa, com um número muito significativo 
de tributos. No Timor Leste, que era, até pouco tempo 
atrás, a mais nova nação do mundo – agora é Kosovo 
–, eles têm um sistema tributário bastante simples.

Relatei à Ministra Emília Pires que o Professor 
Anthony Atkinson, da Universidade de Oxford, na In-
glaterra, publicou o livro “Finanças Públicas em Ação: 
A Renda Básica e a Proposta do Imposto Fixo (Flat 
Tax)”, que poderia auxiliar no processo de implemen-
tação da Renda Básica de Cidadania no Timor Leste. 
Do nosso diálogo, surgiu a proposta de realizarmos, 
em breve, em Dili, um encontro de alguns grandes eco-
nomistas, como Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Jeffrey 
Sachs – os três são laureados com o Prêmio Nobel 
– e aqueles que mais bem têm argumentado sobre a 
Renda Básica de Cidadania, como Philippe Van Parijs, 
Professor da Universidade Católica de Louvain e da 
Harvard University, Anthony Atkinson, da Universidade 
de Oxford, e Guy Standing, para debater como libertar 
o Timor Leste da pobreza.

Em minha audiência com a Ministra Maria Domin-
gas Fernandes Alves, pude entender por que aquela 
mulher, que, dos 15 aos 18 anos, foi ativista da resistên-
cia nas montanhas do Timor Leste, se tornou a Ministra 
da Solidariedade. Além da Bolsa das Mães, sua Pasta 
dá prioridade aos veteranos combatentes, aos idosos 
e aos inválidos. Os programas sociais estão iniciando 
e, neste ano, deverão atingir sete mil famílias.

Em meu encontro com o Ministro das Relações 
Exteriores, Zacarias Albano da Costa, juntamente com 
o Embaixador brasileiro, conversamos sobre a even-
tual cooperação que os Ministérios das Relações Ex-
teriores, Desenvolvimento Social, Agricultura, Justiça, 
entre outros, poderão oferecer ao Timor.

Na visita ao Timor, dialoguei ainda com o diretor 
do Banco Mundial Antonio Franco – por insistência e 
solicitação especial do Presidente José Ramos Horta 
–, que me solicitou a indicação de um brasileiro que 

possa ajudar o Governo timorense na implantação de 
um programa equivalente ao Bolsa-Família até chegar 
à Renda Básica de Cidadania. Essa pessoa deverá ter 
a experiência acumulada no Brasil para prestar asses-
soria em toda a fase de implantação do programa.

Eu até, então, pensei: quem sabe uma pessoa da 
equipe do Ministro Patrus Ananias, com quem quero 
dialogar a respeito, como a Srª Rosani Cunha, que é 
a Secretária-Executiva da Renda de Cidadania que 
justamente administra o Bolsa-Família? Ou o Sr. Val-
domiro, que acompanhou a Rosani Cunha no encon-
tro sobre o qual falarei daqui a pouco, o Congresso 
Internacional da Bien?

Mas eis que veio à mente sugerir uma pessoa que 
teria todas as condições de capacitação para exercer 
essa função e que muito provavelmente – pensei eu 
– teria condições pessoais para se deslocar, por um 
tempo razoável, ao Timor Leste. Qual é essa pessoa? 
Justamente Ana Maria Medeiros da Fonseca, que, 
no ano 2000, conheci porque convidou-me para fazer 
parte da sua banca de tese sobre família e renda mí-
nima, quando estudou os programas de transferência 
de renda e de renda mínima associados à educação 
e bolsa-escola, tais como os que haviam sido implan-
tados em Campinas, no Distrito Federal, em Ribeirão 
Preto e outros. Ela, que estudou tudo o que se deu no 
Brasil como forma precursora dos programas de pro-
teção à família desde o início do século XX, nos anos 
30, fez uma tese brilhante.

Ela incorporou-se à equipe da Prefeita Martha Su-
plicy e, juntamente com o Secretário Márcio Pochmann, 
de Desenvolvimento do Trabalho e Solidariedade, foi a 
pessoa responsável pelo Programa de Renda Mínima 
Associado à Educação no Município de São Paulo.

Quando estava se formando a equipe do Governo 
do Presidente Lula, Ana Fonseca foi designada para 
pensar exatamente sobre aqueles programas tais como 
o Bolsa-Escola, o Bolsa-Alimentação, o Auxílio Gás e 
o próprio programa Cartão Alimentação, instituído pelo 
Presidente Lula no início de 2003.

Pois bem, quando foi instituído o programa Bolsa-
Família, em outubro de 2003, que racionalizou e uni-
ficou os programas que acabo de citar, o Presidente 
Lula justamente designou Ana Fonseca para ser a 
Secretária Executiva do programa Bolsa-Família. Por 
mais de um ano, ela assim trabalhou. Inclusive, quan-
do Patrus Ananias se tornou o Ministro do Desenvol-
vimento Social, responsável pela administração do 
programa, continuou Ana Fonseca trabalhando com 
ele por um tempo.

Posteriormente, a Srª Ana Fonseca saiu do Go-
verno, mas foi contratada um pouco pelo PNUD e, 
depois, pela FAO (Food and Agriculture Organiza-

    479ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 22635 

tion), organização para alimentação e agricultura das 
Nações Unidas. E como tal, ela tem assessorado os 
mais diversos governos da América Latina; tem estado 
no Chile, na Bolívia, na Colômbia, na Costa Rica, na 
Nicarágua, no México, no Uruguai, nos mais diversos 
países, justamente transmitindo muito da experiência 
brasileira, interagindo. Portanto, teria Ana Fonseca as 
condições ideais para prestar assessoria ao Governo 
do Timor Leste.

Então, lá do Timor Leste, eu liguei para Ana Fon-
seca e perguntei se ela teria condições. Ela falou que 
sim, que teria até entusiasmo para uma missão dessa 
natureza. Portanto, apenas estou aguardando a opor-
tunidade do diálogo com o Ministro Patrus Ananias e 
com o Presidente Lula para que, então, possa haver 
essa cooperação.

Quero, inclusive, dizer que o diretor do Banco 
Mundial Antonio Franco me disse que o Banco Mun-
dial está disposto a arcar com as despesas de trazer 
um brasileiro e uma brasileira para o Timor Leste para 
ajudar exatamente no programa. Tem Ana Fonseca o 
conhecimento operacional, como também o conheci-
mento da teoria, da história, dos fundamentos de todos 
os programas de transferência de renda. Conhece bem 
a lei que fala de como, com o programa Bolsa-Família, 
chegaremos um dia à Renda Básica de Cidadania e 
está de acordo com essa perspectiva.

Quero, inclusive, parabenizar todos os inúmeros 
brasileiros, como os professores, sobretudo os de Por-
tuguês, os defensores públicos, os procuradores, os 
juízes, os médicos, os religiosos, os técnicos, que têm 
prestado serviços nas mais diversas áreas no Timor 
Leste. Trata-se de um trabalho meritório, também de 
religiosas e religiosos que estão lá, trabalhando nos 
lugares às vezes mais modestos, com a população, 
mas ajudando muito.

Quero dizer que proferi duas palestras sobre os 
fundamentos e o desenvolvimento da idéia, o debate 
nos diversos países e as experiências pioneiras da 
implementação da Renda Básica de Cidadania. Dis-
corri sobre a distribuição de rendimentos do Fundo 
Permanente do Alasca, do início de um pagamento 
de uma renda básica para os 1005 habitantes de Otji-
viero, Omitara, um vilarejo da Namíbia, além de falar 
da experiência que está por se iniciar em Paranapia-
caba, Distrito de Santo André. E a receptividade sobre 
o assunto foi muito grande.

A primeira palestra, na Universidade Nacional de 
Timor Leste, foi para 350 pessoas, e, a segunda, no ple-
nário do Parlamento Nacional. Era para ser apenas para 
a Mesa Diretora e os líderes, ali chamados de Chefes 
de Bancada, de cada partido, mas os parlamentares 

resolveram estar presentes. Então, foi feita no plenário, 
com a presença de cerca de 35 dos 65 deputados.

Ao final das explicações e das respostas às per-
guntas, na Universidade, 75% da platéia, numa vota-
ção, se mostraram favoráveis a que o Timor Leste se 
torne um exemplo da implementação da Renda Básica 
de Cidadania.

No Parlamento a aceitação também foi intensa, 
pelas palavras e palmas dos parlamentares.

A caminho do aeroporto, Senador João Pedro, 
fiz questão de passar no gabinete do Presidente José 
Ramos Horta para lhe dar um abraço e agradecer-lhe 
toda a sua atenção, o seu calor humano. Mesmo es-
tando em audiência com o Bispo Emérito da Noruega, 
Gunnar Stalsett, do Comitê do Prêmio Nobel, que, no 
ano passado, organizou um simpósio sobre justiça 
para os pobres – e é hora de locar isso em prática –, 
ele apresentou-me ao Bispo Gunnar Stalsett, que se 
interessou extremamente por esse assunto. O Presi-
dente Ramos Horta pediu-me que transmitisse a todos 
os brasileiros a sua amizade por nós. Falou-me tam-
bém da expectativa formidável que tem sobre a ida do 
Presidente Lula, no próximo dia 12 de julho.

O Presidente Ramos Horta reforçou a necessi-
dade da realização, o mais breve possível, de um en-
contro de economistas para debater como transformar 
o Timor Leste em um país com desenvolvimento sus-
tentável e justiça social.

Deixei com o Presidente dois trabalhos que foram 
apresentados no XII Congresso Internacional da BIEN, 
Basic Income Earth Network, de 20 e 21 de junho, em 
Dublin, Irlanda: “Timor Leste, salário mínimo, garantia de 
empregos, pagamentos de bem-estar ou renda básica”, 
do Professor John Tomlinson, Queensland University 
of Technology, Austrália; e “Renda Básica e o Direito à 
Existência no Timor Leste”, de David Casassas, Daniel 
Raventos e Juliet Wark, apresentado na Conferência 
Européia de Estudos para a Ásia Sudeste, em 12 e 15 
de setembro de 2007. Esses estudos concluem pela 
viabilidade de o Timor Leste ser um exemplo da im-
plantação da Renda Básica de Cidadania.

Quero, Sr. Presidente, concluir com um aparte ao 
Senador João Pedro, que me pediu há tempo. Quero 
assegurar-lhe. 

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Eu ia lembrar a V. Exª.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Quero agra-
decer pelo aparte e parabenizá-lo não só pelo relato, 
mas pelo significado da viagem que V. Exª acaba de 
fazer; V. Exª que é um peregrino da renda mínima, da 
distribuição de renda, da solidariedade, que já percor-
reu o Brasil e vários países do mundo em defesa de 
uma proposta que, com certeza, trará um mundo mais 
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justo socialmente, economicamente. Ao parabenizá-lo 
pela viagem, quero destacar a importância do Timor, 
essa jovem nação que está vivendo essa transição. E 
é importante ressaltar essa visita, a visita de um ho-
mem público importante do Brasil, que é V. Exª, a um 
país que tem a Língua Portuguesa. Então, eu penso 
que isso é muito importante e o Brasil, as lideranças 
políticas não podem deixar de ter um gesto como esse 
de V. Exª, de visitar, de discutir caminhos por onde a 
sociedade do Timor, o povo do Timor possa viver com 
dignidade, com cidadania, com justiça social. Para-
béns pelo relato, pela viagem e pela compreensão da 
importância de uma liderança política do País visitar 
o Timor Leste, que é um país-irmão, principalmente 
nesta identidade que têm Brasil e Timor Leste, que é 
a Língua Portuguesa. Parabéns pela viagem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador João Pedro.

Permita-me perguntar-lhe, a propósito: o Partido 
dos Trabalhadores já escolheu candidato a Prefeito de 
Manaus? Porque vou relacionar o que acontece no Ti-
mor Leste, a minha viagem até lá, com o que se passa 
em Manaus, no Amazonas.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Eu gostaria 
de que V. Exª, em julho, no início do recesso, visitasse 
Manaus, uma cidade que tem dois milhões de habitan-
tes, e pudesse discutir isso. Essa poderia ser – e deve 
ser – uma proposta, o carro-chefe do debate neste pro-
cesso tão importante para o Brasil e para a democracia 
brasileira, que é a escolha dos prefeitos. Então, V. Exª 
está convidado para visitar a nossa cidade.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
A proposta é feita a todos os candidatos a prefeito no 
Brasil, do PT e de outros partidos. Mas o candidato do 
PT em Manaus já foi escolhido?

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª está 
escolhido. Espero...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Mas qual é o candidato?

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Já foi escolhi-
do. É o Deputado Francisco Praciano, economista...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – ...um ci-
dadão com larga experiência no debate político, eco-
nômico e social. Penso que esse é um debate não só 
para os Prefeitos do PT, não só para o futuro Prefeito 
de Manaus, mas de todas as prefeituras de todos os 
Municípios do Brasil: a compreensão da importância 
da renda mínima.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Quero transmitir ao Deputado Praciano que tenho a 
mesma disposição que tive de ir ao Timor Leste para ir 

a Manaus, para que ele possa considerar a instituição 
pioneira em Manaus da Renda Básica de Cidadania. 

Quero, Sr. Presidente, aqui registrar a carta que foi 
objeto de aprovação unânime de todos os duzentos e 
sessenta e tantos membros presentes no Congresso da 
Rede Mundial da Renda Básica, nos seguintes termos, 
ao Presidente José Ramos Horta, Presidente do Timor 
Leste, e ao Primeiro-Ministro Xanana Gusmão.

Dublin, 21 de junho de 2008. Renda Bá-
sica no Timor-Leste.

Prezado Sr. Presidente, 
Prezado Sr. Primeiro Ministro, 
Em nome da Rede Mundial da Renda Bá-

sica – BIEN, lhe escrevemos no encerramento 
do XII Congresso Internacional, realizado em 
Dublin, Irlanda.

Em primeiro lugar, desejamo-lhes suces-
so em sua busca em transformar seu jovem 
país em uma nação cujos cidadãos tenham 
liberdade e segurança econômica para de-
senvolver suas aptidões. Segundo, gostaría-
mos de nos solidarizar com Vossa Excelência 
e informar que nos colocamos à disposição 
para oferecer serviços de assessoria, caso 
deseje implantar uma Renda Básica como 
direito fundamental de todos os cidadãos do 
Timor Leste.

Isso é financeiramente e politicamente 
factível e fortaleceria o compromisso de longo 
prazo com a democracia e o desenvolvimento 
econômico e social de seu país.

Cordialmente, – Professor Guy Standing 
Co-presidente da BIEN – Senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy, Co-presidente da BIEN – 
Professor Philippe Van Parijs, Presidente da 
Diretoria Internacional da BIEN.

Muito obrigado, Presidente Papaléo, pela tole-
rância.

Quero informar que amanhã falarei sobre o Con-
gresso Internacional da BIEN

Portanto, desse importante Congresso, anuncian-
do também algumas importantes decisões ali tomadas 
com respeito ao Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Muito obrigado, Senador Suplicy. Parabéns pelo 
grande trabalho que V. Exª faz, representando o Se-
nado Federal.

Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro Dias, 
que, como orador inscrito, fará uso da tribuna.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, como é notório, grande 
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parte da população brasileira, principalmente a dos 
grandes centros urbanos, está vivendo sentimentos 
de insegurança e de anomia, diante da expansão da 
criminalidade violenta, tendo, no olho do furacão, as 
chacinas e os homicídios praticados nas disputas pelo 
comando de regiões do narcotráfico.

É evidente que o simples aumento das penas não 
tem enfrentado satisfatoriamente essa criminalidade 
embrutecida e audaciosa, que, nos morros cariocas, 
exerce o poder de um Estado paralelo.

O Presidente da República sancionou recente-
mente as Leis nºs 11.689 e 11.690, que alteram dispo-
sitivos do Código de Processo Penal, especialmente o 
capítulo que trata das regras para o processo e julga-
mento dos crimes de competência do tribunal do júri.

A nova lei sobre o Tribunal do Júri representa um 
extraordinário avanço democrático em comparação 
com o respectivo capítulo do código vigente, elabora-
do ainda na vigência do Estado Novo, há mais de 60 
anos, e que entrou em vigor por decreto-lei nos idos 
de 1942.

No rol das disposições novas, a participação 
efetiva do jurado durante os debates – ao formular 
perguntas para o acusador ou defensor por meio do 
juiz, bem como ao examinar o processo em qualquer 
fase dos debates – revela o aspecto inusitado: o jura-
do não será mais condenado ao silêncio e ao universo 
das dúvidas, como atualmente ocorre pela impossibi-
lidade legal.

São muito relevantes para a sociedade brasileira 
as conquistas advindas na nova lei do Tribunal do Júri. 
Foram introduzidos mecanismos que asseguram maior 
participação popular. Como exemplo: ampliação do 
universo de alistamento dos jurados, bem como maior 
transparência no processo de sorteio e convocação de 
jurados. O sorteio dos jurados a partir de agora será 
feito a portas abertas e contará com a presença do 
Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil 
e da Defensoria Pública.

O tempo é exíguo para detalhar todos os aspectos 
inovadores da nova lei, Sr. Presidente. Todavia, faço 
questão de ressaltar o papel da Comissão de Juristas 
que, movida tão-somente pelo interesse público, sem 
qualquer remuneração pelo trabalho, tornou possível 
esse avanço em nossa legislação.

Foi um longo e árduo itinerário. Desde 1992, du-
rante o Governo José Sarney, o Ministério da Justiça, 
tendo à frente o jurista Célio Borba, e a Escola da 
Magistratura criaram uma Comissão de Juristas sob a 
presidência do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 
Sálvio de Figueiredo Bastos. O objetivo da Comissão 
foi o de propor reformas em setores do Código de Pro-
cesso Penal, visando à sua simplificação.

O Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, do Supe-
rior Tribunal de Justiça, foi coordenador dos trabalhos 
desenvolvidos pelos demais membros da Comissão: 
Antonio Carlos de Araújo Cintra, Antonio Nabor Areias 
Bulhões, Francisco de Assis Toledo, Inocêncio Már-
tires Coelho, Luiz Carlos Fontes de Alencar, Miguel 
Reale Júnior, Paulo José da Costa Júnior, René Ariel 
Dotti, Rogério Lauria Tucci, e Sérgio Marcos de Mo-
raes Pitombo. 

Para obter consenso em pontos fundamentais 
da reforma, foram muitas as rodadas de reuniões de 
trabalho em todo o Brasil. Ao longo desse exaustivo 
processo, ressalto que o jurista paranaense René Dotti 
foi indicado pelos colegas de Comissão para elaborar 
o anteprojeto relativo aos crimes de competência do 
Tribunal do Júri.

Eu gostaria de destacar que, ao longo de mui-
tos anos, a Comissão de especialistas, integrada por 
professores, magistrados, promotores e advogados, e 
a alternatividade dos Ministros de Justiça de partidos 
diversos deram o selo de independência intelectual 
ao Projeto.

Sr. Presidente, ressalto que a revogação do re-
curso do protesto por um novo júri, sustentada por 
René Dotti, desde 1992, no anteprojeto, em artigos 
e palestras, significa também uma grande conquista 
desse longo e tortuoso itinerário. 

Faço questão, Sr. Presidente, de destacar a impor-
tância do papel desempenhado pelo jurista paranaense 
René Dotti. Quanto ao seu conceito, que é nacional no 
mundo jurídico, não há necessidade de fazer referên-
cias. Quanto à sua dedicação, sim, porque René Dotti 
se entregou a essa causa e foi incansável – repito –, 
mediante artigos, palestras, nas aulas que ministrou, em 
conferências, em congressos. O Professor René Dotti foi 
um defensor da modernização dessa legislação. Sem 
dúvida nenhuma, não poderíamos deixar de registrar 
nos Anais da Casa a sua efetiva participação.

Os Srs. Senadores devem recordar-se de que os 
magistrados deixavam de aplicar pena maior do que 
vinte anos, mesmo quando justa, simplesmente para 
evitar novo julgamento. E nós tivemos, recentemente, 
um episódio no Estado do Pará que V. Exª, Senador 
Papaléo Paes, lembra muito bem: com a absolvição do 
réu condenado no primeiro júri, houve a absolvição do 
mandante do crime contra a Irmã Dorothy. Deve ter sido 
o último ou um dos últimos réus absolvidos mediante 
um novo julgamento, porque agora a nova legislação 
estabelece outro caminho.

Destaco, mais uma vez, que a natureza demo-
crática e participativa dos trabalhos da Comissão e o 
caráter suprapartidário do movimento são inquestio-
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náveis. A reforma teve como único objetivo servir à 
população e ao Estado democrático de direito.

Não pretendo aprofundar a questão técnica, mas 
vou pedir a V. Exª que registre nos Anais da Casa a 
apreciação que faço, neste pronunciamento, sobre a 
maior participação popular com as alterações proce-
didas; a questão do sorteio e convocação dos jurados; 
a atuação positiva dos jurados – no sistema dessa 
reforma, o jurado deixa de ser condenado ao silêncio 
quando ouve os debates entre acusação e defesa. O 
jurado poderá, portanto, interferir no debate. Isso é uma 
inovação que, certamente, trará resultados favoráveis 
a um julgamento sempre adequado.

Outra questão é a efetiva participação do jurado. 
Com a reforma, o jurado deixa de ser condenado ao 
silêncio, enquanto ouve os debates entre acusação e 
defesa. O Júri, de fato, poderá: a) “a qualquer momen-
to e por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador 
que indique a folha nos autos onde se encontra a peça 
por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados 
solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de 
fato por ele alegado”; b) nessa mesma fase do pro-
cedimento, ou seja, durante os debates, “os jurados 
terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime 
se solicitarem ao juiz presidente”. Não haverá mais a 
fraude no debate e a informação enganosa por parte 
de um promotor ou defensor sem escrúpulos éticos: 
“Se houver controvérsia, ou se for mantida a dúvida 
sobre questão de fato, o presidente prestará esclare-
cimentos à vista dos autos”.

A simplificação do questionário.
Certamente a mais revolucionária mudança no 

sexagenário sistema está na completa redação do 
questionário. Haverá três quesitos iniciais:

I – materialidade do fato (no caso de 
homicídio, por exemplo, se a morte for cau-
sada por ferimento provocado [arma de fogo 
ou outra]);

II – autoria ou participação (se o réu foi 
o autor da ação do ferimento ou participou 
para ela);

III – se o acusado deve ser absolvido.

Se houver resposta negativa, por mais de três 
jurados, aos quesitos I e II, a votação estará encerra-
da, e o réu, absolvido.

Se houver resposta positiva, será formulado que-
sito com a seguinte redação: “O jurado absolve o acu-
sado?”

Se o Júri decidir pela condenação, o julgamento 
prossegue com os quesitos relativos à causa de dimi-
nuição alegada pela defesa; circunstância qualificadora 
ou de especial diminuição de pena.

Se houver desclassificação da outra de com-
petência do juiz singular, será formulado o quesito a 
respeito. 

VII
A Extinção do Recurso do Protesto por Novo 

Júri
Peço a V. Exª que registre nos Anais da Casa 

o meu pronunciamento, já que o texto é um pouco 
longo.

Por essa razão, Sr. Presidente, viemos à tribuna 
para destacar a importante participação dessa Co-
missão.

As nossas homenagens ao Antônio Carlos de 
Araújo Cintra, Antonio Nabor Areias Bulhões, Fran-
cisco de Assis Toledo, Inocêncio Mártires Coelho, Luiz 
Carlos Fontes de Alencar, Miguel Reale Júnior, Paulo 
José da Costa Júnior, René Ariel Dotti, Rogério Lauria 
Tucci e Sérgio Marcos de Moraes Pitombo.

Quando os especialistas colaboram, a elaboração 
da lei, certamente, alcança os objetivos da correção. 
Imaginamos que, se não fosse essa discussão demo-
crática, ampliada, essa abertura para que os espe-
cialistas pudessem se manifestar, nós não teríamos 
alcançado esse avanço na legislação.

Em razão da luta que travou, desde 1992, as 
minhas sinceras homenagens ao amigo e jurista pa-
ranaense René Dotti.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ALVARO DIAS

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o Presidente da República sancionou, re-
centemente, as Leis de número 11.689 e 11.690, que 
alteram dispositivos do Código de Processo Penal, 
especialmente o capítulo que trata das regras para o 
processo e julgamento dos crimes de competência do 
Tribunal do Júri. 

A nova lei sobre Tribunal do Júri representa um 
extraordinário avanço democrático em comparação 
com o respectivo capítulo do Código vigente, elabo-
rado ainda na vigência do Estado Novo, há mais de 
60 anos e que entrou em vigor por Decreto-Lei nos 
idos de 1942.

No rol das disposições novas, a participação 
efetiva do jurado durante os debates ao formular per-
guntas para o acusador ou defensor através do juiz, 
bem como de examinar o processo em qualquer fase 
dos debates, relevam o aspecto inusitado: o jurado 
não será mais condenado ao silêncio e ao universo 
das dúvidas, como atualmente ocorre, pela impossi-
bilidade legal.
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São muito relevantes para a sociedade brasileira 
as conquistas advindas da nova lei Tribunal do Júri. Fo-
ram introduzidos mecanismos que asseguram a maior 
participação popular. Como exemplo: ampliação do 
universo de alistamento dos jurados, bem como maior 
transparência no processo de sorteio e convocação de 
jurados. O sorteio dos jurados a partir de agora será 
feito a portas abertas e contará com a presença do 
Ministério Público, da OAB e da Defensoria Pública. 

O tempo é exíguo para detalhar todos os aspec-
tos inovadores da nova lei. Todavia, faço questão de 
ressaltar o papel da Comissão de Juristas que movida 
tão-somente pelo interesse público, sem qualquer re-
muneração pelo trabalho, tornou possível esse avanço 
em nossa legislação.

Foi um longo e árduo itinerário. Desde 1992, du-
rante o Governo José Sarney, o Ministério da Justiça, 
tendo a frente o jurista Célio Borba, e a Escola da 
Magistratura, criaram uma Comissão de Juristas sob 
a presidência do Ministro do Superior Tribunal de Jus-
tiça, Sálvio de Figueiredo Bastos. O objetivo da comis-
são foi o de propor reformas em setores do Código de 
Processo Penal, visando sua simplificação.

O Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, do Superior 
Tribunal de Justiça, foi o coordenador dos trabalhos 
desenvolvidos pelos demais membros da Comissão: 
Antonio Carlos de Araújo Cintra, Antonio Carlos Nabor 
Areia de Bulhões, Francisco de Assis Toledo, Inocêncio 
Mártires Coelho, Luiz Carlos Fontes de Alencar, Mi-
guel Reale Junior, Paulo José da Costa Junior, René 
Ariel Dotti, Rogério Láuria Tucci e Sérgio Marcos de 
Moraes Pitombo.

Para obter consenso em pontos fundamentais 
da reforma, foram muitas as rodadas de reuniões de 
trabalho em todo o Brasil. Ao longo desse exaustivo 
processo, ressalto que o jurista paranaense René Ariel 
Dotti foi indicado pelos colegas de Comissão para ela-
borar o anteprojeto relativo aos crimes de competência 
do Tribunal do Júri.

Gostaria de destacar que ao longo de muitos 
anos, a Comissão de especialistas – integrada por 
Professores, Magistrados, Promotores e Advogados, 
e a alternatividade dos Ministros de Justiça de parti-
dos diversos deram o selo de independência intelec-
tual ao Projeto.

Sr. Presidente, para finalizar, quero ainda ressaltar 
que a revogação do Recurso do Protesto por novo júri, 
sustentada por René Dotti desde 1992, no Anteprojeto 
e em artigos e palestras, significa também uma grande 
conquista desse longo e tortuoso itinerário. Os Srs. Sena-
dores devem se recordar que os Magistrados deixavam 
de aplicar pena maior do que vinte anos, mesmo quando 
justa, simplesmente para evitar novo julgamento.

Destaco mais uma vez que a natureza democráti-
ca e participativa dos trabalhos da Comissão e o cará-
ter suprapartidário do movimento são inquestionáveis. 
A reforma teve como único objetivo servir à população 
e ao Estado Democrático de Direito.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Alvaro Dias.

Concedo a palavra ao nobre Senador João Pe-
dro.

Como orador inscrito, V. Exª terá vinte minutos 
para o seu pronunciamento.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tri-
buna para registrar um fato ocorrido no meu Estado 
do Amazonas, precisamente em Manaus, que não 
podemos deixar de repudiar em virtude do que acon-
teceu com um dos mais novos jornais do Amazonas, 
o Diário do Amazonas.

Na madrugada de sábado, quando os jornalis-
tas ainda trabalhavam, o jornal Diário do Amazonas 
foi surpreendido com disparos na sua fachada, nos 
portões e nas paredes de vidro. Nós não podemos 
deixar de repudiar esse ato covarde, esse episódio 
abominável na tentativa de intimidar um veículo tão 
importante para a comunicação; é um jornal que faz 
um jornalismo corajoso. Principalmente nestes últimos 
dias, o jornal tem tratado de assuntos relevantes do 
ponto de vista do interesse público. E essas balas 
covardes, com certeza, não vão intimidar os seus 
proprietários e os seus funcionários, como o diretor 
de redação. E, nesse sentido, quero prestar minha 
solidariedade a todos os que trabalham no jornal, não 
só aos seus dirigentes, na pessoa do Sr. Francisco 
Cirilo Anunciação, que é o Vice-Presidente do jornal 
Diário do Amazonas, mas a todos os jornalistas, a 
todos os funcionários, que são quase 300, pelo jor-
nalismo corajoso que faz a equipe do Diário; também 
na pessoa do Sérgio Bártholo.

Vivemos um momento importante da demo-
cracia no nosso País, quando a imprensa joga, Sr. 
Presidente, um papel relevante no sentido de fazer 
um jornalismo investigativo, um jornalismo que possa 
informar, que possa levar informações relevantes. O 
Diário do Amazonas tem colunistas e articulistas, 
em nível nacional e estadual; são pessoas impor-
tantes que têm todo um trabalho com a pesquisa, 
com a cultura, com a Amazônia. Então eu não po-
deria deixar de estar ao lado de tantos que estão 
repudiando essa covardia, esse atentado ao jornal 
Diário do Amazonas.

Quero dizer a esta Casa que estou fazendo um 
expediente e remetendo ao Ministro da Justiça, Tarso 
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Genro, para que ele tome conhecimento e adote pro-
vidências para impedir que o jornal seja vítima de uma 
segunda tentativa.

Nós democratas, nós que estamos na luta política, 
não podemos compactuar com a violência contra o ci-
dadão, contra a cidadã, mas fundamentalmente contra 
um veículo que presta informação ao público.

Então, quero registrar nesta sessão o que acon-
teceu, na madrugada do dia 21, ao jornal Diário do 
Amazonas. E, mais uma vez, prestar a minha solida-
riedade a todos os profissionais que ali trabalham. Ao 
lado dos democratas, estamos vigilantes contra esse 
absurdo que aconteceu contra um jornal. Evidentemen-
te, essa é uma prática antiga, e não podemos, nos dias 
atuais, calar frente a tamanha brutalidade.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V. Exª me 
concede um aparte?

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Conce-
do o aparte ao Senador Valdir Raupp.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Sena-
dor João Pedro, não conheço em profundidade esse 
episódio, até porque é recente.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Ocorreu 
na madrugada de sábado.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – E também 
não conheço bem o jornal Diário do Amazonas. O 
que sei é que há uma guerra instalada do jornal com 
o Governo do Estado, e isso ficou bem claro na audi-
ência pública que realizamos na CAE, semana pas-
sada, quando o Senador Arthur Virgílio estava lá com 
vários exemplares do jornal Diário do Amazonas. É 
este o nome do jornal?

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Diário 
do Amazonas.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Jornal que 
vem, de forma sistemática, agredindo, batendo, vio-
lentamente, no Governador do Estado do Amazonas. 
Estou aqui fazendo um raciocínio pela experiência de 
quase trinta anos de vida pública, com dois mandatos 
de Prefeito, de Governador, e agora de Senador; eu sei 
como essas coisas funcionam. Estou aqui imaginando 
se, de repente, algum adversário do Governador, não 
necessariamente do grupo do Senador Arthur Virgilio, 
possa ter mandado, possa ter cometido o fato para co-
locar a culpa no Governador. Isso é muito comum. Isso 
é muito comum acontecer nesse tipo de crime. Estou 
aqui fazendo um exercício dado o que conheço des-
sa história, dessa guerra instalada. No passado eram 
amigos; a informação que eu tenho é de que o dono 
do jornal Diário do Amazonas era muito amigo do 
Governador, depois vieram a se desentender, a brigar, 
e agora está numa bateria quase que diária de denún-
cias, críticas e ataques contra o Governo do Estado 

do Amazonas. Só para colocar um contraponto nessa 
questão, nesse episódio que ocorreu lá, digo a V. Exª 
que aconteceu no meu Estado um caso semelhante 
a este, de alguém mandar fazer para colocar a culpa 
no outro. E não necessariamente quem fez é quem 
está, na verdade, sendo acusado. Aliás, vou contar 
aqui algo muito pesado, que ganhou a mídia nacional 
e internacional. Quando eu disputava o Governo de 
Rondônia, em 1990, com um Senador da República 
chamado Olavo Pires, que tinha muitos inimigos, eu 
estava liderando as pesquisas com 14 pontos na frente; 
a pesquisa do Ibope, que havia sido veiculada no Jor-
nal Nacional um dia antes, apresentava que eu estava 
com 45% e o Senador Olavo com 31%. No dia seguin-
te metralharam o Senador Olavo Pires, literalmente. 
Metralharam, mataram, assassinaram o Senador em 
frente a sua empresa em Porto Velho. O que aconteceu 
nos primeiros dias? A culpa caiu em mim. Disseram 
que o meu grupo, a minha equipe tinha assassinado 
o Senador Olavo Pires para ganhar a eleição. Mas por 
quê? Eu estava na frente, disparado! Se eu soubesse 
que iria acontecer aquilo, teria contratado vinte, trinta 
seguranças e colocado em volta dele para proteger a 
sua vida, porque eu ia ganhar a eleição! Depois que 
assassinaram o Senador, outro grupo substituiu a 
candidatura, e eu perdi a eleição, porque fui acusado 
de ter sido o mandante, eu e meu grupo, da morte do 
Senador Olavo. Então era esse o contraponto que eu 
queria colocar aqui diante dessa situação ocorrida no 
Amazonas. Muito obrigado.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Quero 
apenas fazer uma ponderação, Senador Valdir Raupp. 
Primeiro, quero deixar bem clara a minha solidariedade. 
Eu repudio essa violência. Foram mais de onze tiros 
nos portões e nas paredes. Nem imagino...

V. Exª fez um desenho e há muita coincidência 
no sentido de que concluímos a semana com uma 
audiência pública. Foi um debate importante, porque 
esclareceu a proposta de empréstimo cuja relatoria 
é de V. Exª. Longe de mim estar com essa imagina-
ção. Penso inclusive que o Governador deve apurar 
isso, mas não desenho essa hipótese de culpa do 
Governo.

É que o jornal faz uma linha, não é? Há pouco 
tempo, o jornal elogiava o Governador Eduardo Bra-
ga, as ações do Governo... Eu não quero entrar nes-
se mérito até porque eu não tenho nenhum elemento 
para culpabilizar esse ou aquele. Estou condenando 
a violência. E nós temos condições de investigar e 
chegar ao culpado.

Agora, o simbolismo... E é essa a minha vontade 
de fazer a denúncia. Não pode ser na calada da noite, 
na madrugada, um veículo de comunicação... E foi o 
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Diário, mas pode ser qualquer veículo: televisão, rádio, 
jornal; um grande jornal, um médio jornal... É inaceitável! 
É inaceitável! É nesse sentido que eu faço o registro. 
E, longe de mim, antecipar, fazer pré-julgamento de 
quem quer que seja.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nesse parti-
cular, nobre Senador, também quero rebater veemen-
temente essa atitude que é condenável. E a Justiça 
haverá de apurar, investigar e prender – colocar na 
cadeia – os verdadeiros culpados. Só estou fazendo 
este contraponto para que, lá na frente, não venham, 
de repente, a culpar pessoas inocentes de ter cometi-
do esse crime. Acho que os verdadeiros culpados têm 
de parar na cadeia.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Com 
certeza.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eu me soli-
darizo também com o jornal. O jornal, mesmo fazendo 
críticas...

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Mes-
mo que faça... Nós não vamos resolver na base do 
tiro, não é?

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Claro, não 
é por aí. A democracia é para ser exercida. E serem 
disputadas, se possível na Justiça, as contendas e as 
demandas; jamais na base do tiro, da bala, do crime. 
Isso aí é condenável; realmente, é condenável.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito 
obrigado.

Sr. Presidente, fica meu repúdio a essa violência 
ao jornal O Diário do Amazonas.

Quero chamar a atenção para o expediente que 
enviarei ao Ministro da Justiça não só para tomar co-
nhecimento, mas para ajudar no processo de investi-
gação contra o jornal O Diário do Amazonas.

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

– Agradeço a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é possível que o Senador Valdir Raupp ainda use da 
palavra. Aguardarei todos os que aqui comparecerem 
e desejarem fazê-lo. O Senador Romeu Tuma está 
chegando. Se não houver impedimento regimental, 
gostaria de me inscrever para falar outra vez, porque 
estou aqui para trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Regimentalmente, V. Exª já foi atendido.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu sei, mas V. Exª sabe que há Senadores aqui que 
já chegaram a falar vinte vezes em uma mesma ses-
são. Eu hoje só falei uma vez. Então, gostaria de me 
inscrever pela Liderança do Partido dos Trabalhado-
res. Sou Vice-Líder, e a Senadora Ideli Salvatti está 
de licença médica. Mas falarei depois que os demais 
presentes tenham feito uso da palavra, já que usei da 
palavra uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – V. Exª usou de um recurso regimental; por isso, 
V. Exª será atendido regimentalmente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Na hora em que V. Exª puder atender.

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

Agora, quero fazer um registro que é muito im-
portante: estamos querendo que todos os Senadores 
– não é porque V. Exª pediu a palavra, não –possam 
entender que o Regimento tem que ser cumprido ri-
gorosamente. Toda vez que não temos ordem, nós po-
deremos ter a desordem como marcação dos eventos 
importantes como são as nossas sessões.

Realmente, fico muito incomodado quando vejo 
em sessões, principalmente as das sextas-feiras, quan-
do há poucos presentes, verdadeiros debates, quando 
não pode haver esse debate direto. O que pode é um 
parlamentar pedir, no máximo, por sessão, dois apar-
tes para Senadores diferentes. Não pode haver esse 
debate direto, bem como não pode o parlamentar fazer 
uso da palavra quantas vezes bem entender. Tudo isso 
é regimental. Então, temos de trabalhar pelo Regimen-
to, cumprir o Regimento.

V. Exª usou de uma alternativa regimental e, por 
isso, V. Exª será atendido, rigorosamente dentro do 
Regimento. E tenha certeza absoluta de que, se não 
tivesse essa alternativa regimental, eu daria a palavra 
a V. Exª, anunciando que eu mesmo estaria descum-
prindo o Regimento da Casa.

Então, após a palavra do Senador Raupp, V. Exª 
fará uso, regimentalmente, da palavra pela Liderança 
do PT.

Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB - RO) – Sr. Pre-

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

– Antes, Senador Valdir Raupp, se V. Exª me permite, 
quero dizer que encaminharei ofício ao Tribunal de Con-
tas de União, mais propriamente ao Exmo. Sr. Ministro 
Walton Alencar Rodrigues, Presidente do Tribunal de 
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Contas da União, fazendo as seguintes solicitações de 
informações (que interessam a V. Exª também):

a – O Fundo Constitucional do Distrito 
Federal poderá ser usado para conceder rea-
juste aos servidores da Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal?

b – Os termos “manter”, previsto no inciso 
XIV do art. 21 da Constituição Federal, e “orga-
nização e manutenção”, previsto no art. 1º da 
Lei nº 10.633, de 2002, contemplam também 
o custeio com despesas de pessoal?

c – Em caso afirmativo de o pagamento 
de pessoal estar sendo custeado pelo Fundo 
Constitucional do Distrito Federal, o GDF não 
estaria recebendo em duplicidade os recursos 
para o custeio de pessoal, já que essa despesa 
está prevista para ser efetuada com recursos 
do Tesouro Nacional, conforme prevê o § 3º 
da Lei nº 10.633, de 2002?

d – Havia previsão orçamentária do Fun-
do Constitucional do Distrito Federal para efe-
tuar o reajuste concedido por meio da Medida 
Provisória nº 401, de 2008?

e - Conforme prevê o art. 65 da Lei nº 
10.486, de 2002, a estrutura remuneratória dos 
militares dos ex-territórios deverá ser a mesma 
estrutura remuneratória do militar do GDF?

f - O § 2º do art. 65 da Lei nº 10.486, 
de 2002, prevê que o mesmo procedimento 
aplicado aos militares do Distrito Federal será 
adotado para os remanescentes do antigo Dis-
trito Federal. Analisando, diante do princípio 
da igualdade, esse reajuste não deveria ser 
estendido aos servidores do antigo Distrito 
Federal?

Então, esse é um ofício que mando ao Sr. Pre-
sidente do Tribunal de Contas da União. Ele é mui-
to importante, Senador Raupp, para aquilo que nós 
defendemos – inclusive V. Exª, como líder do PMDB, 
tem esse compromisso com o seu Estado, tem esse 
compromisso parlamentar assumido aqui – no sentido 
de fazer justiça aos servidores dos ex-territórios e do 
antigo Distrito Federal.

Então, tendo a certeza de que V. Exª é parte in-
teressadíssima nesse caso, eu agradeço-lhe a com-
preensão e lhe entrego a palavra para V. Exª fazer uso 
dela como orador inscrito.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu é que 
agradeço a V. Exª, Senador Papaléo Paes, por estar 
empenhado em resolver o problema dos servidores 
dos ex-territórios, e eu me incluo também nessa ba-

talha, juntamente com a Senadora Fátima, o Senador 
Expedito, o Senador José Sarney, o Senador Geovani 
Borges, o Senador Romeu Tuma e o Senador Rome-
ro Jucá, para resolver essa questão dos ex-territórios 
juntamente com o Distrito Federal. 

Eu acho que o Distrito Federal e os ex-territórios 
têm de ter a mesma legislação; não poderia ser dife-
rente. Então, toda vez que houvesse um reajuste para 
as categorias do Distrito Federal, deveria haver tam-
bém para os ex-territórios federais: Rondônia, Amapá 
e Roraima.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falo aqui 
sobre a Amazônia, que está tão polemizada nos últi-
mos tempos.

Sr. Presidente, há vinte, trinta ou quarenta anos, 
milhares de brasileiros saíram dos seus lares, de suas 
terras, de seus sítios para atender ao chamado do 
Governo Federal de que deveríamos colonizar a Ama-
zônia. 

Era o tempo, Sr. Presidente, de “Homens sem 
terra para uma terra sem homens”, ou do “É preciso 
integrar para não entregar” – frase tão célebre.

Esses brasileiros e brasileiras, humildes, pobres, 
sem muitos recursos entregaram suas vidas nas mãos 
do Governo Federal, atendendo a esse chamamento. 
Muitos, incontáveis, morreram em condições precá-
rias, longe de um hospital, da família, dos amigos. 
Outros tantos contraíram doenças tropicais, como a 
malária, a hepatite, a leishmaniose e outras. Nunca, 
no entanto, se renderam. Sempre se mostraram dis-
postos a enfrentar as dificuldades apresentadas pela 
terra amazônica.

Parece-me que não podemos nos deixar dominar 
pelos mitos, pelas fantasias das ONGs e da imprensa 
internacional.

A verdade é outra, Sr. Presidente. Se, de um lado, 
precisamos combater o desmatamento, precisamos 
também apoiar aqueles que produzem, que trabalham, 
que suam doze, quatorze, dezesseis horas por dia para 
obter o seu ganha-pão.

Não dá para punir aqueles que foram para a 
Amazônia cheios de boa vontade e levados pela pro-
paganda do Governo Federal. 

É claro que devemos caminhar para uma situ-
ação ideal, talvez de “desmatamento zero” – já pro-
pusemos isso na Comissão de Meio Ambiente e em 
outras comissões aqui no Senado –, mas, daqui para 
frente, não podemos punir aqueles que derrubaram a 
floresta, porque nos tempos em que o Governo Federal 
estimulou a ocupação da Amazônia, o Ibama e o Incra 
diziam que a propriedade da terra só seria reconhecida 
se houvesse a derrubada de árvores e a construção 
de benfeitorias.

    487ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 22643 

Evidentemente, diante das ameaças à biodiver-
sidade e do fenômeno do aquecimento global, hoje há 
que se promover o desenvolvimento sustentável. Não há 
outro caminho, Sr. Presidente. Sou, tanto qualquer ou-
tro brasileiro, um defensor da Amazônia. Em Rondônia, 
graças a Deus, conseguimos elaborar um zoneamento 
agro-ecológico e econômico. Quando Governador do 
meu Estado, executei 80% dessa tarefa, desse projeto. 
Esse zoneamento – é bom dizer – foi realizado pelo 
Conama, o órgão maior do meio ambiente nacional, o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, e pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente.

Essa legislação que aprovamos garantiu que os 
antigos proprietários pudessem usar até 50% da terra, 
como era feito no passado. Depois quiseram mudar 
essa regra do jogo. Depois de 20, 30, 40 anos, que-
rem reduzir de 50% para apenas 20% apenas para o 
uso solo. Quer dizer, retroagir uma lei para prejudicar. 
Isso não pode acontecer, Sr. Presidente. 

Tenho a certeza de que é preciso ter bom senso. 
Não dá para ficar refém de um discurso que pouco co-
nhece da realidade amazônica. Em Rondônia, existem 
260 planos de manejo das propriedades tituladas, to-
das perfeitamente dentro da legalidade. Em Rondônia, 
estamos conseguindo chegar ao objetivo de realizar o 
sonho do desenvolvimento sustentável. 

Sabemos que as madeireiras ilegais não podem 
funcionar. Até mesmo os dirigentes do setor, os ma-
deireiros organizados, os sindicatos, a federação das 
indústrias, do comércio entendem isso. Entendem que 
as madeireiras ilegais não podem continuar, porque uma 
batata podre no meio do saco acaba contaminando, 
apodrecendo as outras. Esses não podem continuar – 
nós entendemos isso –, mas o justo não pode pagar 
pelo pecador. No entanto, não podemos punir todos 
indiscriminadamente. 

É preciso, antes de tudo, preservar os direitos 
adquiridos e assegurar que os trabalhadores honestos 
não sejam punidos. 

Sabemos que o Brasil tem urgência na geração 
de empregos, de renda, de bem-estar para o seu povo, 
sobretudo os amazônidas, um povo sofrido, como já 
disse aqui no início, que se dispuseram a integrar a 
Amazônia para não entregá-la. Ocuparam a Amazônia, 
atendendo a um chamamento do Governo Federal. Foi 
isso que aconteceu há trinta, quarenta anos. 

Por isso, o fundamental para o desenvolvimento 
sustentável da Amazônia é garantir os financiamentos 
agrícolas, os créditos do Banco do Brasil, do Banco 
da Amazônia, os incentivos fiscais, promover a regu-
larização fundiária e o zoneamento agro-ecológico, 
econômico e social, a exemplo do que fizemos em 
Rondônia. Eu falo isso para toda a Amazônia. 

Deve-se implantar um sistema de georreferen-
ciamento, em especial respeitar os madeireiros que 
estão trabalhando na legalidade, gerando renda, ge-
rando emprego para a nossa população.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministro 
do Meio Ambiente é novo; assumiu há pouco tempo, 
mas me parece um homem preparado, que conhece 
do assunto, tanto quanto a Senadora Marina Silva. O 
Ministro Minc, pelo menos, tem-se esforçado para tentar 
resolver os problemas, conversando, dialogando. É isto 
que precisa ser feito: conversar com os Governadores, 
com os Prefeitos, com as Bancadas dos Estados da 
Amazônia, para se chegar a um entendimento, a uma 
solução para o grave problema ambiental da nossa 
região amazônica .

O Ministro da Secretaria e Ações Especiais de 
Longo Prazo, Mangabeira Unger, tem visitado todos 
os Estados da Amazônia e conversado com a classe 
política, com o setor produtivo, com todo o mundo, para 
encontrar um caminho. O problema é o tempo. O pro-
blema é a burocracia. O problema são os recursos. O 
problema é a falta de técnicos. Percebo uma ansiedade 
muito grande tanto do Ministro Mangabeira quanto do 
Ministro Minc para resolver esse problema. O problema 
mais grave da nossa região é o fundiário. Esse é crôni-
co. Atrás dele vem o resto, porque, se resolvêssemos 
os problemas fundiários dos Estados da Amazônia, 
resolveríamos também os outros problemas. 

Hoje a grande desordem nos Estados da Ama-
zônia é a falta de regularização fundiária, é a falta de 
um georreferenciamento, Senador Romeu Tuma, para 
ordenar a ocupação nos Estados da Amazônia. Eu 
vejo que esse é o principal problema, que tem de ser 
atacado de frente, logo, de imediato, com uma força-
tarefa do Governo Federal, mandando para os Incras 
e para os Ibamas daquela região mais funcionários. 
Eles não têm quadros. O quadro do Incra envelheceu, 
com todo o respeito – digo envelheceu, porque todos 
estão se aposentando e não tem havido renovação. 
Precisamos renovar esses quadros ou mandar uma 
força-tarefa federal para resolver esse problema.

Falando em desmatamento, temos um saldo 
muito positivo em relação aos outros países. Quando 
se juntam os nove Estados da Amazônia Legal, eles, 
juntos, só derrubaram 17%. Isso quer dizer que 83% 
da Amazônia estão ainda em pé, estão preservados, 
Senador Romeu Tuma, Senador João Pedro. 

O Estado do Amazonas, o Estado do Senador 
João Pedro, do Arthur e do Jefferson Praia, tem con-
tribuído para isso, no contexto geral da Amazônia 
Legal, porque o Estado do Amazonas representa um 
terço do território nacional e só desmatou 3%. Esse 
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Estado, realmente, tem sustentado também esse 
índice de baixo desmatamento na Amazônia. 

O meu Estado já derrubou 30%, mas, como eu 
falei, houve uma corrida muito forte chamada pelo Go-
verno Federal no passado para ocupar aquele Estado. 
O resultado é um desmatamento de 30%, mas estamos 
preservando 70% ainda e o zoneamento agroecológi-
co-econômico diz que temos de preservar 70% e usar 
30% para o desenvolvimento do Estado. Eu acho que é 
necessário. Eu acho que os 30% que estamos usando 
em Rondônia, com novas tecnologias, financiamentos e 
incentivos, são mais que suficientes para deixar aquele 
Estado rico e desenvolvido, aproveitando também, é 
claro, as potencialidades naturais, como as usinas do 
Rio Madeira, o gasoduto Urucu-Porto Velho e tantos 
outros recursos naturais que temos naquela região.

Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre 
Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – desculpe in-
terrompê-lo, Senador. Quero apenas para reverenciar 
V. Exª por dar continuidade à discussão sobre a Ama-
zônia. É tão importante para nós que todo dia alguém 
use da palavra para especificar claramente o que é a 
Amazônia. Está cheio de literatura por aí, e tem muita 
gente que acha que, lendo livro, vai conhecer a Ama-
zônia, mas não pisou no chão da Amazônia como V. 
Exªs. Eu tenho um pouquinho de virtude de já ter pi-
sado descalço o chão do Amazonas e já ter dormido 
no meio da floresta. Quando V. Exª fala no Incra, na 
Funai, na Polícia Federal, em todos os órgãos que fa-
zem parte do Calha Norte, não tem um órgão desses 
ocupando os pelotões de fronteira, como é do projeto 
original do Presidente Sarney. Então, realmente, como 
V. Exª diz, é praticamente um abandono. V. Exª e o Se-
nador Pedro têm mais condições do que eu de discutir 
a questão amazônica. No que diz respeito ao desma-
tamento, talvez precisemos separar a Amazônia real 
da Amazônia Legal, para se ter uma discussão clara 
sobre a floresta e não sobre a ocupação do solo ou o 
que deve ou não ser plantado. É uma coisa que sem-
pre vem à minha cabeça, pois vejo que a Amazônia 
Legal abrange outras áreas que não só a região real 
da Amazônia reconhecida internacionalmente. Então, 
isso fica com os senhores, que têm muito mais visão 
do que eu, conhecem profundamente. Hoje, lendo o 
jornal no vôo para Brasília, dizia que o Governador – 
acho que de Roraima – esteve com o novo Ministro, e 
ele saiu muito satisfeito, porque disse que o Ministro 
Minc teria grandes idéias sobre o aspecto do remane-
jamento, com uma visão diferenciada sobre a situação 
da Amazônia. Sem críticas à Senadora Marina, por-
que não as aceitaríamos em razão da dedicação, do 
entusiasmo com que ela defendia os pontos de vista. 

Ele pensa diferente e está menos preso a alguns as-
pectos do que a Senadora Marina. Li isso no jornal. 
Não sei. Vocês vão ter de conversar com o Governador 
– desculpem-me por chamá-los de vocês. Eu queria 
endossar o protesto do Senador sobre a agressão ao 
Jornal do Amazonas. Temos sentido algo que nos 
entristece muito, Senador. Nós, do Congresso, tería-
mos de ser a elite política do País. Não podemos ver 
com bons olhos a constante denúncia de corrupção em 
todas as áreas do País, nos Municípios, nos Estados. 
É uma coisa tão horrorosa que destrói aquela capaci-
dade que temos de objetivar a construção de um País 
mais consolidado, com a necessidade da população, 
principalmente os mais carentes. Então, a reação de 
atirar...não vou saber quem é. O importante é que a 
Polícia tem de descobrir; a Polícia tem a obrigação 
de descobrir. Se a do Estado não tem como fazê-lo, 
a Polícia Federal tem de ingressar nas investigações 
para descobrir quem foi o autor. Então, cumprimento 
com entusiasmo V. Exª por trazer essa discussão so-
bre a Amazônia no dia de hoje. Aqui está vazio, mas 
tem muita gente ouvindo V. Exª.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Agradeço 
a V. Exª a contribuição. Peço à Mesa que incorpore esse 
aparte muito proveitoso ao meu pronunciamento.

V. Exª é um Senador do Estado de São Paulo, mas 
tem uma visão nacional – talvez até além do território 
nacional. E, com certeza, pode contribuir em todas as 
matérias e temas discutidos em nível nacional, assim 
como o Senador Pedro Simon, que tem, de vez em 
quando, se pronunciado sobre a Amazônia, e o Se-
nador José Sarney, que foi Presidente da República e 
hoje ocupa uma cadeira de Senador por Estado tam-
bém da Amazônia. Certamente, Senadores como V. 
Exªs estão contribuindo muito para o enriquecimento 
deste debate sobre a Amazônia brasileira.

Desse modo, encerro aqui, Sr. Presidente, meu 
pronunciamento, agradecendo a atenção. Antes, porém, 
concedo um aparte ao nobre Senador João Pedro, do 
Estado do Amazonas.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – É que o 
tema é muito importante. Cheguei na hora em que V. 
Exª estava fazendo um registro do Ministro Mangabei-
ra Unger, que tem percorrido a Amazônia no sentido 
de trabalhar políticas principalmente de longo prazo. 
Temos de ter esse planejamento e precisamos, eviden-
temente, adotar uma política, Senador Valdir Raupp, 
para a Amazônia para agora, para médio e longo prazo. 
Precisamos trabalhar isso. E é muito complexo esse 
debate. Isso não é simples. Não se exige apenas dos 
Partidos, dos Senadores e do Congresso Nacional, 
exige uma participação da sociedade. A sociedade 
organizada precisa participar desse debate sobre a 
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Amazônia, pela sua complexidade. Agora mesmo, por 
exemplo, temos um dado: as commodities, a madeira. 
A China, hoje, é o país que mais compra madeira no 
mundo, e parte dessa madeira sai do Brasil, da Ama-
zônia. Ainda hoje, estava ouvindo notícia de um cami-
nhão que foi encontrado em São Paulo com madeira 
nobre, que saiu de Mato Grosso, salvo engano. Então, 
precisamos coibir isso. Eu não defendo a intocabilidade 
da Amazônia, mas não compactuo com essa política 
imediatista de sair derrubando a floresta, porque, se 
há o fortalecimento do Centro-Oeste com a produção 
de grãos, na Amazônia, o problema não é nem a não 
expansão do campo para a pecuária, mas é o roubo 
da madeira. Estou muito preocupado com isso. Ora, 
podemos fazer o manejo florestal, que é um método 
para se ter madeira, cortá-la, mas com pouco impacto 
sobre nossa floresta. Então, romper com esse capita-
lismo que não tem compromisso algum com a vida... 
porque a floresta está relacionada com a chuva e não 
podemos viver sem água, sem chuva. Então, sair der-
rubando, sair destruindo a nossa floresta, mexendo 
com as populações... A Amazônia é diferenciada, pois 
lá estão populações indígenas. Chamo atenção para 
isso. Daí a importância de termos, principalmente nós, 
Parlamentares, um olhar pluriétnico para com as etnias 
que vivem ali na nossa Amazônia, para a riqueza que 
a Amazônia tem do ponto de vista da sua biologia, da 
genética. Então, quando vejo a destruição, uma política 
de terra arrasada, fico muito triste. Então, quero dizer 
que V. Exª faz um pronunciamento refletindo a situação 
da região e chamando a atenção para o fortalecimento 
das instituições. Precisamos, sim, de recursos para as 
nossas instituições. O Ministro Carlos Minc, que aca-
ba de assumir, falou, há poucos dias, da necessidade 
de uma guarda florestal nacional, em especial para a 
região. Penso que já temos uma presença de institui-
ções militares e não precisamos disso, não. Quando 
for para coibir, a Polícia Federal ou a polícia estadual 
vai lá. Precisamos fortalecer, aí sim, a Funai, o Ibama, 
o Incra. A presença das Forças Armadas na região é 
importante, é estratégica e vem aumentando ao longo 
dos últimos anos. Então, é preciso dotar a Amazônia de 
infra-estrutura, de aeroportos, não clandestinos, mas 
legais, de portos. Podemos trazer para cá um debate 
no sentido de priorizarmos a Amazônia. O orçamento 
da Amazônia precisa ser repensado no volume e na 
sua aplicabilidade. Quero parabenizar V. Exª pelo tema 
e dizer que compartilho da sua preocupação no senti-
do de fazer com que essa região, tão bela, tão bonita, 
tão rica, tão complexa, seja discutida com mais soli-
dariedade, sem nenhum preconceito, principalmente 
com populações especiais, porque na nossa região 
vivem quilombolas, povos ribeirinhos, povos indígenas. 

Penso que precisamos travar esse debate. Na nossa 
Amazônia vive uma população de 24 ou 25 milhões 
de brasileiros. Estou abusando do tempo, mas, como o 
tema é importante, quero dizer que precisamos não só 
tratar da Amazônia brasileira, o maior território da pan-
Amazônia, mas precisamos construir políticas públicas 
entre os países que compõem o Pacto Amazônico. Pre-
cisamos ter uma relação mais profunda, mais perene, 
mais séria com os países nossos vizinhos. Parabéns 
pelo pronunciamento de V. Exª. Faço essas considera-
ções no sentido de aprofundarmos e aperfeiçoarmos 
a discussão sobre a nossa Amazônia.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obriga-
do, Senador João Pedro. Peço que seja incorporado 
também o seu aparte ao meu pronunciamento. Ele foi 
muito relevante, muito importante, muito contribuindo 
para o tema. 

Felizmente, Senador João Pedro, essa consci-
ência está sendo formada. Devemos nos preocupar 
com o bioma amazônico. Há dois Ministros, Manga-
beira Unger, da Secretária de Ações de Longo Prazo, 
e o Ministro Minc, do meio Ambiente, empenhados em 
colocar em prática o PAS, o Programa Amazônia Sus-
tentável. Acho que eles estão afinados. Esse diálogo 
com os Governadores da região, com toda a classe 
política, com o setor produtivo é muito importante e só 
precisamos, agora, colocar em prática, implementá-lo 
com mecanismos eficazes e ferramentas suficientes 
para implantar na Amazônia o desenvolvimento sus-
tentável, tão sonhado e tão desejado.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Muito obrigado, Senador Valdir Raupp.
O orador da vez é o Senador Romeu Tuma, que 

está concedendo uma entrevista para a imprensa. 
Então, concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy, pela Liderança do PT, atendendo ao art. 66. 

Convido o nobre Senador João Pedro a assumir 
a Presidência da sessão.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela Liderança do PT. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador João Pedro, Srs. Senadores, eu 
gostaria de, nesta oportunidade, transmitir aos Sena-
dores, ao Senado Federal, ao povo brasileiro a pales-
tra que fiz, no dia 21 de junho, sábado passado, no 
XII Congresso Internacional da Basic Income Earth 
Network – Bien, Rede Mundial de Renda Básica, uma 
instituição formada em 1986 por jovens filósofos, eco-
nomistas, cientistas sociais como Philippe Van Parijs, 
Claus Offe, Guy Standing, James Edward Meade e 
outros, que resolveram formar um fórum para debater 
as diversas experiências de transferência de renda nos 
mais diversos países europeus e mesmo no mundo e 
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para propugnar que uma renda básica incondicional 
venha a ser instituída em todos os países da Europa 
e, depois, do mundo.

De 1986 a 2004 havia sobretudo europeus. Mas 
como, em 2004, no X Congresso Internacional da 
Bien, realizado em Barcelona, havia muitos membros 
que vinham de muitos países dos cinco continentes, 
propus que se modificasse de Basic Income Euro-
pean Network para Basic Income Earth Network, de 
Rede Européia da Renda Básica para Rede Mundial 
da Renda Básica.

Senador João Pedro, permita-me que eu possa dizer 
da palestra que fiz, relatando, inclusive, muito da história, 
no Brasil, dos programas de transferência de renda.

Minha primeira participação na Conferência In-
ternacional da Bien ocorreu em 1994, em Londres, 
Reino Unido, no V congresso daquela entidade. A Bien 
foi fundada em 1986, inicialmente denominada Rede 
Européia de Renda Básica. Na ocasião, ainda estava 
em processo de aprendizagem sobre como uma renda 
básica incondicional poderia ser mais racional e mais 
eficiente que um programa de transferência de renda, 
por exemplo, sob a forma de um imposto de renda ne-
gativo com o objetivo de erradicar a pobreza absoluta 
e de promover a justiça em uma nação. 

Naquele V Congresso, uma homenagem foi pres-
tada ao Professor James Edward Meade, vencedor do 
prêmio Nobel de Economia em 1977, que estava enfer-
mo e foi representado por sua filha Bridget Dommen. 
Infelizmente, James Edward faleceu em 1995, depois 
de concluir seu último livro sobre as características de 
Agathotopia, um bom lugar para as pessoas imperfei-
tas habitarem.

O Professor Meade contribuiu bastante para a 
defesa da renda básica desde o início dos anos trinta, 
quando era membro do Círculo de Cambridge, junto com 
John Maynard Keynes, Joan Robinson, Edward Khan 
e outros. Nascido em 1907, já aos 28 anos, em 1935, 
Meade descreveu An Outline of Economic Policy for the 
Labor Government (Um Esboço de Economia Política 
para o Governo Trabalhista), no qual já apresentava al-
gumas das idéias que posteriormente em sua vida fo-
ram escritas de forma mais completa em Agathotopia 
(1989), Liberdade, Igualdade e Eficiência, An Apologia 
pro Agathotopia Mea (1992) e Pleno Emprego Recon-
quistado? Um Sonho de Agathotopia (1995).

Por sua vez, John Maynard Keynes, em 1930, no 
livro As Possibilidades Econômicas para os Nossos 
Netos, previa que, por volta de 2030, se a humanida-
de evitasse as guerras, prestasse atenção à sabedoria 
dos cientistas e planejasse melhor o tamanho de suas 
famílias, seríamos capazes de garantir o bem-estar, a 
sobrevivência de todos.

Em 1991, apresentei no Senado brasileiro um 
projeto que instituía a garantia de renda mínima a to-
dos os adultos com 25 anos ou mais de idade e com 
renda mensal abaixo de US$150.00, que teriam direito 
de receber um imposto de renda negativo, levando em 
consideração a disponibilidade de recursos, variando 
de 30% a 50% da diferença entre o valor na época 
de Cr$45 mil, que equivalia a dois salários mínimos e 
pouco, e o seu nível de renda. O projeto em questão foi 
aprovado no Senado e recebeu um parecer favorável na 
Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados.

Foi naquele V Congresso que encontrei e conheci 
melhor muitos dos membros da Bien, como Philippe 
Van Parijs, Guy Standing, Clauss Offe, que depois vi-
sitaram o Brasil e contribuíram primordialmente para 
a decisão de iniciar experiências locais e regionais – 
em Campinas, no Distrito Federal e em dezenas de 
Municípios – dos Programas de Garantia de Renda 
Mínima vinculados às oportunidades educacionais, tais 
como os Programas de Bolsa-Escola, que, depois, se 
transformaram em programas federais e nos progra-
mas Bolsa Família.

Em 1996, acompanhei a audiência do Professor 
Van Parijs com o Presidente Fernando Henrique Car-
doso e o Ministro da Educação Paulo Renato de Souza 
e sua equipe. Na ocasião, Van Parijs afirmou que seria 
um bom passo começar um programa de renda mínima 
vinculado às oportunidades educacionais com a pers-
pectiva de um dia chegar à renda básica incondicional. 
Afinal de contas, se tratava de um “investimento em 
capital humano”, ressaltou Philippe Van Parijs.

Esse diálogo encorajou o governo a apoiar a 
aprovação da Lei nº 9.533, de 1997, que permitiu à 
União financiar 50% dos custos dos Municípios que 
implantassem programas de garantia de renda mínima 
vinculados às oportunidades educacionais, começando 
pelas regiões mais pobres.

Em 2001, o Presidente Fernando Henrique Car-
doso apresentou uma medida provisória, convertida 
na Lei nº 10.219, de 2001, por meio da qual a União 
poderia financiar todos os gastos dos Municípios que 
implantassem Programas de Renda Mínima vinculados 
à educação ou Programas Bolsa-Escola.

Em dezembro de 2001, decidi apresentar um 
projeto de lei instituindo uma Renda Básica de Ci-
dadania incondicional a partir de 2005. O Senador 
designado para ser o Relator, Francelino Pereira, do 
PFL de Minas Gerais, concluiu favoravelmente, mas 
sugeriu a mim que o projeto fosse implantado passo 
a passo, compatibilizando assim a proposição com a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que afirma que para 
cada despesa é necessário demonstrar a receita cor-
respondente no Orçamento.
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Na ocasião, lembrei-me das recomendações do 
Professor James Meade, que afirmava que se dese-
jássemos um bom lugar onde pudéssemos ter liber-
dade, onde cada um trabalhasse de acordo com a sua 
vocação e fosse capaz de gastar a sua recompensa 
em qualquer coisa que desejasse, igualdade para 
que não houvesse grandes disparidades na renda e 
na riqueza e eficiência para atingir um nível mais alto 
de vida, compatível com a tecnologia e os recursos 
disponíveis, deveríamos ter os seguintes arranjos e 
instituições: a flexibilidade de preços e salários, para 
promover a melhor alocação de recursos; a interação 
entre os empresários e os trabalhadores; o trabalho 
sendo pago não só através de salários, mas também 
através de participação nos lucros; e um dividendo 
social ou uma renda básica, para garantir que cada 
um tivesse o direito de receber o necessário para a 
sua sobrevivência se, por qualquer razão decorrente 
da flexibilidade de salários e eventuais resultados ne-
gativos das empresas, a remuneração de alguns ficar 
muito reduzida.

No último capítulo de Agathotopia, James Edward 
Meade cita o que justamente propiciou a mim que 
tivesse aceitado de pronto a sugestão do Senador 
Francelino:

“A história sugere que forçar mudanças 
imediatas nessa escala contra uma oposição 
intransigente inevitavelmente leva a resulta-
dos desastrosos e imprevistos. Situações de 
mudança traumática podem surgir por outros 
motivos... Isso significa que a transição para os 
arranjos da Agathotopia levará um bom tempo... 
Um Dividendo Social poderia ser financiado 
a partir da eliminação de benefícios pessoais 
existentes sob as alíquotas de imposto de ren-
da suplementados a um determinado estágio 
com um elemento de arrecadação especial na 
primeira fatia da renda. Se a jornada for con-
duzida cuidadosamente, é possível alcançar 
as condições da Agathotopia sem muitas difi-
culdades no caminho”.

Portanto, era a recomendação de que deveria ser 
gradual, o que estava consistente com a recomenda-
ção de Francelino Pereira.

O Senado Federal, tendo em vista esse § 2º do 
art. 1º do projeto, dizendo que seria instituída gradu-
almente, aprovou unanimemente a proposição, em 
dezembro de 2002, o que também fez a Câmara dos 
Deputados, em dezembro de 2003, sem muita resis-
tência, aprová-la.

Quando a matéria foi encaminhada para a san-
ção ou veto do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
o Ministro da Fazenda Antonio Palocci disse-lhe: “(..) 
Como é para ser instituída gradualmente, sob o critério 
do Poder Executivo, ela é viável e pode ser sanciona-
da”. Assim, o projeto foi convertido na Lei nº 10.835, 
de 08 de janeiro de 2004.

É interessante a coincidência pois, justamente 
em 09 de janeiro de 2004, o Presidente sancionou a 
Lei nº 10.836, do Programa Bolsa-Família.

O Brasil é o primeiro país do mundo a ter um mar-
co legal que institui a Renda Básica de Cidadania passo 
a passo, a critério do Poder Executivo, priorizando-se 
os mais necessitados até que um dia todo os brasilei-
ros recebam esse benefício. O Programa Bolsa-Família 
pode ser visto como um passo importante na direção 
da Renda Básica de Cidadania.

Concordo com as afirmações do Professor Phili-
ppe Van Parijs, da Universidade Católica de Louvain e 
da Universidade de Harvard, de que os grandes avan-
ços da humanidade nos séculos XIX e XX foram, res-
pectivamente, a abolição da escravidão e a adoção do 
sufrágio universal; e que, no século XXI, será a Renda 
Básica de Cidadania.

A fim de garantir que as pessoas tenham uma 
boa educação e elevem a sua qualidade de vida, pre-
servem e melhorem o ambiente em que vivemos, 
elevem o sentimento de solidariedade e de justiça, 
diminuam os assaltos, os roubos, os assassinatos e 
a criminalidade violenta, erradiquem a pobreza abso-
luta e possam prover real liberdade e dignidade para 
todos, será fundamental a instituição da RBC, ou seja, 
o direito de cada pessoa – não importa a sua origem, 
raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica – 
receber uma renda, na medida do possível suficiente 
para atender às suas necessidades vitais como um 
direito de participar da riqueza da nação.

Constato que cresceu o interesse dos acadêmi-
cos, dos parlamentares, dos gestores governamentais 
nessa proposta. Evidência disso está no grande nú-
mero de trabalhos e contribuições apresentados nos 
Congressos da Bien. Desde a publicação das edições 
anteriores de meus livros, houve ajustes nos valores 
do programa e na expansão do número de famílias 
beneficiadas.

Em maio de 2008, toda família, no Brasil, com 
uma renda per capita inferior a R$120,00 por mês 
tem o direito de receber um complemento de renda 
igual a R$18,00, R$36,00 ou R$54,00 por mês, de-
pendendo se a família tiver, respectivamente, uma, 
duas, três ou mais crianças até 16 anos de idade; 
R$ 58,00 por mês, se a renda per capita for inferior a 
R$60,00 e mais R$30,00 por mês, por adolescente 
de 16 ou 17 anos, até o máximo de dois. Portanto, o 
benefício pode variar de um mínimo de R$18,00 até 
R$172,00 por mês.

E o Ministro Patrus Ananias, do Desenvolvimento 
Social, anunciou que, em julho de 2008, haverá um au-
mento de 10% nesses valores, decorrente do aumento 
do custo de vida, principalmente para a população de 
baixa renda. O último reajuste nesses valores ocorreu 
em julho do ano passado. A família, para fazer jus, pre-
cisa comprovar que suas crianças de até seis anos de 
idade estejam recebendo as vacinas de acordo com 
o calendário do Ministério da Saúde; que suas crian-
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ças de sete a 15 anos e 11 meses, assim como seus 
adolescentes de 16 e 17 anos estejam freqüentando 
pelo menos 85% das aulas nas escolas;...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...que as mães estejam fazendo o acompanhamento 
pré-natal. Além disso, os pais são encorajados a seguir 
cursos de alfabetização ou de formação profissional. 
Atualmente, cerca de 11 milhões e 100 mil famílias são 
beneficiadas com o Programa Bolsa-Família. Se con-
siderarmos uma média de quatro pessoas por família, 
significa que aproximadamente 44,4 milhões de pes-
soas estão inscritas, o que corresponde a quase um 
quarto dos 187 milhões de habitantes, neste País.

Desde que instituído o programa, em 2003, houve 
uma evolução rápida. Em dezembro de 2003, 3,5 mi-
lhões até hoje, com 11 milhões e 100 mil, um número 
que permaneceu aproximadamente igual ao de dezem-
bro de 2006 e que corresponde aproximadamente a 
85% das 13 milhões de famílias com renda per capita 
abaixo do limite de R$120,00 mensais.

Em 31 de maio, tive um encontro com cerca de 
100 famílias em uma das populosas e pobres regiões 
da cidade de São Paulo, o Jardim São Paulo, parte de 
Guaianases, Zona Leste dessa cidade de 11 milhões 
e 300 mil habitantes, a maior do Brasil.

O objetivo do encontro era explicar os direitos 
deles sobre os programas de transferência de renda 
existentes em São Paulo e no Brasil, além da perspec-
tiva da Renda Básica de Cidadania.

Observei, Presidente João Pedro, que nenhum 
dos pais presentes, a maioria mães acompanhadas 
de seus filhos, soube explicar a definição do Programa 
Bolsa-Família ou o Programa de Renda Mínima Muni-
cipal, que é muito mais generoso, ou a Renda Cidadã 
do Estado de São Paulo.

De fato, em São Paulo, com os programas da 
União, do Estado e do Município, há sete desenhos 
diferentes de transferência de renda, o que torna difícil 
para as pessoas entenderem os seus detalhes. Algu-
mas mães – cerca de 15 – eram cadastradas em de-
terminados programas. Mas a maioria delas tinha uma 
renda familiar per capita abaixo do limite de R$175,00 
por mês, estabelecida no Programa de Renda Mínima 
Municipal.

Entretanto, há que ressaltar que as famílias ti-
veram problemas no cadastramento para ter direito 
ao benefício.

Nos anos recentes, o órgão municipal gestor des-
ses programas informou que elas deveriam esperar pela 
visita da assistente social às suas casas, para verificar 
se estão enquadradas nas exigências legais.

Diante desses fatos, resolvi ligar para o 156, 
para a Secretaria Municipal dos Programas Sociais, 
e ali obtive mais algumas informações. Mas perguntei 
quando as mães vão ter a certeza de que o responsá-
vel pelo cadastramento vai visitar as suas residências, 

e não sabiam informar isso. Procurei o Secretário Mu-
nicipal de Programas Sociais para obter uma melhor 
explicação.

Na segunda parte daquela palestra, expliquei às 
famílias como funcionaria uma renda básica incondi-
cional. Naquele momento, todas as famílias presentes 
entenderam que essa era uma proposta mais racional, 
que garantiria a todas as famílias realmente pobres 
que elas seriam beneficiadas, ou seja, pagar univer-
salmente a todos é uma garantia para os mais pobres 
de que todos, efetivamente, são beneficiados.

Se, na região mais desenvolvida do Brasil, espe-
cialmente em São Paulo, há problemas para famílias 
pobres entenderem exatamente quem teria direito a 
tais programas e também para se cadastrarem, pode-
se imaginar que, nas regiões menos desenvolvidas 
ou até mesmo em Manaus, a situação deve ser ainda 
mais difícil.

O Ministro Patrus Ananias informou que o Minis-
tério do Desenvolvimento Social celebrou um convênio 
com as Forças Armadas, em especial o Exército, para 
identificar aproximadamente três milhões de brasileiros 
que possivelmente nem registro têm, que se encon-
tram na pobreza absoluta e que, por conseguinte, não 
recebem o benefício do programa.

Em 2007, o Governo brasileiro gastou R$7,5 bi-
lhões; em 2008, com os ajustes nos valores do bene-
fício, o orçamento do Governo Federal com o Bolsa 
Família é da ordem de R$11 bilhões...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT - SP) – Ou 
seja, 0,4% do PIB. Há um consenso entre os analistas 
de que o programa Bolsa Família, com outras iniciativas, 
contribuiu significativamente para diminuir o Coeficiente 
Gini de desigualdade, que de 0,59, em 2001, passou 
para 0,58, em 2002, e 0,56, em 2006. A proporção das 
pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza diminuiu 
de 26,7, em 2002, para 19,31 em 2006.

Quero ressaltar que a Secretária Executiva Ro-
sane Cunha, Secretária Executiva do Renda de Cida-
dania, foi convidada, representando o Ministro Patrus 
Ananias, em Dublin. Ela fez uma exposição brilhante, 
que foi assistida pelo nosso Embaixador Marcos Ama-
rante. Quero cumprimentar a Srª Rosane Cunha pelo 
extraordinário desempenho e quero dizer o quão feliz 
fiquei de que ela ali pôde interagir com mais de duzen-
tas pessoas, alguns dos mais eminentes especialistas 
nas questões de transferência de renda. E, sobretudo, 
ela pôde compreender as razões pelas quais tanto 
acredito na proposta da Renda Básica de Cidadania. 
Certamente, isso estará cooperando para que o pró-
prio Ministro Patrus Ananias e o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva possam compreender as razões da Lei 
nº 10.835, que é para onde nós iremos.

(Interrupção do som.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, quero fazer uma consulta.

Pergunto a V. Exª se avalia que devo encerrar de 
pronto, ou se devo prosseguir, quem sabe, por mais 
dez minutos; ou V. Exª me diga se mais cinco ou me-
nos, para que eu conclua, porque estou praticamente 
no meio da palestra.

Gostaria de fazer essa consulta a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – V. Exª está falando pela Liderança do Partido 
dos Trabalhadores. V. Exª teria cinco minutos, mas já 
falou por vinte e quatro minutos. Vou conceder-lhe mais 
cinco minutos, ou melhor, mais seis minutos, para se-
rem trinta minutos. V. Exª falará por seis líderes, pois 
merece registrar essa palestra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Agradeço.

Prezado Senador João Pedro, como, por vezes, as 
Lideranças aqui utilizam tempos tão generosos, avalio 
que a sua generosidade leva em conta também que 
não estará praticando qualquer abuso em conceder-
me tal tempo.

Por que a Renda Básica de Cidadania é algo tão 
significativo?

Primeiramente, ela é a contrapartida da percepção 
comum de que todos os cidadãos devem ter o direito 
de participar da riqueza da nação. Há muitas formas 
de chegar a essa conclusão. Thomas Paine explicou 
muito bem, em Justiça Agrária, em 1795, por que to-
dos devemos ter o direito inalienável de participar da 
riqueza da nação.

Mas poderíamos pensar num exemplo muito 
simples. As pessoas do mundo inteiro visitam o Rio de 
Janeiro para conhecer uma das mais belas cidades do 
mundo. Não seria adequado que todos os cariocas – 
senão todos os brasileiros – venham, de alguma ma-
neira, a participar da riqueza gerada pelo turismo? Ou, 
com respeito àquilo que acontece no Brasil por causa 
da Floresta Amazônica, que representa um interesse 
enorme de pessoas do mundo inteiro que vêm visitá-
la, não deveriam todos os brasileiros, de alguma ma-
neira, participar da sua riqueza ou da riqueza natural 
do nosso País?

Sr. Presidente, V. Exª, muito bem, agora, apre-
sentou um projeto de lei referente aos benefícios do 
pré-sal, do petróleo que está por vir. É algo que guarda 
relação com o projeto que institui o Fundo Brasil de 
Cidadania, que apresentei aqui e que tramita na Câma-
ra dos Deputados, onde o Deputado Ciro Gomes é o 
Relator. Estou aguardando a possibilidade de ele logo 
concluir esse relatório. Na semana retrasada, eu disse 
a ele que perguntei recentemente ao Presidente Lula 
a respeito de qual o seu ponto de vista e se poderia 
dizer que ele é favorável, e ele disse que sim. Ele até 
pediu que transmitisse ao Deputado Ciro Gomes que 
conversasse com ele, o que já fiz. 

Mas, se é justo e de bom senso que todos os 
brasileiros tenham direito ao benefício gerado pelos 

royalties, resultantes da exploração de recursos naturais 
de nossa Nação, há ainda outras vantagens: primeira, 
a eliminação da burocracia envolvida para se verificar 
o quanto cada pessoa ganha no mercado formal e 
informal; segunda, a eliminação também de qualquer 
sentimento de estigma ou de vergonha da pessoa, que 
precisaria dizer “eu só recebo tanto, por isso mereço 
tal complemento de renda”; terceira, a eliminação do 
chamado fenômeno da dependência, que resulta de 
programas em que quem não recebe até tanto tem 
o direito de receber tal complemento de renda. Se a 
pessoa está por decidir se vai ou não iniciar uma ati-
vidade, ela pensa: vou iniciar essa atividade, e vem o 
governo e me tira o que eu estava recebendo, então 
quem sabe eu resolva não realizar esse trabalho ou 
não me formalizar. E a pessoa entra na armadilha da 
pobreza ou do desemprego.

Então, se todos tivermos uma renda básica, qual-
quer trabalho que fizermos vai sempre significar pro-
gresso, e o estímulo ao trabalho continua. É claro 
que alguns estariam nos perguntando: mas será que 
você não vai estimular a ociosidade? O que fazer com 
aqueles que têm uma tendência inarredável à vaga-
bundagem?

Precisamos pensar, Senador João Pedro, que 
todas as pessoas amam fazer uma porção de coisas, 
gostam de fazer tantas coisas. Por exemplo, as mães 
quando estão amamentando os bebês; nós pais e 
mães quando estamos cuidando de nossas crianças 
para que bem se alimentem, não se machuquem e se 
desenvolvam bem; ou tantos de nós que participamos 
de organizações nos bairros, paróquias, igrejas, diretó-
rios acadêmicos para realizar ações que consideramos 
importantes. Quando Vicent van Gogh e Amedeu Mo-
digliani pintaram as suas obras e saíram às ruas para 
tentar vendê-las e mal conseguiam, ambos ficaram 
doentes precocemente e morreram cedo, e hoje suas 
obras são vendidas por milhões de dólares.

Ora, Sr. Presidente, permita-me fazer uma ob-
servação: a Constituição brasileira, como a de tantos 
países, assegura o direito à propriedade. Isso signifi-
ca que aquelas pessoas que detêm a propriedade do 
capital, de fábricas, fazendas, lojas, supermercados, 
hotéis, restaurantes, títulos financeiros, empreendi-
mentos imobiliários, essas pessoas podem receber 
juros, lucros, aluguéis, os rendimentos do capital. Eu 
pergunto...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pergunto, Senador João Pedro: a pessoa para rece-
ber, no Brasil, rendimentos na forma de juros, lucros e 
aluguéis, precisa comprovar que esteja trabalhando? 
Precisa comprovar que suas crianças estejam indo às 
escolas ou que os seus adolescentes estejam indo às 
melhores escolas, às melhores universidades? Não. Se 
nós asseguramos aos mais ricos o direito de receberem 
os rendimentos do capital, juros lucros e aluguéis, sem 
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quaisquer exigências dessa natureza, por que não es-
tender simplesmente a todos, ricos e pobres, o direito 
inalienável de partilhar da riqueza das nações?

O caso emblemático e importante que ilustra isso 
tão bem é o do Alasca, onde, há 25 anos, se distribui, 
todos os anos, um dividendo igual a todos os seus ha-
bitantes. Em 1976, isso começou quando o governador 
Jay Hammond perguntou aos 300 mil habitantes e aos 
seus representantes se seria bom se separassem 50% 
dos royalties, decorrentes da exploração de recursos 
naturais, para fazer um fundo que a todos pertenceria, 
pois era preciso pensar não apenas na geração presente, 
mas na vindoura. À proposta 76 mil pessoas disseram 
“sim”, e 38 mil, “não”. De dois para um, venceu a propos-
ta, e, desde então, os recursos foram sendo investidos 
em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, 
contribuindo para diversificar a sua economia, ações de 
empresas dos Estados Unidos, internacionais, inclusi-
ve brasileiras, empreendimentos imobiliários. O fundo 
passou de US$1 bilhão em 1980, para US$40 bilhões 
hoje. E cada pessoa residente no Alasca foi receben-
do um dividendo, que foi evoluindo desde US$300.00, 
US$400.00, US$500.00, até chegar, ano passado, a 
US$1,654.00 per capita, como um direito de todos os 
atuais setecentos mil habitantes, desde que ali residin-
do há um ano ou mais. Todos participam da riqueza da-
quela nação. Qual foi o resultado disso, Senador João 
Pedro? O programa fez do Alasca o mais igualitário dos 
cinqüenta Estados norte-americanos. 

Quando estive em janeiro último, no Iraque, expli-
cando essa proposta de como o Iraque poderia inclusive 
utilizar-se desse exemplo para criar uma renda básica 
de cidadania, a partir de sua riqueza de recursos na-
turais, especialmente do petróleo, os Parlamentares, 
os Ministros que me receberam e o próprio Presidente 
Al Mashhadani, do Conselho de Representantes do 
Iraque, acharam que era uma proposta de muito bom-
senso. Agora, ali, no diálogo com o Presidente José 
Ramos Horta, com o Primeiro-Ministro do Timor Leste, 
Xanana Gusmão, com os professores e estudantes da 
Universidade Nacional do Timor Leste, bem como com 
os Parlamentares que me ouviram na semana passa-
da, todos acharam que se trata de uma proposta de 
muito bom senso. 

Espero, Senador João Pedro, que possamos 
agora estimular todos os Municípios brasileiros e, por-
tanto, os prefeitos atuais, em especial os que serão 
candidatos a prefeitos e prefeitas em todos os Muni-
cípios brasileiros, a realizarem experiências pioneiras 
da garantia de uma renda básica. 

Quero aqui registrar que, da mesma maneira 
como os programas de renda mínima pioneiros asso-
ciados à educação se iniciaram em Campinas, Belo 
Horizonte, Ribeiro Preto, Belém, Mundo Novo – com 
Doralice, que foi uma pioneira naquela época –, tam-
bém agora são adotados em municípios pequenos, 
médios e grandes. Até Rio de Janeiro, São Paulo, 

Manaus, Fortaleza e Recife poderão ser exemplos 
pioneiros da Renda Básica de Cidadania.

Conforme disse hoje à tarde, ainda no primeiro 
pronunciamento, me disponho a ir a Manaus – como 
vou, quarta-feira, a Belém do Pará – e a todos os mu-
nicípios brasileiros para ajudar todos aqueles que são 
candidatos a prefeito e que estão escolhendo sua pla-
taforma de governo.

Já transmiti isso à própria candidata à Prefeitura 
de São Paulo, Marta Suplicy, ao ex-Governador Ge-
raldo Alkmin, ao Gilberto Kassab, ao Deputado Ivan 
Valente, também candidato, companheiro, a todos os 
candidatos, inclusive a Soninha, se for candidata, e 
ao Aldo Rebelo, que será o candidato a Vice-Prefeito. 
Estou disposto a ajudar a equipe de todos eles a pen-
sar a maneira viável de fazer a transição do Programa 
Bolsa-Família para a Renda Básica de Cidadania, aju-
dando o Presidente Lula a fazê-lo.

Vou concluir, Sr. Presidente. 
Em junho do ano passado, fui convidado pelo 

Professor Götz W. Werner, da Universidade de Karls-
ruhe, juntamente com o Professor Muhammad Yunus, 
Prêmio Nobel da Paz, a fazer uma palestra sobre o 
microcrédito e a renda básica de cidadania como ins-
trumentos para erradicar a pobreza e promover o em-
preendedorismo.

O Professor Götz Werner deu-me um livro Uma 
renda para todos para que o desse ao Presidente Lula. 
Sua Excelência, justamente, estava de passagem em 
Berlim. Fui à Embaixada Brasileira e, diante do Minis-
tro Celso Amorim, dei-lhe o livro do Professor Götz 
Werner e transmiti ao Presidente Lula o convite para 
que fosse à Alemanha logo que fosse instituída uma 
renda básica para todos os brasileiros. O Presidente 
Lula, que inclusive me autorizou a relatar o episódio 
na palestra que lá fiz, respondeu-me: “Eduardo, vamos 
garantir três anos de bom crescimento econômico do 
Brasil. Daí nós o faremos.” E darei o máximo de mim 
para que esse objetivo possa ser alcançado pelo Pre-
sidente Lula e pelo Brasil.

Muito obrigado, Presidente João Pedro. Agradeço-
lhe a tolerância especial.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Papaléo Paes, Suplente de Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. João Pedro.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – V. Exª falou por 38 minutos. Espero que V. Exª 
tenha externado fundamentalmente essa palestra em 
Dublin.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Peço a gentileza que possa ser transcrita na íntegra.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – V. Exª será atendido.

Sobre a mesa, oficio que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
Ofício nº 69/2008 – GLDBAG

Brasília, 23 de junho de 2008

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, informo que o Senador 

Paulo Paim deixa de compor, como membro suplente, 
a Comissão de Assuntos Econômicos.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração. – Se-
nadora Ideli Salvatti, Líder do Partido dos Trabalha-
dores e do Bloco de Apoio ao Governo.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – O ofício lido vai à publicação.

A Presidência designa o Senador Sérgio Zam-
biasi suplente na Comissão de Assuntos Econômicos, 
nos termos do Ofício nº 18, de fevereiro deste ano, da 
Liderança do PTB.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
tomei conhecimento de que houve um acidente com 
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a Senadora Ideli Salvatti, no aeroporto, na semana 
passada. Ela teria caído numa escada rolante e levou 
alguns pontos. Espero que não seja grave e quero aqui 
externar o meu desejo de seu pleno restabelecimento. 
Se V. Exª tiver notícias a respeito, eu agradeço.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro Bloco. Bloco/
PT – AM) – A Senadora submeteu-se a uma peque-
na cirurgia, já está recuperada e volta às atividades 
amanhã, segundo fui informado. Mas fica registrada a 
solidariedade de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Até porque temos amanhã uma importante reunião 
na Comissão de Assuntos Econômicos. Recebi, ain-
da hoje, o apelo do Senador Pedro Simon para que 
compareça para uma decisão importante relativa a um 
empréstimo para o Rio Grande do Sul e disse a ele 
que estaria presente.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Muito obrigado, Senador. Ficam registradas as 
preocupações de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 808, DE 2008

Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com 
o art. 40, § 1º , inciso I, do RISF, e do disposto no art. 
55, inciso III, da CF, seja autorizado meu afastamento 
dos trabalhos desta Casa no período de 24 de junho a 
3 de julho do corrente ano, para cumprir missão oficial 
na República do Zimbábue, como membro da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A missão, 
decorrente de convite do governo daquele país, tem 
por objetivo principal o acompanhamento, por um gru-
po de observadores internacionais, do segundo turno 
das eleições presidenciais daquela nação.

Em cumprimento ao que determina o art. 39, in-
ciso I e parágrafo único do RISF, comunico que estarei 
ausente do país no retromencionado período.

Sala das Sessões, 23 de junho de 2008. – Virgí-
nio de Carvalho, Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Quais os Senadores que irão?

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – O Senador Virginio de Carvalho e o Senador 
Heráclito Fortes, Presidente. Salvo engano, são só os 

dois Senadores. Não, só o Senador Virginio de Carva-
lho, só um Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Qual o Senador?

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Virginio de Carvalho.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Acontece que as elei-
ções em segundo turno talvez não existam porque o 
candidato da oposição resolveu retirar a candidatura, 
denunciando que o processo eleitoral no Zimbábue 
estava se tornando um genocídio, algo que é muito 
grave. Certamente nós, Senadores, precisamos acom-
panhar de perto os esforços que a comunidade das 
Nações, a própria ONU, venha a realizar para que haja 
um processo de pacificação e democratização efetivo, 
e não o que estava ocorrendo. O Presidente Mugabe 
chegou a declarar que, se ele perdesse as eleições, 
iria promover uma verdadeira guerra civil. 

O processo eleitoral em que ele perdeu está 
sendo caracterizado por violências extraordinárias. O 
último comício da oposição estava proibido pela Polí-
cia do Governo Mugabe. Daí a Justiça assegurou que 
iria existir. Iniciou-se a manifestação, que seria o último 
grande comício, e um grupo de pessoas partidárias 
do Governo apareceram com facões e barras de ferro 
e começaram a agredir os presentes, o que fez com 
que o candidato a Presidente da Oposição resolves-
se, simplesmente que “para promover um genocídio, 
não participo mais!”

Eu falo isso a propósito de que o Senador Virgi-
nio está por ir, mas é importante que esteja atento e 
levando essa nossa preocupação.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Com referência ao requerimento lido, a Presi-
dência defere a solicitação nos termos do art. 41 do 
Regimento Interno desta Casa.

Esta Presidência associa-se às preocupações 
do Senador Eduardo Suplicy, repudiando, condenando 
essa agressão às pessoas, que fere o processo demo-
crático da escolha do Presidente de um país.

Esta Presidência associa-se ao repúdio a essa 
violência.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 572, DE 2008

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 490, de 
2007 (nº 363/2007, na Casa de origem), que 
aprova o ato que autoriza a Associação de 
Radiodifusão Comunitária para o Desen-
volvimento de Santana dos Garrotes – PB 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Santana 
dos Garrotes, Estado da Paraíba.

Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande

 
I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
490, de 2007 (nº 363, de 2007, na Câmara dos De-
putados), destinado a aprovar o ato que outorga au-
torização à Associação de Radiodifusão Comunitária 
para o Desenvolvimento de Santana dos Garrotes – PB 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Santana dos Garrotes, Estado da Paraíba. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

 
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre 

à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-

cação e Informática opinar acerca de proposições que 

versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, te-

levisão, outorga e renovação de concessão, permissão 

e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-

bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 

legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 

disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-

ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 

3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-

dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 

exame, atende aos requisitos constitucionais formais 

relativos à competência legislativa da União e às atri-

buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 

49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-

rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 

Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 

constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 

legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 

consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 490, de 2007, não evidenciou violação das for-

malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

 

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 490, de 2007, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprova-

ção do ato que autoriza a Associação de Radiodifusão 

Comunitária para o Desenvolvimento de Santana dos 

Garrotes – PB a executar serviço de radiodifusão co-

munitária na cidade de Santana dos Garrotes, Estado 

da Paraíba, na forma do projeto de decreto legislativo 

originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2008. 
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

 
CONSTITUIÇÃO DA  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

 
Seção II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

 
CAPÍTULO V 

Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta Lei e demais disposições 
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

 
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

....................................................................................

 
PARECER Nº 573, DE 2008

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 
2008 (nº 1.591/2005, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga auto-
rização à Fundação Sócio Cultural Amigos 
de Manaíra – FUNSCAM para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Manaíra, Estado da Paraíba.

Relator: Senador Augusto Botelho
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
14, de 2008 (nº 1.591, de 2005, na Câmara dos Depu-
tados), destinado a aprovar o ato que outorga autori-
zação à Fundação Sócio Cultural Amigos de Manaíra 
– FUNSCAM para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Manaíra, Estado da Paraíba. 
O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacio-
nal por meio de mensagem presidencial, nos termos 
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

 
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre 
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, te-
levisão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 

disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-

ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 

3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-

dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo 

sob exame, atende aos requisitos constitucionais 

formais relativos à competência legislativa da União 

e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos 

dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-

se que o referido projeto não contraria preceitos ou 

princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a ob-

jetar no tocante à sua constitucionalidade material. 

Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se 

que o projeto está em perfeita consonância com o 

disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fe-

vereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha 

o PDS nº 14, de 2008, não evidenciou violação 

das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, 

de 1998.

 
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 

que acompanha o PDS nº 14, de 2008, não eviden-

ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 

reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-

vaçâo do ato que autoriza a Fundação Sócio Cultural 

Amigos de Manaíra – FUNSCAM a executar serviço de 

radiodifusão comunitária na cidade de Manaíra, Estado 

da Paraíba, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 

originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

 
CONSTITUIÇÃO DA  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

 
Seção II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

 
CAPÍTULO V 

Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 
anos, permitida a renovação por igual período, se cum-
pridas as exigências desta lei e demais disposições 
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 
11-12-2002)
....................................................................................

 
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

....................................................................................

 
PARECER Nº 574, DE 2008

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 15 
de 2008 (nº 1.893/2005, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga a 
permissão à Associação Comunitária dos 
Moradores de Seridó, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
São Vicente do Seridó, Estado da Paraíba.

Relator: Senador Geovani Borges
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) 
nº 15, de 2008 (nº 1.893, de 2005, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Associação Comunitária dos Moradores de Seridó 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Vicente do Seridó, Estado da Paraíba. 
O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacio-
nal por meio de mensagem presidencial, nos termos 
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

 
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do 
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, 
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática opinar acerca de 
proposições que versem sobre comunicação, impren-
sa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de 
concessão, permissão e autorização para serviços 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, incum-
bindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas 
proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 

termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 15, de 2008, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legis-
lativo o instrumento adequado, conforme precei-
tua o art. 213, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não confraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

 
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 15, de 2008, não eviden-
ciou violação das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não 
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucio-
nalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opina-
mos pela aprovação do ato que outorga a permissão 
à Associação Comunitária dos Moradores de Seridó 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Vicente do Seridó, Estado da Paraíba, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2008.

    521ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 22677 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL522     



22678 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    523ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 22679 

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º o prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 575, DE 2008

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 18, 
de 2008 (nº 126/2007, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga 
autorização à Associação de Radiodifusão 
de Inácio Martins para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Iná-
cio Martins, Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 
18, de 2008 (nº 126, de 2007, na Câmara dos Deputa-

dos), destinado a aprovar o ato que outorga autoriza-
ção à Associação de Radiodifusão de Inácio Martins 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Inácio Martins, Estado do Paraná. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre 
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, te-
levisão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998.

O exame da documentação que acompanha o 
PDS nº 18, de 2008, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 18, de 2008, não eviden-
ciou violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprova-
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ção do ato que autoriza a Associação de Radiodifusão 
de Inácio Martins a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Inácio Martins, Estado do 

Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2008. 
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

 
CONSTITUIÇÃO DA  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

 
Seção II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

 
CAPÍTULO V 

Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

 
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar 

à entidade interessada autorização para exploração 

do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observa-

dos os procedimentos estabelecidos nesta Lei e 

normas reguladoras das condições de exploração 

do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez 

anos, permitida a renovação por igual período, se cum-

pridas as exigências desta Lei e demais disposições 

legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de 

11-12-2002)

....................................................................................

 

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  

DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

....................................................................................

 
PARECER Nº 576, DE 2008

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Novação, Comunicação e Informática, 
sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 20, de 2008 (nº 167/2007, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que 
outorga permissão à Rádio Novo Século 
Ltda, para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Braço do Norte, Estado de 
Santa Catarina.

Relatora: Senadora Ideli Salvatti
Relator Ad Hoc: Senador Flávio Arns
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 20, de 2008 (nº 167, de 2007, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Novo Século Ltda, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de Braço do Norte, Estado de Santa Catarina. O 
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional 
por meio de mensagem presidencial, nos termos do 
art. 49, XIII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos 
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em cônformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

 
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre 
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, 
televisão, outorga e renovação de concessão, permis-
são e autorização para serviços de radiodiffisão sonora 
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se 
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 

permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas fonnalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal: Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidáde preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

 
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 20, de 2008, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga 
permissão à Rádio Novo Século Ltda. Para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Braço do Norte, Estado de Santa 
Catarina, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988

....................................................................................

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

........................ ............................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
.......... ..........................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
................... .................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

............ ........................................................................
Art. 223. compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O o prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 577, DE 2008

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação E Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 30, 
de 2008 (nº 381/2007, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Simpatia FM Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada na cidade de Campos Novos, 
Estado de Santa Catarina.

Relatora: Senadora Ideli Salvatti
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 

(PDS) nº 30, de 2008 (nº 381, de 2007, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Simpatia FM Ltda., para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Campos Novos, Estado de Santa Catarina. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa.
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre 
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, te-
levisão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
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Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 30, de 2008, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 

de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga 
permissão à Simpatia FM Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, 
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário 
da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................  

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

PARECER Nº 578, DE 2008

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, sobre 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 
2008 (nº 380/2007, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga permis-
são à Rádio FM Medianeira S/C Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Na-
vegantes, Estado de Santa Catarina.

Relatora: Senadora Ideli Salvatti
Relator Ad Hoc: Senador Flávio Arns

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 31, 
de 2008 (nº 380/2007, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Media-
neira S/C Ltda, para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de Navegantes, 
Estado de Santa Catarina. O ato foi submetido à apre-
ciação do Congresso Nacional por meio de mensagem 
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com 
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre 
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, te-
levisão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 
permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.
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III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 31, de 2008, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-

lativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga 
permissão à Rádio FM Medianeira S/C Ltda, para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Navegantes, Estado de Santa 
Catarina, na forma do Projeto de Decreto Legislativo 
originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos paràgrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, 
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

 PARECER Nº 579, DE 2008 
(Da Comissão de Ciência, Tecnologia 
Inovação, Comunicação e Informática)

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 32, de 2008 (nº 371/2007, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga 
autoriza çdo à Associação de Radiodifusão 
de São Jerônimo da Serra – Paraná para 
executar serviço de radiodifusão comuni-
tária na cidade de São Jerônimo da Serra, 
Estado do Paraná.

Relator: Senador Flávio Arns

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exame em ca-
ráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 32, de 2008 (nº 371, de 2007, na Câma-

ra dos Deputados), destinado a aprovar o ato que 
outorga autorização à Associação de Radiodifusão 
de São Jerônimo da Serra – Paraná para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
São Jerônimo da Serra, Estado do Paraná. O ato foi 
submetido à apreciação do Congresso Nacional por 
meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

II – Analise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, nos termos do seu art. 104-e, VII, cumpre 
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, te-
levisão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 32, de 2008, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 32, de 2008, não eviden-
ciou ‘violação da legislação pertinente, e não havendo 
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, 
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juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela apro-
vação do ato que autoriza a Associação de Radiodi-
fusão de São Jerônimo da Serra – Paraná a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 

Jerônimo da Sena, Estado do Paraná, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara 
dos Deputados.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2008. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

 
CONSTITUICÃO DA  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

 
Seção II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII – apreciar os atos de concessão e reno-
vação de concessão de emissoras de rádio e te-
levisão;
....................................................................................

 
CAPÍTULO V 

Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º  A não renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º  O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º  O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º  O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

....................................................................................

 
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos, 
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as 
exigências desta Lei e demais disposições legais vigentes.
(Redacão dada pela Lei nº 10.597 de 11-12-2002)
....................................................................................

 
DECRETO Nº 2.615 DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária.

....................................................................................

 
PARECER Nº 580, DE 2008

Da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 36, 
de 2008 (nº 345/2007, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga 
autorização à Associação Rádio Comuni-
tária Península Norte para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Brasília, Distrito Federal.

Relator: Senador Cristovam Buarque
Relator ad hoc: Senador Expedito Júnior
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para exàme em caráter 
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 

36, de 2008 (nº 345, de 2007, na Câmara dos Deputa-
dos), destinado a aprovar o ato que outorga autoriza-
ção à Associação Rádio Comunitária Península Norte 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Brasília, Distrito Federal. O ato foi submeti-
do à apreciação do Congresso Nacional por meio de 
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, 
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constitui-
ção Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado juridico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

 
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre 
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Infonnática opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, te-
levisão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-

bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O serviço de radiodifusão comunitária encontra 
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-
ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 
3 de junho de 1998.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame, atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei 
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica 
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita 
consonância com o disposto na Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o 

PDS nº 36, de 2008, não evidenciou violação das for-
malidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

 
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 36, de 2008, não evidenciou 
violação da legislação pertinente, e não havendo repa-
ros quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação 
do ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária 
Península Norte a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Brasília, Distrito Federal, na 
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

 
CONSTITUICÃO DA  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

 
Seção II 

Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII. apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão:
....................................................................................

 
CAPÍTULO V 

Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessao ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação 
nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente 
produzirá eleitos legais após deliberação do con-
gresso Nacional, na forma dos parágrafos ante-
riores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,  
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção, a alteração e a consolidação das leis, 
conforme determina o parágrafo único do 
art. 59 da Constituição Federal, e estabe-
lece normas para a consolidação dos atos 
normativos que menciona.

....................................................................................

 
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Institui o Serviço de Radiodifusão Co-
munitária e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à 

entidade interessada autorização para exploração do 
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os 
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas regu-
ladoras das condições de exploração do Serviço.

Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos, 
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as 
exigências desta Lei e demais disposições legais vigentes.
(Redacão dada pela Lei nº 10.597 de 11-12-2002)
....................................................................................

 
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Aprova o Regulamento do Serviço de 
Radiodifusão comunitária.

....................................................................................

 
PARECER Nº 581, DE 2008 

(Da Comissão de Ciencia, Tecnologia,  
Inovação, Comunicação e Informática)

Sobre o Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 39, de 2008 (nº 388/2007, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que ou-
torga permissão à Frequência Brasileira de 
Comunicações Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada na cidade de Triunfo, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Relator: Senador Sergio Zamblasi
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I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação em 
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDS) nº 39, de 2008 (nº 388, de 2007, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Freqüencia Brasileira de Comunicações Ltda, para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Triunfo, Estado do Rio Grande 
do Sul: O ato foi submetido à apreciação do Congres-
so Nacional por meio de mensagem presidencial, nos 
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento que 
integra os autos, informa que a presente solicitação foi 
instruída em conformidade com a legislação aplicável, 
o que levou ao seu deferimento.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer fa-
vorável de seu relator. Na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi 
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa 
técnica legislativa.

 
II – Análise

Conforme determina o Regimento Interno do Se-
nado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre 
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática opinar acerca de proposições que 
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, te-
levisão, outorga e renovação de concessão, permissão 
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e 
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa dessas proposições.

O processo de exame e apreciação dos atos do 
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, 

permissão ou autorização para que se executem servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos 
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, 
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos 
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, 
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os 
elementos a serem informados pela entidade preten-
dente e pelo Ministério das Comunicações que devem 
instruir o processo submetido à análise da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e In-
formática.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo 
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213, 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

A proposição oriunda da Câmara dos Deputa-
dos destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob 
exame atende aos requisitos constitucionais formais 
relativos à competência legislativa da União e às atri-
buições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o re-
ferido projeto não contraria preceitos ou princípios da 
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à 
sua constitucionalidade material.

 
III – Voto

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDS nº 39, de 2008, não evidenciou 
violação das formalidades estabelecidas na legislação 
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legis-
lativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga 
permissão à Freqüência Brasileira de Comunicações 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Triunfo, Estado do 
Rio Grande do Sul, na forma do Projeto de Decreto 
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUICÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Seção II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
....................................................................................

XII - apreciar os atos de concessão e renovação 
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

CAPÍTULO V 
Da Comunicação Social

....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 

e renovar concessão, permissão e autorização para o 
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sis-
temas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no 
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento 
da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão 
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º O cancelamento da concessão ou permis-
são, antes de vencido o prazo, depende de decisão 
judicial.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será 
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze 
para as de televisão.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 98, de 2008, 
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática, comunicando a aprovação em 
caráter terminativo dos Projetos de Decreto Legis-
lativo nºs 490, de 2007, 14, 15, 18, 20, 30, 31, 32, 36 
e 39, 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:

Of. nº 98/2008 – CCT

Brasília, 18 de junho de 2008

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou, 
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legis-
lativos nos 490 de 2007, 14, 15, 18, 20, 30, 31, 32, 36 
e 39 de 2008.

Atenciosamente. – Senador Gim Argello, Presi-
dente Eventual da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática. 

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto 
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha 
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo 
Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 207, de 2007, de 
autoria do Senador Sérgio Zambiasi, que altera 
o art. 73 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 
2006, para permitir que a União possa celebrar 
convênios com os Estados e o Distrito Federal 
visando à prevenção e repressão do tráfico ilícito 
e do uso indevido de drogas, e com os Municípios 
com o objetivo de prevenir o seu uso indevido, 
e possibilitar a atenção e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas;

– Projeto de Lei do Senado nº 295, de 2007, de 
autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que 
dispensa de pagamento de taxa de inscrição 
em concursos públicos federais os postulantes 
a cargos ou empregos públicos que tenham ren-
da familiar per capita não superior a meio salá-
rio mínimo; e

– Projeto de Lei do Senado nº 561, de 2007, de auto-
ria do Senador Marco Maciel, que institui o ano de 
2010 como “Ano Nacional Joaquim Nabuco”.

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Se-
nado nºs 207, 295 e 561, de 2007, aprovados, vão à 
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
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nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004, na Casa de origem), 
que inclui a pesca industrial nas atividades vinculadas 
ao setor rural e dá outras providências. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 10, de 2008, de autoria dos Senadores 
Alvaro Dias e Sérgio Guerra, que determina a susta-
ção do Decreto nº 6.345, de 4 de janeiro de 2008, o 
qual “altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 
2007, que regulamenta o Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos 
ou Valores Mobiliários – IOF” e do Decreto nº 6.339, 
que “altera as alíquotas do Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários – IOF” . 

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 137, de 2008 (apresentado como con-
clusão do Parecer nº 539, de 2008, da Comissão de 
Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Jay-
me Campos), que aprova a Programação Monetária 
relativa ao primeiro trimestre de 2008. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria consta da pauta da sessão deliberativa 

ordinária de 1º de julho de 2008.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 

AM) – A Presidência comunica ao Plenário que durante 
o prazo único previsto no art. 122, II, “b”, combinado 
com o art. 375, inciso I, do Regimento Interno, foi apre-
sentada uma emenda ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 94, de 2008 (nº 2.468/2007, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que autori-
za a criação da empresa pública Centro Nacional de 
Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. – Ceitec, e dá 
outras providências.

A emenda vai à publicação no Diário do Senado 
Federal e em avulsos, na forma regimental.

A matéria volta às Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática, para exame do Pro-
jeto e da emenda.

É a seguinte a emenda apresentada:

Emenda apresentada perante a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, no prazo único, 
previsto no art. 122, II, b, combinado com o art. 375, 
I, do regimento interno, ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 94, de 2008 (nº 2.468/2007, na Casa de origem), 

de iniciativa do Presidente da República, que autori-
za a criação da empresa pública Centro Nacional de 
Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. – CEITEC, e dá 
outras providências.

EMENDA Nº 1

Substitua-se no art. 5º, § 3º do Projeto de Lei 
da Câmara nº 94, de 2008 a referência a “Centro de 
Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada” por 
“Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada 
S.A. – CEITEC”.

Justificação

A presente Emenda tem o objetivo de corrigir erro 
de redação. Observa-se que o Projeto propõe a cria-
ção da empresa pública denominada “Centro Nacional 
de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. – CEITEC”, 
tendo sido este nome utilizado no art. 1º do Projeto e 
demais dispositivos. No entanto, por erro de digitação 
o art. 5º, § 3º faz referência ao “Centro de Excelência 
em Tecnologia Eletrônica Avançada”, que corresponde 
a entidade hoje existente.

Com efeito, em virtude da importância social do 
Projeto, esse pequeno lapso manifesto não pode servir 
para atrasar o trâmite legislativo, destacado em decor-
rência da urgência que lhe foi conferida nos termos do 
art. 64, § 1º c/c art. 375 do Regimento Interno do Se-
nado Federal (RISF). Por conseguinte, essa emenda 
de correção redacional, amparada no art. 234 do RISF, 
não é empecilho e poderá se valer da mesma orien-
tação de “retificação de ofício” que a Mesa Diretora 
adota em casos de inexatidão material cuja correção 
não importa em alteração do sentido da matéria (art. 
325, III do RISF).

Sala da Comissão, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, PSB/SE.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Sobre a mesa, ofício do Presidente do Superior 
Tribunal Militar que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 30, DE 2008-CN 
(Nº 30, de 2008-CN nº 327/PRES-26/SEPLA – 

GS2/2008, na origem)

Do Presidente do Superior Tribunal Militar, en-
caminhando ao Congresso Nacional, nos termos do 
art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e art. 125 da 
Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007 – LDO/2007, 
o Relatório de Gestão Fiscal daquele órgão, referente 
ao terceiro quadrimestre de 2007 e do primeiro qua-
drimestre de 2008.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – AM) 
– O expediente que acaba de ser lido vai à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI Nº 10, DE 2008-CN

Abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do Senado Federal, da Justiça Eleitoral e 
do Ministério Público da União, crédito especial 
no valor global de R$8.082.253,00, para os fins 
que especifica, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008), em favor do 

Senado Federal, da Justiça Eleitoral e do Ministério 
Público da União, crédito especial no valor global de 
R$8,082.253,00 (oito milhões, oitenta e dois mil, du-
zentos e cinqüenta e três reais), para atender à pro-
gramação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de 
dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo 
II desta Lei.

Art. 3º O Plano Plurianual 2008-2011 passa a in-
corporar a alteração constante do Anexo III desta Lei, 
em conformidade com o art. 15, § 5º, da Lei nº 11.653, 
de 7 de abril de 2008.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília,

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL550     



22706 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    551ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 22707 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL552     



22708 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    553ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 22709 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL554     



22710 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    555ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 22711 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL556     



22712 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    557ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 22713 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL558     



22714 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    559ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 24 22715 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL560     



22716 Terça-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008

Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2008.

....................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Fi-
nanceiro para elaboração e controle dos or-
çamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos municípios e do Distrito Federal.

....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e 

especiais depende da existência de recursos disponí-
veis para ocorrer a despesa e será precedida de expo-
sição justificativa. (Veto rejeitado no DO, 5-5-1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste 
artigo, desde que não comprometidos:(Veto rejeitado 
no DO, 5-5-1964)

I – o superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no 
DO, 5-5-1964)

II – os provenientes de excesso de arrecadação; 
(Veto rejeitado no DO, 5-5-1964)

III – os resultantes de anulação parcial ou total 
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO, 5-5-1964)

IV – o produto de operações de crédito auto-
rizadas, em forma que juridicamente possibilite ao 
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO, 
5-5-1964)

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a dife-
rença positiva entre o ativo financeiro e o passivo fi-
nanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos 
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles 
vinculadas. (Veto rejeitado no DO, 5-5-1964)

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, 
para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças 
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista 
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do 
exercício. (Veto rejeitado no DO, 5-5-1964)

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, 
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-a 
a importância dos créditos extraordinários abertos no 
exercício. (Veto rejeitado no DO, 5-5-1964)
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 167. São vedados:
I – o início de programas ou projetos não incluí-

dos na lei orçamentária anual;
II – a realização de despesas ou a assunção de 

obrigações diretas que excedam os créditos orçamen-
tários ou adicionais;

III – a realização de operações de créditos que 
excedam o montante das despesas de capital, ressal-
vadas as autorizadas mediante créditos suplementares 
ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta;

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto 
da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 
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158 e 159, a destinação de recursos para manutenção 
e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo 
art. 212, e a prestação de garantias às operações de 
crédito por antecipação de receita, previstas no art. 
165, § 8º;

IV – a vinculação de receita de impostos a ór-
gão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 
produto da arrecadação dos impostos a que se refe-
rem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para 
manutenção e desenvolvimento do ensino, como de-
terminado pelo art. 212, e a prestação de garantias 
às operações de crédito por antecipação de receita, 
previstas no art. 165, § 8º, bem assim o disposto no § 
4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 3, de 1993)

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto 
da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 
158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 
serviços públicos de saúde e para manutenção e de-
senvolvimento do ensino, como determinado, respecti-
vamente, pelos arts. 198, § 2º, e 212, e a prestação de 
garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o dispos-
to no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto 
da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 
158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 
serviços públicos de saúde, para manutenção e desen-
volvimento do ensino e para realização de atividades 
da administração tributária, como determinado, res-
pectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e 
a prestação de garantias às operações de crédito por 
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 3º, bem 
como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)

V – a abertura de crédito suplementar ou especial 
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes:

VI – a transposição, o remanejamento ou a trans-
ferência de recursos de uma categoria de programa-
ção para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 
autorização legislativa;

VII – a concessão ou utilização de créditos ili-
mitados;

VIII – a utilização, sem autorização legislativa 
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir 
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos 
mencionados no art. 165, § 5º;

IX – a instituição de fundos de qualquer natureza, 
sem prévia autorização legislativa;

X – a transferência voluntária de recursos e a 
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação 
de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas 
instituições financeiras, para pagamento de despesas 
com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XI – a utilização dos recursos provenientes das 
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, 
para a realização de despesas distintas do pagamento 
de benefícios do regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 1998)

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapas-
se um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia 
inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a 
inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão 
vigência no exercício financeiro em que forem autori-
zados, salvo se o ato de autorização for promulgado 
nos últimos quatro meses daquele exercício, caso 
em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão 
incorporados ao orçamento do exercício financeiro 
subseqüente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será 
admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgen-
tes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

§ 4º É permitida a vinculação de.receitas próprias 
geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 
e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 
e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou 
contragarantia à União e para pagamento de débitos 
para com esta. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 3, de 1993)
....................................................................................

LEI Nº 11.514, DE 13 DE AGOSTO DE 2007

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração e execução da Lei Orçamentária 
de 2008 e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 61. Os projetos de lei relativos a créditos adi-

cionais serão encaminhados pelo Poder Executivo ao 
Congresso Nacional, também em meio magnético, de 
forma consolidada, de acordo com as áreas temáticas 
definidas no art. 26 da Resolução nº 1, de 2006–CN, 
ajustadas a reformas administrativas supervenientes, 
preferencialmente na segunda quinzena de maio e na 
primeira de outubro, sem prejuízo do disposto no art. 
64 desta lei.
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§ 1º Observado o disposto no caput deste arti-
go, o prazo final para o encaminhamento dos referidos 
projetos é 15 de outubro de 2008.

§ 2º Serão encaminhados projetos de lei espe-
cíficos relativos a créditos destinados ao atendimento 
de despesas com:

I – pessoal e encargos sociais e os seguintes 
benefícios:

a) auxílio-alimentação ou refeição aos servidores 
e empregados;

b) assistência pré-escolar aos dependentes dos 
servidores e empregados;

c) assistência médica e odontológica aos servi-
dores, empregados e seus dependentes; e

d) auxílio-transporte aos servidores e empre-
gados;

II – serviço da dívida; ou
III – sentenças judiciais, inclusive relativas a pre-

catórios ou consideradas de pequeno valor.
§ 3º As despesas a que se refere o inciso I do 

§ 2º deste artigo poderão integrar os créditos de que 
trata o inciso III deste artigo quando decorrentes de 
sentenças judiciais.

§ 4º Os prazos estabelecidos no caput deste ar-
tigo não se aplicam quando a abertura do crédito for 
necessária para atender a novas despesas obrigatórias 
de caráter constitucional ou legal.

§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a 
créditos adicionais exposições de motivos circunstan-
ciadas que os justifiquem e que indiquem as conse-
qüências dos cancelamentos de dotações propostos 
sobre a execução das atividades, projetos, operações 
especiais, e respectivos subtítulos e metas.

§ 6º Cada projeto de lei e a respectiva lei deve-
rá restringir-se a um único tipo de crédito adicional, 
conforme definido no art. 41, incisos I e II, da Lei nº 

4.320, de 1964.
§ 7º Para fins do disposto no art. 165, § 8º, da 

Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se cré-
dito suplementar a criação de grupo de natureza de 
despesa em subtítulo existente.

§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Con-
gresso Nacional serão considerados automaticamente 
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.

§ 9º O texto da Lei Orçamentária de 2008 somen-
te poderá autorizar remanejamentos na programação a 
que se refere o art. 3º desta lei quando recaírem exclusi-
vamente em subtítulos com o identificador de resultado 
primária previsto no art. 8º, § 4º, inciso IV, desta lei.

§ 10. Nos casos de créditos à conta de recursos 
de excesso de arrecadação, as exposições de motivos 
conterão a atualização das estimativas de receitas para 
o exercício, comparando-as com as estimativas cons-

tantes da Lei Orçamentária de 2008, apresentadas de 
acordo com a classificação de que trata o art. 10, inciso 
III, alínea a, desta lei, a identificação das parcelas já uti-
lizadas em créditos adicionais, abertos ou cujos projetos 
se encontrem em tramitação no Congresso Nacional.

§ 11. Nos casos de abertura de créditos adicio-
nais à conta de superávit financeiro, as exposições de 
motivos conterão informações relativas a:

I – superávit financeiro do exercício de 2007, por 
fonte de recursos;

II – créditos reabertos no exercício de 2008 e 
seus efeitos sobre o superávit referido no inciso I des-
te parágrafo; e

III – valores do superávit financeiro já utilizados 
para fins de abertura de créditos adicionais, detalhan-
do-os por projeto de lei e medida provisória em trami-
tação no Congresso Nacional, inclusive o ato a que 
se referir a exposição de motivos, demonstrando-se o 
saldo do superávit financeiro do exercício de 2007 por 
fonte de recursos.

§ 12. Os projetos de lei relativos a créditos adi-
cionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legisla-
tivo e Judiciário e do Ministério Público da União, com 
indicação dos recursos compensatórios, exceto se 
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao 
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a 
contar da data do pedido, observados os prazos pre-
vistos neste artigo.

§ 13. Os projetos de lei de créditos adicionais des-
tinados a despesas primárias deverão conter demons-
trativo de que não afetam o resultado primário anual 
previsto no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, ou indicar 
as compensações necessárias, em nível de subtítulo.

§ 14. O Poder Executivo encaminhará à Comis-
são Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, 
até 7 (sete) dias úteis do término dos prazos previstos 
no caput deste artigo, demonstrativo consolidado, por 
fonte de recursos, do uso do superávit financeiro e dos 
excessos de arrecadação com as respectivas reesti-
mativas de receitas.

§ 15. Acompanharão os projetos de lei relativos 
a créditos adicionais de órgãos do Poder Judiciário 
e do Ministério Público da União, encaminhados nos 
termos do caput deste artigo, pareceres de caráter 
opinativo do Conselho Nacional de Justiça e do Con-
selho Nacional do Ministério Público de que tratam os 
arts. 103-B e 130-A da Constituição, sem prejuízo do 
disposto no § 5º deste artigo.

§ 16. Excetuam-se do disposto no § 15 deste 
artigo os projetos de lei para abertura de créditos adi-
cionais relativos ao Supremo Tribunal Federal e ao Mi-
nistério Público da União.
....................................................................................
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LEI Nº 11.653, DE 7 ABRIL DE 2008

Dispõe sobre o Plano Plurianual para 
o período 2008/2011.

....................................................................................

 
Seção IV 

Das Revisões e Alterações do Plano

Art. 15. A exclusão ou a alteração de programas 
constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa 
serão propostas pelo Poder Executivo por meio de pro-
jeto de lei de revisão anual ou específico de alteração 
da Lei do Plano Plurianual.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual, quando 
necessários, serão encaminhados ao Congresso Na-
cional até 31 de agosto.

§ 2º Os projetos de lei de revisão do Plano Plu-
rianual conterão, no mínimo, na hipótese de:

I – inclusão de programa:
a) diagnóstico sobre a atual situação do pro-

blema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda 
da sociedade que se queira atender com o programa 
proposto;

b) indicação dos recursos que financiarão o pro-
grama proposto;

II – alteração ou exclusão de programa:
a) exposição das razões que motivam a pro-

posta.
§ 3º Considera-se alteração de programa:
I – modificação da denominação, do objetivo ou 

do público-alvo do programa;
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentá-

rias;
III – alteração do título, do produto e da unidade 

de medida das ações orçamentárias.
§ 4º As alterações previstas no inciso III do § 3º 

poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária ou 
de seus créditos adicionais, desde que mantenham a 
mesma codificação e não modifiquem a finalidade da 
ação ou a sua abrangência geográfica.

§ 5º A inclusão de ações orçamentárias de 
caráter plurianual poderá ocorrer por intermédio 
de lei de créditos especiais desde que apresente, 
em anexo especifico, as informações referentes 
às projeções plurianuais e aos atributos constan-
tes do Plano.
....................................................................................

(À Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização.)

 
PROJETO DE LEI Nº 11, DE 2008-CN

Abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor das Justiças Federal, Eleitoral 
e do Trabalho e da Presidência da Repú-
blica, crédito suplementar no valor global 
de R$97.519.161,00, para reforço de do-
tações constantes da Lei Orçamentária 
vigente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União 

(Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008), em favor das 
Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho e da Presi-
dência da República, crédito suplementar no valor 
global de R$97.519.161,00 (noventa e sete milhões, 
quinhentos e dezenove mil, cento e sessenta e um re-
ais), para atender à programação constante do Anexo 
I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 1º decorrem de:

a) excesso de arrecadação de Recursos 
Ordinários, no valor de R$82.875.144,00 (oiten-
ta e dois milhões, oitocentos e setenta e cinco 
mil, cento e quarenta e quatro reais); e

b) anulação parcial de dotações orçamen-
tárias, no valor de R$14.644.017,00 (quatorze 
milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil e 
dezessete reais), conforme indicado no Ane-
xo II desta Lei.

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

Brasília,
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 11.647, DE 24 MARÇO DE 2008

Estima a receita e fixa a despesa da 
União para o exercício financeiro de 2008.

....................................................................................

LEI Nº 11.514, DE 13 DE AGOSTO DE 2007

Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração e execução da Lei Orçamentária 
de 2008 e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 61. Os projetos de lei relativos a créditos adicio-

nais serão encaminhados pelo Poder Executivo ao Con-
gresso Nacional, também em meio magnético, de forma 
consolidada, de acordo com as áreas temáticas definidas 
no art. 26 da Resolução nº 1, de 2006–CN, ajustadas a 
reformas administrativas supervenientes, preferencialmen-
te na segunda quinzena de maio em primeira de outubro, 
sem prejuízo do disposto no art. 64 desta lei.

§ 1º Observado o disposto no caput deste arti-
go, o prazo final para o encaminhamento dos referidos 
projetos é 15 de outubro de 2008.

§ 2º Serão encaminhados projetos de lei espe-
cíficos relativos a créditos destinados ao atendimento 
de despesas com:

I – pessoal e encargos sociais e os seguintes 
benefícios:

a) auxílio-alimentação ou refeição aos servidores 
e empregados;

b) assistência pré-escolar aos dependentes dos 
servidores e empregados;

c) assistência médica e odontológica aos servi-
dores, empregados e seus dependentes; e

d) auxílio-transporte aos servidores e empre-
gados;

II – serviço da dívida; ou
III – sentenças judiciais, inclusive relativas a pre-

catórios ou consideradas de pequeno valor.
§ 3º As despesas a que se refere o inciso I do 

§ 2º deste artigo poderão integrar os créditos de que 
trata o inciso III deste artigo quando decorrentes de 
sentenças judiciais.

§ 4º Os prazos estabelecidos no caput deste ar-
tigo não se aplicam quando a abertura do crédito for 
necessária para atender a novas despesas obrigatórias 
de caráter constitucional ou legal.

§ 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a 
créditos adicionais exposições de motivos circunstan-
ciadas que os justifiquem e que indiquem as conse-
qüências dos cancelamentos de datações propostos 
sobre a execução das atividades, projetos, operações 
especiais, e respectivos subtítulos e metas.

§ 6º Cada projeto de lei e a respectiva lei deverá res-
tringir-se a um único tipo de crédito adicional, conforme de-
finido no art. 41, incisos I e II, da Lei nº 4.320, de 1964.

§ 7º Para fins do disposto no art. 165, § 8º, da 
Constituição, e no § 6º deste artigo, considera-se cré-
dito suplementar a criação de grupo de natureza de 
despesa em subtítulo existente.

§ 8º Os créditos adicionais aprovados pelo Con-
gresso Nacional serão considerados automaticamente 
abertos com a sanção e publicação da respectiva lei.

§ 9º O texto da Lei Orçamentária de 2008 somen-
te poderá autorizar remanejamentos na programação a 
que se refere o art. 3º desta lei quando recairem exclusi-
vamente em subtítulos com o identificador de resultado 
primário previsto no art. 8º, § 4º, inciso IV, desta lei.

§ 10. Nos casos de créditos à conta de recursos 
de excesso de arrecadação, as exposições de moti-
vos conterão a atualização das estimativas de receitas 
para o exercício, comparando-as com as estimativas 
constantes da Lei Orçamentária de 2008, apresenta-
das de acordo com a classificação de que trata o art. 
10, inciso III, alínea a, desta lei, a identificação das 
parcelas já utilizadas em créditos adicionais, abertos 
ou cujos projetos se encontrem em tramitação no Con-
gresso Nacional.

§ 11. Nos casos de abertura de créditos adicio-
nais à conta de superávit financeiro, as exposições de 
motivos conterão informações relativas a:

I – superávit financeiro do exercício de 2007, por 
fonte de recursos;

II – créditos reabertos no exercício de 2008 e 
seus efeitos sobre o superávit referido no Inciso I des-
te parágrafo; e

III – valores do superávit financeiro já utilizados 
para fins de abertura de créditos adicionais, detalhan-
do-os por projeto de lei e medida provisória em trami-
tação no Congresso Nacional, inclusive o ato a que 
se referir a exposição de motivos, demonstrando-se o 
saldo do superávit financeiro do exercício de 2007 por 
fonte de recursos.

§ 12. Os projetos de lei relativos a créditos adi-
cionais solicitados pelos órgãos dos Poderes Legisla-
tivo e Judiciário e do Ministério Público da União, com 
indicação dos recursos compensatórios, exceto se 
destinados a pessoal e dívida, serão encaminhados ao 
Congresso Nacional no prazo de até 30 (trinta) dias, a 
contar da data do pedido, observados os prazos pre-
vistos neste artigo.

§ 13. Os projetos de lei de créditos adicionais 
destinados a despesas primárias deverão conter de-
monstrativo de que não afetam o resultado primário 
anual previsto no Anexo de Metas Fiscais desta lei, 
ou indicar as compensações necessárias, em nível 
de subtítulo.

§ 14. O Poder Executivo encaminhará à Comis-
são Mista de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, 
até 7 (sete) dias úteis do término dos prazos previs-
tos no caput deste artigo, demonstrativo consolidado, 
por fonte de recursos, do uso do superávit financeiro 
e dos excessos de arrecadação com as respectivas 
reestimativas de receitas.
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§ 15. Acompanharão os projetos de lei relativos 
a créditos adicionais de órgãos do Poder Judiciário 
e do Ministério Público da União, encaminhados nos 
termos do caput deste artigo, pareceres de caráter 
opinativo do Conselho Nacional de Justiça e do Con-
selho Nacional do Ministério Público de que tratam os 
arts. 103–B e 130–A da Constituição, sem prejuízo do 
disposto no § 5º deste artigo.

§ 16. Excetuam-se do disposto no § 15 deste 
artigo os projetos de lei para abertura de créditos adi-
cionais relativos ao Supremo Tribunal Federal e ao 
Ministério Público da União.
....................................................................................

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Fi-
nanceiro para elaboração e controle dos or-
çamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos municípios e do Distrito Federal.

....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementa-

res e especiais depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer a despesa e será precedi-
da de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DO, 
5-5-1964)

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste 
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado 
no DO, 5-5-1964)

I – o superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no 
DO, 5-5-1964)

II – os provenientes de excesso de arrecadação; 
(Veto rejeitado no DO, 5-5-1964)

III – os resultantes de anulação parcial ou to-
tal de dotações orçamentárias ou de créditos adi-
cionais, autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO, 
5-5-1964)

IV – o produto de operações de crédito auto-
rizadas, em forma que juridicamente possibilite ao 
poder executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO, 
5-5-1964)

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a dife-
rença positiva entre o ativo financeiro e o passivo fi-
nanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos 
adicionais transferidos e as operações de crédito a eles 
vinculadas. (Veto rejeitado no DO, 5-5-1964)

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, 
para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças 
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista 
e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do 
exercício. (Veto rejeitado no DO, 5-5-1964)

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, 
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á 
a importância dos créditos extraordinários abertos no 
exercício. (Veto rejeitado no DO, 5-6-1964)
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 167. São vedados:
I – o início de programas ou projetos não incluí-

dos na lei orçamentária anual;
II – a realização de despesas ou a assunção de 

obrigações diretas que excedam os créditos orçamen-
tários ou adicionais;

III – a realização de operações de créditos que 
excedam o montante das despesas de capital, ressal-
vadas as autorizadas mediante créditos suplementares 
ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo por maioria absoluta;

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto 
da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 
158 e 159, a destinação de recursos para manutenção e 
desenvolvimento do ensino, como determinado pelo art. 
212, e a prestação de garantias às operações de crédito 
por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º;

IV – a vinculação de receita de impostos a ór-
gão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do 
produto da arrecadação dos impostos a que se refe-
rem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para 
manutenção e desenvolvimento do ensino, como de-
terminado pelo art. 212, e a prestação de garantias 
às operações de crédito por antecipação de receita, 
previstas no art. 165, § 8º, bem assim o disposto no § 
4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 3, de 1993)

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto 
da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 
158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 
serviços públicos de saúde e para manutenção e de-
senvolvimento do ensino, como determinado, respecti-
vamente, pelos arts. 198, § 2º, e 212, e a prestação de 
garantias às operações de crédito por antecipação de 
receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o dispos-
to no § 4º deste artigo; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto 
da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 
158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 
serviços públicos de saúde, para manutenção e desen-
volvimento do ensino e para realização de atividades 
da administração tributária, como determinado, res-
pectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e 
a prestação de garantias às operações de crédito por 
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 3º, bem 
como o disposto no § 4º deste artigo; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)

V – a abertura de crédito suplementar ou especial 
sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes:
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VI – a transposição, o remanejamento ou a trans-
ferência de recursos de uma categoria de programa-
ção para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 
autorização legislativa;

VII – a concessão ou utilização de créditos ili-
mitados;

VIII – a utilização, sem autorização legislativa 
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir 
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos 
mencionados no art. 165, § 5º;

IX – a instituição de fundos de qualquer natureza, 
sem prévia autorização legislativa;

X – a transferência voluntária de recursos e a 
concessão de empréstimos, inclusive por antecipação 
de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas 
instituições financeiras, para pagamento de despesas 
com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XI – a utilização dos recursos provenientes das 
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, 
para a realização de despesas distintas do pagamento 
de benefícios do regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 1998)

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapas-
se um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia 
inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a 
inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão 
vigência no exercício financeiro em que forem autoriza-
dos, salvo se o ato de autorização for promulgado nos 
últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, 
reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados 
ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto 
no art. 62.

§ 4º É permitida a vinculação de.receitas próprias 
geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 
156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, 
I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contragaran-
tia à União e para pagamento de débitos para com esta. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
....................................................................................

DECRETO Nº 6.439, DE 22 DE ABRIL DE 2008

Dispõe sobre a programação orçamen-
tária e financeira, estabelece o cronograma 
mensal de desembolso do Poder Executivo 
para o exercício de 2008 e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................

Art. 1º Os órgãos, os fundos e as entidades do 
Poder Executivo, integrantes dos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social, poderão empenhar as dotações 
orçamentárias aprovadas na Lei nº 11.647, de 24 de 
março de 2008, observados os limites estabelecidos 
no Anexo I deste decreto.

§ 1º Não se aplica o disposto no caput às dota-
ções orçamentárias relativas:

I – aos grupos de natureza de despesa:
a) “1 – Pessoal e Encargos Sociais”;
b) “2 – Juros e Encargos da Dívida”; e
c) “6 – Amortização da Dívida”;
II – às despesas financeiras, relacionadas no 

Anexo V deste decreto;
III – aos recursos de doações e de convênios; e
IV – às despesas que constituem obrigações cons-

titucionais ou legais da União, relacionadas na Seção I 
do Anexo IV da Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007, 
não constantes do Anexo VI deste decreto.

§ 2º Os créditos suplementares e especiais que 
vierem a ser abertos, bem como os créditos especiais 
reabertos neste exercício, relativos aos grupos de na-
tureza de despesa “3 – Outras Despesas Correntes”, 
“4 – Investimentos” e “5 – Inversões Financeiras”, res-
salvadas as exclusões de que trata o § 1º deste artigo, 
terão sua execução condicionada aos limites estabe-
lecidos de acordo com este artigo.
....................................................................................

(À Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização.)

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Os projetos que acabam de ser lidos vão à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 
2006 – CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação dos projetos:

Até 28/6 publicação e distribuição de avulsos;
Até 6/7 prazo final para apresentação de emendas;
Até 11/7 publicação e distribuição de avulsos das 

emendas; e
Até 9/8 encaminhamento do parecer final à Mesa do 

Congresso Nacional.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

OF. nº 282/2008-GSRT

Brasília, 19 de junho de 2008

Senhor Presidente,
Mesmo tendo aberto, presidido e realizado co-

municação na 19ª Reunião Ordinária da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional desta Casa, 
participado também das Reuniões das Comissões de 
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Direitos Humanos e Assuntos Econômicos, informo que 
deixei de registrar o meu comparecimento, no painel 
eletrônico, no Plenário hoje.

Assim, respeitosamente, solicito a Vossa Exce-
lência que sejam determinadas providências cabíveis 
para fins de regularizar a minha presença na Casa. 

Nesse sentido, para corroborar, seguem anexas cópias 
das folhas das assinaturas presença nas reuniões das 
referidas Comissões Permanentes que participei.

Agradeço a atenção e renovo protestos de alta 
estima e distinta consideração.

Cordialmente. – Senador Romeu Tuma.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Não há mais oradores inscritos.

O Sr. Senador Marconi Perillo 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. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores,

BURACOS NA INFRA-ESTRUTURA

Marconi Perillo

Entre as 20 maiores economias do mundo, o Bra-
sil é o último em porcentual de rodovias pavimentadas 
sobre o total de rodovias existentes, apesar de ser o 
quinto território e a quarta população. Isso mostra que o 
Brasil investe muito pouco em infra-estrutura, inclusive 
na rodoviária e sem falar na ferroviária, historicamente 
relegada a um incapacitante p]ano secundário.

O Brasil ocupa a 13ª posição em extensão de 
rodovias pavimentadas, com apenas 12% do total de 
estradas. Para comparação, na Rússia, onde há 738 
mil quilômetros de rodovias, 84% delas têm asfalto. 
Na China, outro país de grande extensão territorial, 
esse índice é de 81%. Somos o último quando se 
considera o índice Mortara, que relaciona a infra-
estrutura – somatório de rodovias pavimentadas, 
ferrovias e hidrovias – com a extensão territorial, 
população e frota de veículos. Apenas 2 dos 20 pa-
íses têm mais veículos por quilômetro de rodovia 
pavimentada. Com 159,3 veículos por quilômetro, 
só ficamos atrás da Coréia do Sul e do México. E 
somos o campeão absoluto em acidentes de trânsi-
to, seguido pela Coréia do Sul.

Um estudo do Banco Mundial observa correla-
ção entre infra-estrutura rodoviária e desenvolvimento 
econômico, na comparação entre extensão e condição 
das redes pavimentadas de 98 países. Há uma varia-
ção entre 170 quilômetros por milhão de habitantes, 
nas economias de renda baixa; 1.660 quilômetros por 
milhão de habitantes nas economias de renda média; 
e 10.110 quilômetros por milhão de habitantes nas 
economias de renda alta.

Quando se observam esses aspectos, o au-
mento da produção e a demanda por canais de 
escoamento do Brasil é fácil constatar que nosso 
País – em particular regiões como o Centro-Oeste 
– poderá parar em razão da falta de infra-estrutura 
de transporte. Nossa infra-estrutura, na verdade, 
encontra-se muito aquém do necessário para um 

salto de desenvolvimento, sobretudo quando se le-
vam em conta os requisitos da intermodalidade.

A questão que se coloca como desafio, para este 
e para os futuros governos, é como viabilizar a melho-
ria das estradas brasileiras e como ampliar a malha 
existente. Além disso, é necessário repensar o papel 
das rodovias no contexto do século 21, que tendem a 
ser canais de escoamento

da produção do interior para os eixos ferroviários 
e hidroviários, sobretudo no caso dos produtos de bai-
xo valor agregado.

É necessário considerar, também, que o caminho 
para a melhoria da infra-estrutura viária passa neces-
sariamente pela parceria com a iniciativa privada, por 
diversos modelos, concessões e PPPs, além do aporte 
de recursos públicos. O que se discute, nesse contex-
to, portanto, é o modelo de concessão, bem como o 
valor das tarifas dos pedágios e a definição de quem 
paga, ou não, pelo uso das rodovias.

Em síntese, há dois modelos possíveis, conforme 
observa Moacyr Servilha, Presidente da Associação 
Brasileira das Concessionárias de Rodovias (ABCR), 
ou seja, o restrito à operação e à conservação de tre-
chos existentes, que, em razão das poucas ampliações, 
pode oferecer menor custo ao usuário; e o oneroso, 
que tem por escopo o aperfeiçoamento do sistema 
rodoviário e contempla mais obras, mas é mais caro 
para o usuário.

O Plano de Viação, em debate na Comissão de 
Infra-Estrutura do Senado deve ser um marco para a 
discussão de todos esses aspectos e portanto pede 
com urgência a atenção dos brasileiros. Há motivos 
para isso: a rede implantada no auge da construção 
– décadas de 60 e 70 – deteriora-se intensamente; a 
condição atual da maior parte da rede vai de regular 
a ruim; e a reabilitação da rede exige recursos três a 
cinco vezes mais do que custaria a conservação no 
momento oportuno.

Marconi Perfilo, Senador (PSDB – GO), é Presidente da 
Comissão de Infra-Estrutura e Serviços do Senado.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar esta sessão, nesta hora, neste dia tão impor-
tante para o País.

O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT – 
AM) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 
minutos.)
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TRADUÇÃO DO PRONUNCIAMENTO EM INGLÊS 
DO SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY  

NA SESSÃO DO DIA 12 DE JUNHO DE 2008

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
É uma honra para o Senado Federal recebê-lo nesta 
tarde.

Estou dizendo, Professor Yunus, que é muito 
importante para nós sabermos como foi a sua expe-
riência.

Após adquirir seu PhD nos Estados Unidos, o 
senhor retornou à sua vila e à universidade onde le-
cionava e percebeu que as coisas que aprendera em 
teoria econômica não são plenamente aplicáveis no 
que tange à erradicação da pobreza e promoção de 
justiça e equidade.

Então o senhor desenvolveu várias idéias e teve 
experiências que são de valor extraordinário para 
nós.

Agora teremos a oportunidade de ouvir suas pa-
lavras, suas idéias.

O senhor pode falar em inglês, pois teremos tra-
dução para o português.

Todos os brasileiros que agora estão sintonizados 
na TV Senado estarão lhe assistindo.

Seja bem-vindo! Portanto é uma honra tê-lo 
aqui.

Teremos cerca de quinze minutos, pois logo a 
seguir o senhor será recebido pelo Presidente Lula.

Seja bem-vindo mais uma vez!
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Ata da 110ª Sessão Não Deliberativa, 
em 24 de junho de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Alvaro Dias, Papaléo Paes, Romeu Tuma, 
Geraldo Mesquita Júnior, Adelmir Santana e Eduardo Azeredo

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minu-
tos e encerra-se às 19 horas e 2 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Gerson Camata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
solicito a V. Exª que, nos termos do art. 14, inscreva-
me para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – V. Exª é o primeiro inscrito para uma comunica-
ção inadiável.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Agra-
deço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Senador Gim Argello.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma 
forma, eu também gostaria de usar da palavra para 
uma comunicação imediata. Como meu aviso é bas-
tante curto, de menos de um minuto, eu solicitaria a V. 
Exª que, por favor, me permitisse falar de imediato.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª será inscrito para usar da palavra para uma 
comunicação inadiável, em vista do critério regimen-
tal. Assim, V. Exª seria o segundo. O primeiro a falar, 
Senador, é o orador inscrito, que, nesta sessão, é o 
Senador Geovani Borges. O Senador Gerson Camata 
teria prioridade se o Senador Geovani abrisse mão.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP) – Abro 
mão.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– De qualquer forma, a vez seria do Senador Gerson 
Camata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Abro 
mão.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito obri-
gado, Senadores Geovani Borges e Gerson Camata; 
muito obrigado, Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Então, V. Exª tem a palavra para uma comunicação 
inadiável, com a aquiescência dos Senadores Gerson 
Camata e Geovani Borges.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para uma co-
municação inadiável. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Senador Papaléo Paes, muito obrigado aos 
Srs. Senadores que se encontram em plenário. Aca-
bamos de sair da Comissão de Assuntos Econômicos 
onde havia um quórum de mais de vinte Senadores, 
o que mostra que o Senado Federal está trabalhando 
esta semana, efetivamente. Votamos projetos impor-
tantes, como é o que abre crédito para Teresina, Ca-
pital do Piauí, como é o projeto para o Rio Grande do 
Sul, projeto este que nos deixou na última sexta-feira 
aqui até além das 16 horas. Aliás, quero agradecer a 
todos os funcionários do Senado que estavam naquele 
dia, principalmente a nossa querida Secretária-Geral 
Claudia Lyra.

Eu gostaria, também, aproveitando essa comu-
nicação inadiável, de dizer que ontem, na Esplanada 
dos Ministérios, foi lançado oficialmente, no Distrito 
Federal, o Sistema Canção Nova de Comunicação. O 
Sistema Canção Nova de Comunicação, que é do País 
inteiro, chegou finalmente a Brasília. Trata-se de um 
sistema católico de evangelização que, em todos os 
outros Estados, já conta com a participação efetiva de 
mais de 600 retransmissoras de televisão e com mais 
de 50 rádios. Esse sistema agora chegou ao Distrito 
Federal. Coligado à Fundação Apoio, chegou aqui com 
a televisão, pelo Canal 43 (UHF), pelo Canal 22 da Net, 
e também com a rádio FM 89.1.

Para V. Exª ter uma idéia, Senador Papaléo, on-
tem passaram pela Esplanada dos Ministérios, por 
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ocasião desse evento, mais de 200 mil pessoas, num 
dia de segunda-feira, à noite, apenas com a ação de 
Brasília, quer dizer, sem muito comunicado, sem muito 
aviso, mostrando a força da Canção Nova no Distrito 
Federal, mostrando a força dos católicos no Distrito 
Federal. E mais do que isso, mostrando o tanto que o 
Distrito Federal está de braços abertos para esse sis-
tema de comunicação que realmente só vem fazer o 
bem, só vem trazer coisas alegres, saudáveis e, mais 
do que isso, construir novamente ou ajudar a manter 
e melhorar, ou fortalecer a família brasiliense, a famí-
lia brasileira.

Parabéns ao Monsenhor Jonas Habib; parabéns 
ao Wellington Silva Jardim, o Eto, que é o Presiden-
te da Fundação. Foram eles que criaram a Fundação 
Canção Nova há mais de trinta anos, juntamente com 
a Luzia Santiago, a Gláucia, o Jackie Sodero, o Felipe 
Jardim, a Paula, enfim, com todos aqueles que com-
põem a família Canção Nova.

O Distrito Federal ficou muito feliz com esse even-
to de ontem, demonstrando isso com a presença de 
autoridades do Governo Federal, como a nobre Minis-
tra Dilma Roussef, como o Gilberto Carvalho, como a 
esposa do Sr. Presidente da República, D. Marisa, com 
a presença do Governador local, o Governador José 
Roberto Arruda, do ex-Governador, Joaquim Roriz. Ou 
seja, ontem foi realmente um momento ímpar, porque, 
além do Cardeal Dom Falcão, dos arcebispos, nós tí-
nhamos lá quatro bispos, o bispo do Distrito Federal, 
Dom João, e tínhamos outros. Todos compareceram, 
com um clero de mais de cinqüenta padres. Foi uma 
festa para a Igreja Católica.

Num dia de segunda-feira, na Esplanada dos 
Ministérios, passarem mais de duzentas mil pessoas, 
realmente é um comunicado para a Nação saber que 
a Canção Nova também está no Distrito Federal.

Obrigado aos Srs. Senadores Geovani Borges 
e Gerson Camata, que me permitiram fazer esta co-
municação.

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

AP) – Agradeço ao Senador Gim Argello, que me dá 
a oportunidade de esclarecer a todos que estão nos 
assistindo sobre o trabalho do Senado. O Senado está 
trabalhando normalmente. Tanto é que, ainda há pouco, 
participávamos de uma discussão em uma determina-
da Comissão para a liberação de verbas.

Faço questão de dizer isso, Srs. Senadores, pelo 
fato de eu ter lido, em manchete de um determinado 
jornal, que acabou o primeiro semestre do Senado. 
Absolutamente! A Casa trabalha normalmente, e essa 

normalidade está à vista de todos, porque todos os 
funcionários estão trabalhando na Casa, o Plenário 
está reunido, bem como as Comissões, que desem-
penham normalmente as suas atividades. Inclusive, o 
Senador Gerson Camata acaba de me informar que 
foram aprovados cinco projetos importantíssimos na 
Comissão de Assuntos Econômicos.

Faço, pois, questão de registrar isso, uma vez 
que não podemos deixar indefesa a Casa com notí-
cias incorretas.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Pela ordem, o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós temos 
que lamentar a suspensão das sessões deliberativas. 
V. Exª diz bem: há Senadores na Casa dispostos a 
trabalhar, dispostos a produzir; e nós poderíamos pro-
duzir normalmente no dia de hoje, votando, aprovando 
matérias importantes para o País. E não haveria, de 
forma alguma, nenhum desmerecimento das tradicio-
nais festas juninas do Norte e do Nordeste do Brasil. 
Elas não deixariam de acontecer, elas aconteceriam 
normalmente. Aliás, nós não faríamos falta nessas fes-
tas juninas – certamente não faríamos falta. Aqueles 
que festejam a data prefeririam nos ver todos aqui, 
votando matérias importantes.

Por exemplo, tenho a convicção de que lá em Foz 
do Iguaçu, na tríplice fronteira, os habitantes preferiam 
que hoje fosse votado o projeto, que é o primeiro da 
Ordem do Dia, que diz respeito a um assunto de inte-
resse daquela região. Com a aprovação desse projeto, 
os atuais sacoleiros serão transformados em microem-
presários, e nascerá um fundo de recuperação eco-
nômica do Município de Foz do Iguaçu. Essa matéria 
seria certamente debatida hoje; poderia ser votada e 
aprovada. Ficará para a próxima semana.

Enfim, esta instituição já se desgastou demais, 
sofreu terrível desgaste em razão de alguns aconte-
cimentos. Nós temos o dever de procurar recuperar 
a credibilidade. E é trabalhando, de forma afirmativa, 
que poderemos melhorar o conceito da instituição par-
lamentar no Brasil.

Portanto, V. Exª, que preside agora esta sessão, 
bem como os Senadores que aqui nos encontramos 
não concordamos com a suspensão das sessões de-
liberativas. Nós poderíamos deliberar hoje. Não tería-
mos nenhuma dificuldade e não causaríamos nenhum 
transtorno às tradicionais festividades juninas do Norte 
e do Nordeste do País.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – Agradeço e concordo com V. Exª, principalmen-
te porque – e respondo por mim – nunca dancei uma 
quadrilha. Gosto da festa, do período, mas nunca tive 
essa oportunidade. Por isso, estou aqui na Casa.

Concedo a palavra ao nobre Senador Gerson Ca-
mata, por permuta com o Senador Geovani Borges.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, agradeço ao 
Senador Geovani Borges a deferência da permuta.

Concordo com as palavras ditas pelo Senador 
Alvaro Dias. Realmente, foi uma infelicidade cometi-
da à revelia de todos nós. Há pouco, na Comissão de 
Assuntos Econômicos, aprovamos cinco proposições 
importantíssimas. 

V. Exª, Senador Alvaro Dias, estava lá e viu que 
os Senadores todos vieram com uma vontade enorme 
de votar matérias, o que não está acontecendo.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
gostaria de me referir à matéria divulgada ontem no 
Jornal Nacional, da Rede Globo, sobre a falsificação, 
a adulteração de combustíveis.

Segundo a reportagem, no Estado de São Paulo, 
há bairros em que 47% dos postos adulteram a gasoli-
na. E apareceu um posto de gasolina que adiciona 67% 
de álcool à gasolina, falsificando-a, e álcool hidratado, 
o que é um crime, pois provoca problemas na carbu-
ração e no motor dos veículos que ali abastecem, e 
ainda solventes e óleo queimado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se de 
um quadro que se estende pelo Brasil inteiro. E quanto 
mais os preços do petróleo, da gasolina e dos com-
bustíveis sobem, mais adulteram e falsificam combus-
tíveis. Lucro para os mecânicos, lucro para as fábricas 
de automóveis, que vão vender mais carros, porque os 
motores se deterioram rapidamente, e prejuízo para o 
pobre consumidor brasileiro, mais uma vez, que paga 
sobre os automóveis o mais alto imposto do mundo.

E há uma proposição de minha autoria, por exem-
plo, que não tramita. Senador Geovani Borges, no Bra-
sil, fabricamos carros de passeio movidos a diesel – 
Corsa, Gol, Golf, e carros da Fiat – que são vendidos 
para a Argentina, para o Uruguai e para a Venezuela 
e que fazem até 26km com um litro de óleo diesel. Nós 
fabricamos. Mas somos proibidos de usar o automó-
vel que fabricamos para nossos irmãos venezuelanos, 
bolivianos, uruguaios e argentinos. É um ataque que 

se faz à consciência, ao direito do uso do veículo por 
parte de consumidores brasileiros.

Fui ao Uruguai. Lá, vi o Fiat Uno, bonito, 26km 
com um litro. E perguntei: “Onde esse carro é fabrica-
do?”. Eles responderam: “São vocês que fabricam no 
Brasil, para nós usarmos. Vocês estão proibidos de 
usar”. Temos que acabar com essa proibição. Não é 
possível que fabriquemos um carro que poupa ener-
gia, poupa combustível, poupa dinheiro do consumidor 
brasileiro para o consumidor uruguaio, para o consu-
midor argentino, para o consumidor venezuelano, e 
nós não podemos usar.

Mas eu falava sobre a adulteração de combus-
tíveis. É uma vergonha o que acontece no Brasil. E 
apareceu um diretor da Agência Nacional de Petróleo 
dizendo: “Nós não temos condições de fiscalizar. Não 
temos. Não fiscalizamos”, reconheceu.

A Petrobras, que faz um anúncio dizendo que 
nos postos da Petrobras a gasolina é séria, porque 
ela fiscaliza, também disse que não tem condição de 
fiscalizar. Está fazendo propaganda enganosa. E a 
Texaco, essa nem quis falar. Quer dizer, reconhecem 
que estão vendendo porcaria para os consumidores 
e donos de automóveis no Brasil. E não tomam uma 
providência.

Mas nós aqui também, Sr. Presidente, não to-
mamos providência. Há um projeto de lei de minha 
autoria, do ano de 2004, em tramitação. Está com o 
Relator – depois direi o nome. O que o projeto propõe, 
desde 2004?

Interditar total ou parcialmente o estabelecimen-
to, instalação, equipamento ou obra pelo período míni-
mo de dez dias ou, se a medida for insuficiente, pelo 
tempo que perdurarem os motivos que deram ensejo 
à interdição.

Quer dizer, se o indivíduo for pego, imediatamente 
o posto de gasolina é interditado, e durante dez anos 
ele não pode vender combustível no Brasil, nem ele 
nem qualquer parente ligado a ele que estava naquela 
mesma empresa que vendeu o produto falsificado.

Não é novidade. Essa lei existe nos Estados Uni-
dos, na Argentina, na Itália e na França. Portanto, se 
você é vendedor de combustível e for pego falsificando 
combustível, durante dez anos não poderá comercia-
lizar combustível, assim como nenhum dos membros 
da sociedade que compunha aquele posto de gasolina 
ou qualquer estabelecimento em que for encontrado 
combustível adulterado, falsificado.

Eu dizia, em 2004, há quatro anos:
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Preocupa-nos, sobremaneira, a prática 
criminosa da adulteração de combustíveis. Não 
é aceitável que distribuidores e revendedores 
flagrados nessa fraude continuem exercendo 
suas atividades comerciais quando compro-
vada a má-fé.

Com efeito, a presente proposição legislativa atu-
aliza diversos dispositivos da Lei nº 9.847, de 1999, no 
sentido de fixar um período mínimo para a interdição 
cautelar do estabelecimento, bem como acolher novas 
hipóteses de aplicação das penalidades administrativas 
de suspensão temporária, cancelamento do registro, 
revogação da autorização, que devem se aplicadas 
após o regular processo administrativo, observado o 
princípio da ampla defesa.

Quer dizer, temos que ser um pouco mais rigo-
rosos com determinados tipos de marginais que nos 
impingem prejuízos, abusam dos consumidores brasi-
leiros, provocam prejuízos até à própria indústria au-
tomobilística brasileira, à qualidade desses produtos 
e principalmente aos nossos consumidores. 

Não podemos, Sr. Presidente, permitir que o in-
divíduo flagrado venda combustível novamente por 
dez anos. Vi, há poucos dias, na televisão: há um que 
é o Geraldo falsificador. Ele tem um apelido. Fecham 
o posto de gasolina dele, e, no dia seguinte, ele está 
vendendo combustível adulterado. Eles fecham... Não 
há fiscal que agüente, não há fiscal que suporte, não 
há fiscal que possa agir, porque vê e fecha, e no dia 
seguinte está funcionando. Para que ele vai lá fechar 
de novo? Ele desanima.

E houve um caso até mais grave, de um amigo 
meu. O prédio dele em Vitória, Sr. Presidente, foi as-
saltado pelo mesmo menor de 14 anos quatro vezes 
durante a semana. E aí seguraram o menor assaltan-
te e chamaram o carro da rádio patrulha – o Patamo, 
como se chama no Espírito Santo. O sargento olhou 
e falou: “Não vou prendê-lo; prendi esse menino esta 
semana já quatro vezes. Eu prendo, o juiz solta; pren-
do, o juiz solta. Vou prendê-lo, amanhã ele estará aqui 
roubando. Se vocês quiserem me dar uma ‘gruja’, eu 
mato ele”. Vejam a que ponto chegamos.

A mesma coisa ocorre com o fiscal que está to-
mando conta, que está vigiando os postos de gasolina 
adulterados. Ele fecha o posto, no dia seguinte pas-
sa lá, e o posto está funcionando; ele vai lá de novo, 
aplica uma pena pela infração e fecha o posto, e no 
dia seguinte passa lá, e o posto está funcionando. Ele 
desiste de passar.

Então, a lei de ser um pouco rigorosa. Fechou? 
No mínimo, dez dias. Comprovou? Durante dez anos, 
não pode comercializar petróleo nem derivado de pe-
tróleo em território brasileiro. É uma maneira de fa-
zermos com que esses marginais aprendam que a lei 
pode alcançá-los.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Senador, seu projeto está tramitando onde?

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Está 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, há 
quatro anos, aguardando. Está na mão do Relator, que 
é um colega nosso, Senador, com quem vou falar pes-
soalmente, para ver se, diante de tanta irregularidade, 
ele se anima a oferecer um parecer mais rapidamente. 
Muito obrigado.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Obrigado, Senador Gerson Camata.

Senador Valdir Raupp, V. Exª tem a palavra.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço minha 
inscrição para falar pela Liderança, se for possível.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Gerson Camata.

Está inscrito para falar pela Liderança do PMDB 
o Senador Valdir Raupp.

Concedo a palavra ao Senador Geovani Borges, 
como orador inscrito.

V. Exª terá, regimentalmente, dez minutos para 
fazer seu pronunciamento e, se necessário, contará 
com a prorrogação regimental.

O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– De antemão, agradeço a V. Exª a generosidade, Sr. 
Presidente Senador Papaléo Paes.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dirijo-me a 
esta tribuna, para saudar a iniciativa tomada no âmbi-
to da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 
discutir, analisar e estabelecer medidas de combate a 
um dos mais vergonhosos crimes protagonizados pela 
humanidade, qual seja o crime de abuso sexual con-
tra crianças e adolescentes, praga lamentavelmente 
alastrada nos quatro cantos do planeta.

Há, nesta Casa legislativa, vozes que permanen-
temente se erguem por essa causa, cabendo destacar 
a bravura e a contundência de colegas como o nobre 
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Senador Magno Malta, autor do requerimento que pro-
pôs a criação da CPI da Pedofilia, e como a Senadora 
Patrícia Saboya, que, há anos, vem estabelecendo as 
conexões dessa prática criminosa com a rede mundial 
de computadores, uma tecnologia que vem servindo 
como verdadeiro disseminador de comportamentos 
abusivos à inocência infanto-juvenil.

O desafio que vem sendo aqui suscitado não é 
tarefa para aqueles que se abatem diante das dificul-
dades, nem para os que se conformam com a levian-
dade, por avaliarem que essas ações criminosas já 
estão de tal forma amalgamadas no mundo moderno, 
que nem toda a boa vontade, nem a mais empenhada 
das atitudes colocará atrás das grades os praticantes 
da pedofilia e aqueles que se locupletam com suas ra-
mificações, produzindo, divulgando e comercializando 
um arsenal grotesco, em que meninos e meninas da 
mais tenra idade – até bebês – são usados para sa-
tisfazer a tara doentia.

Sim, Srªs e Srs. Senadores, como eu disse, essa 
não é tarefa para os que rapidamente se cansam com o 
peso da bandeira que decidem erguer. De fato, a prática 
da pedofilia nos coloca diante de um trabalho hercúleo, 
sistemático, determinado, vigilante. Sua ação crimino-
sa é, via de regra, silenciosa, obscura, opressora. Ela 
acontece no viés da modernidade com a expressa di-
fusão de material impuro pela Internet, chegando, em 
segundos e de forma simultânea, a quantos queiram 
dele fazer uso. Ela acontece, Sr. Presidente Papaléo, 
pelo cinismo dos agentes públicos que fazem olhos 
grossos à prostituição infanto-juvenil nas ruas, nas 
casas noturnas, nas programações de turismo sexu-
al. Ela acontece no cenário macabro das casas onde 
essas crianças vivem e onde são covardemente abor-
dadas por pais, padrastos, avós, irmãos, tios, amigos 
próximos da família, com ou sem o consentimento de 
quem deveria defender, com a própria vida, a integri-
dade dos menores de idade.

Por isso mesmo, por ser tão sutil e ao mesmo 
tempo tão incisiva, a prática da pedofilia precisa ser 
combatida com igual tenacidade.

Essa é a razão, Sr. Presidente, pela qual venho 
somar meu apoio e corroborar a importância do pro-
jeto de lei que define o crime de pedofilia, criminaliza 
outras condutas similares e, sobretudo, atualiza penas 
para crimes já previstos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

É preciso ainda que se parabenizem as iniciativas 
da CPI e do projeto de lei nela produzido, que, entre 
outras conquistas, inclui uma série de crimes que não 
estavam previstos na legislação, inclusive tapando as 

lacunas legais existentes e, finalmente, aproximando 
o Brasil da legislação internacional em favor de uma 
punição mais dura contra quem abusa sexualmente 
de crianças.

Tomo a liberdade de me estender um pouco mais 
no tema, para igualmente saudar a oportuna discussão 
na comunidade virtual do Poder Legislativo em torno 
da possibilidade de se incluir a inquirição de crianças 
em processos judiciais nos quais são vítimas, ou seja, 
tomar o depoimento de crianças e adolescentes viti-
mados, entre outras coisas, pelo abuso sexual. A me-
dida, que soa agressiva e intimidativa para algumas 
pessoas, revela-se, na verdade, necessária, uma vez 
que acaba sendo vital na produção de provas, haven-
do profissionais de Psicologia e de Assistência Social 
atuando como facilitadores entre o juiz e o depoente.

Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que, uma vez que 
a criança se decide a pedir ajuda e a contar o abuso 
de que tenha sido ou esteja sendo vítima, é preciso 
criar mecanismos que rapidamente coloquem atrás 
das grades seus ofensores. Nem é preciso que se 
diga, mas nunca é demais lembrar que esses atos 
acontecem na clandestinidade, e, na maioria das ve-
zes, a única prova é o depoimento da vítima – é pala-
vra contra palavra.

O material legislativo que, aqui, nesta Casa, está 
sendo produzido e que se destina à operacionalidade 
jurídica precisa ser divulgado, comentado, exposto à 
sociedade. Essa é uma cruzada de todos, Sr. Presi-
dente.

O manto precisa ser levantado, e acredito fir-
memente que os trabalhos políticos produzidos nesta 
Casa podem, de fato, colaborar para mudar o cenário 
da impunidade. Nossas crianças e nossos jovens estão 
clamando por socorro. Graças a Deus, aqui se encon-
tram muitos ouvidos sensíveis, dispostos a ouvi-los e 
a partir, com coragem, para sua defesa!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, no tempo 
regimental. Agradeço a V. Exª a atenção.

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

– Agradeço a V. Exª, Senador Geovani Borges, princi-
palmente por ter tratado de assunto tão importante e 
que realmente precisa da atenção e de ações de todos 
nós que fazemos a vida pública brasileira.

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias e, 
em seguida, ao Senador Valdir Raupp, pela Lideran-
ça do PMDB.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente Papaléo Paes, Srªs e Srs. Senadores, temos 
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um vizinho em situação difícil, um vizinho que inspira 
cuidados. Refiro-me à Argentina, que começa a viver 
uma situação econômica da maior complexidade. E 
nós sabemos o porquê: o descontrole de gastos; a 
ausência de regras claras para investir, produzindo 
inflação e pobreza. 

Nós abordamos essa situação de complexidade 
na Argentina exatamente para refletirmos sobre as 
perspectivas que se abrem para o nosso País. A falta 
de regras claras para investir, segundo os especia-
listas argentinos, impede a atração de investimentos 
estrangeiros que possibilitem atingir um modelo sólido 
de crescimento.

Essa é a realidade argentina. Não é diferente da 
realidade brasileira.

O aumento do gasto público foi avassalador. Entre 
2002 e 2007, passou de $48 bilhões (de pesos) para 
$155 bilhões (de pesos), algo em torno de US$51 bi-
lhões. E, na seqüência da gastança e escassez dos 
investimentos estrangeiros, o Governo Kirchner conti-
nuou elevando o gasto público, utilizando um sistema 
de retenções usado para taxar as exportações, prin-
cipalmente petróleo e cereais.

Nós estamos desenhando esse cenário argentino 
para refletirmos sobre o nosso cenário.

Os preços lá disparam em meio a uma crise de 
desabastecimento nos supermercados. Há discre-
pância entre dados oficiais e os índices colhidos por 
instituições privadas. A região metropolitana de Bue-
nos Aires, uma cidade de 360 mil habitantes, chega a 
abrigar um contingente de 100 mil pessoas abaixo da 
linha de pobreza.

Diante desse cenário argentino, respeitadas as 
devidas peculiaridades de cada país, não podemos 
deixar de tecer alguns comentários sobre o Brasil.

A falta de regras claras para investir na Argentina 
está reproduzida no Brasil. Nossos marcos regulatórios 
precisam ser definidos, e as agências reguladoras não 
podem sofrer interferência do Executivo.

Há muito tempo nós estamos, desta tribuna, e 
outros Srs. Senadores, da mesma forma, abordando 
essa questão. O sistema regulatório brasileiro não 
alcançou o patamar que se exige para oferecer se-
gurança, principalmente a investimentos estrangeiros 
no nosso País. O Governo Lula, desde o início, de-
monstrou verdadeiro horror às agências. Instituídas no 
Governo de Fernando Henrique Cardoso, elas vieram 
para constituir um cenário que oferecesse segurança 
a investimentos não só nacionais como também es-
trangeiros no nosso País.

Falo em interferência, interferência indevida. Não 
só o menosprezo à agência, não só o desmonte das 
agências reguladoras, mas também a indevida inter-
ferência. O caso notório é o da venda da Varig. É um 
episódio em investigação. Ainda hoje a imprensa des-
taca que o advogado Roberto Teixeira, compadre do 
Presidente Lula, esteve em pelo menos seis oportuni-
dades visitando o Presidente no Palácio do Planalto. 
Obviamente, não foi falar de flores. Certamente foi tratar 
de assuntos do seu interesse, nesta relação de promis-
cuidade que se estabeleceu entre Poder Executivo e o 
setor privado. Ele passou a ser, talvez, o mais forte elo 
entre o Poder Público e o poder privado nesta relação 
espúria de verdadeira promiscuidade – eu repito.

O compadre do Presidente da República está no 
epicentro dessa crise que decorre da venda suspeita 
da VarigLog. O Senado Federal terá de ouvir o Sr. Ro-
berto Teixeira, como terá que ouvir também o empre-
sário Marco Audi. Já foram convidados, o depoimento 
foi adiado, há dúvida sobre o comparecimento do Dr. 
Roberto Teixeira. Mas, diante dos fatos novos, das úl-
timas revelações, não há como abrir mão da sua pre-
sença no Senado Federal para esclarecer o que deve 
ser esclarecido.

Na semana passada, compareceu para depor; 
não foi possível o seu depoimento, porque os empre-
sários convocados não puderam comparecer. Ele afir-
mou que recebera não US$5 milhões, mas US$350 
mil, em razão da advocacia que prestou na transação 
efetuada para a venda da Varig. Depois, ele confessou 
ter recebido US$3,2 milhões e, finalmente, admitiu ter 
recebido US$5 milhões.

Portanto, duas mentiras e uma verdade para um 
mesmo fato. Isso agrava, isso torna mais importante 
o seu depoimento à Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura do Senado Federal. Nós não podemos ins-
talar uma comissão parlamentar de inquérito neste 
momento, porque estamos desautorizados política e 
moralmente, uma vez que as últimas CPIs se trans-
formaram em fracasso rotundo. Nós tivemos a desmo-
ralização desse instituto fundamental no processo de 
fiscalização do Poder Executivo. O Governo dominou 
as CPIs, as duas últimas especialmente, fez delas o 
que bem quis, e impediu que se investigasse para que 
a frustração fosse o resultado definitivo delas.

É por essa razão que, embora elementos existam 
para a instalação de uma CPI agora, não a recomendo, 
por não desejar uma desmoralização definitiva de um 
instituto que tem de ser preservado, porque é essencial 
para a fiscalização, obrigação do Poder Legislativo.
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Fiz referência a esses fatos porque dizem res-
peito ao conteúdo do pronunciamento que aborda a 
importância de um sistema regulatório eficiente, que 
destaca a necessidade de agências reguladoras eficien-
tes para oferecer segurança aos investidores e não de 
agências reguladoras como a Anac, que ficou sujeita 
a imposições autoritárias de quem deveria preservá-
la. A interferência foi confessada aqui por Drª Denise 
Abreu. Houve interferência sim, houve pressão sim. 
Isso foi proclamado em seu depoimento e foi eviden-
ciado pelos fatos que se sucederam desde o início 
das negociações para a venda da Varig. Não é essa a 
agência reguladora que se deseja para um país que 
precisa crescer. 

Volto ao conteúdo do pronunciamento.
O fantasma da inflação que assombra os argen-

tinos não pode ser menosprezado entre nós. Os avan-
ços da inflação no atacado, no varejo e na construção 
civil levaram o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) a 
atingir o maior patamar em mais de cinco anos. O in-
dicador subiu 1,96% ante 1,52% em maio. A taxa em 
doze meses até junho ficou em 12,71% – a maior em 
mais de quatro anos.

Em que pese o cenário de altas disseminadas 
de preços, o coordenador de Análises Econômicas 
da Fundação Getúlio Vargas, Salomão Quadros, não 
acredita que o teto de 6,5% da meta inflacionária para 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) possa ser ultrapassado em 2008. 

Esperamos que se confirme essa previsão do 
especialista da Fundação Getúlio Vargas, mas a volta 
da inflação é indiscutível. Aqueles que comparecem 
hoje aos supermercados sentem, no próprio bolso, que 
a inflação voltou para valer, especialmente no que diz 
respeito aos preços dos alimentos.

É preciso relembrar que o atual Governo deu con-
tinuidade à política econômica de Fernando Henrique 
Cardoso, numa seqüência de uma conjuntura inter-
nacional econômica extraordinariamente favorável. O 
mundo crescia a taxas galopantes, e a demanda por 
produtos de que o Brasil dispunha nunca havia esta-
do tão aquecida. 

Perdemos oportunidades preciosas em cenários 
que provavelmente não se repetirão tão cedo. Não foram 
feitas as reformas estruturais, e nosso crescimento foi 
pífio. O Brasil, o Governo brasileiro, não adotou meca-
nismos de controle dos gastos públicos, não promoveu 
reforma administrativa, permitiu o agigantamento do 
Estado brasileiro, criando ministérios, diretorias, coorde-
nadorias, cargos comissionados, aumentando as des-
pesas de custeio de forma significativa, limitando ainda 

mais a capacidade de investimento do Estado brasileiro. 
A prioridade foi o aparelhamento do Estado.

O Governo se tornou perdulário, gastador mesmo, 
Senador Papaléo Paes, fazendo gastos desnecessá-
rios, supérfluos, mantendo paralelismos que não se 
justificam numa administração competente, invertendo 
prioridades e, com isso, desperdiçando oportunidades 
preciosas de crescimento, oportunidades que não vol-
tam, oportunidades que, lamentavelmente desperdiça-
das, significaram o impedimento de um crescimento 
maior, que ofereceria oportunidade de trabalho, de 
renda, de receita pública, de vida digna a milhares ou 
a milhões neste País.

Nesse tempo, nesse momento favorável da eco-
nomia internacional, as nossas exportações cresceram, 
acumulamos dólares, o real se valorizou e as nossas 
reformas cresceram, mas o Governo não fez a sua 
parte. O Governo brasileiro foi incapaz de acompanhar 
o bom momento da economia mundial. 

E agora o tempo virou. O céu deixou de ser de 
brigadeiro. Em que pese já ter passado a pior parte 
da crise norte-americana e da Europa, o “mundo está 
hostil”, como bem define o analista Carlos Alberto Sar-
denberg. Podemos ir além: as hostilidades estão por 
toda parte. O rescaldo da crise financeira dos Estados 
Unidos, por si só, não é desprezível.

Os emergentes (exceção do Brasil) que eram os 
carros-chefe do crescimento – principalmente a China – 
estão às voltas com surtos inflacionários. Seja qual for 
o fulcro da crise em curso, o fato incontestável é que as 
economias, não só a nossa, estão desacelerando.

Para debelar a crise que se avizinha, não há 
consenso entre os estrategistas do Governo quanto 
ao caminho a seguir, seja no que se refere ao comba-
te da inflação ou diante de outros impasses. O Banco 
Central identifica a inflação impulsionada por exces-
so de demanda, daí eleva os juros. O titular da Pasta 
da Fazenda faz pregação contrária: a alta de preços 
seria localizada e não seria recomendável o corte de 
gastos do Governo. O Governo fecha os olhos para a 
realidade e continua gastando como se nada estivesse 
acontecendo, como se o tempo não tivesse mudado 
na economia mundial.

A retórica oficial é pautada pelo marketing e 
por efeitos especiais. A cadeia de comando é frágil e 
contraditória. Mesmo com a estabilidade macroeco-
nômica preservada, é recomendável cautela e res-
ponsabilidade.

Não podemos esquecer que os gargalos logísticos 
podem inviabilizar o crescimento de forma irremediável. 
Um exemplo atual: a região conhecida como capital 
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mundial da cana-de-açúcar e do etanol não dispõe 
de um aeroporto digno do nome. O terminal aéreo de 
Ribeirão Preto é precário. Esse é um exemplo entre 
tantos que poderiam aqui ser apresentados.

Falta planejamento, falta projeto, falta competência 
gerencial, e os atributos éticos vivem uma prolongada 
entressafra. Portanto, é preciso mudar, Sr. Presidente. 
Aliás, a palavra mudança foi o slogan de campanha 
vitorioso do Partido Democrata americano, que indicou 
Obama candidato a Presidente da República. Aquele 
slogan serve agora para o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 

– Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valdir Rau-

pp, como Líder do PMDB.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Como Lí-

der. Sem revisão do orador.) – Srªs e Srs. Senadores, 
Sr. Presidente Papaléo Paes, que transfere neste mo-
mento a Presidência para o Senador Alvaro Dias, subo 
a esta tribuna para falar sobre a situação das nossas 
BRs federais, em especial no norte do País.

Sr. Presidente, há pouco tempo, há poucos dias, 
a Deputada Federal Marinha Raupp relatou um projeto 
importantíssimo na Câmara dos Deputados, criando a 
BR–080. A BR–080 sai do Planalto Central, passa por 
Goiás, Tocantins, Mato Grosso e entra no meu Esta-
do, na região de Machadinho D´Oeste, passando por 
Ariquemes, Monte Negro, Buritis e indo até a fronteira 
da Bolívia em Guajará-Mirim.

Essa BR tem alguns trechos já implantados, mu-
dando apenas o número. Mas aqueles trechos que ainda 
não foram implantados vão significar muito para a Re-
gião Norte do Brasil, em especial para o meu Estado de 
Rondônia. Assim, a população aguarda ansiosamente 
a implantação definitiva da BR–080.

A BR–425 é uma BR curta, que vai de Abunã, no 
entroncamento da BR–364, no Distrito de Abunã, até a 
cidade de Guajará-Mirim, passando por Nova Mamoré. 
É uma BR curta, mas importante, porque liga o meu 
Estado e o Brasil ao país vizinho da Bolívia. E lá tam-
bém está projetada uma ponte binacional que vai dar 
acesso, que vai permitir a travessia de Rondônia, de 
Guajará-Mirim à cidade de Guaiará e, depois, prosse-
guindo até a cidade de La Paz e aos portos do Chile, 
Arica e Iquique, cidades estas que já tive a oportuni-
dade de visitar. Também uma BR importante. 

Espero que o Governo do Presidente Lula, que 
já assumiu compromisso de fazer o projeto executi-
vo dessa ponte internacional, projeto já aprovado no 
Congresso Nacional, execute ou pelo menos inicie sua 

execução ainda antes do final do seu Governo, pois é 
uma obra importantíssima para Guajará-Mirim, Nova 
Mamoré e todo o Estado de Rondônia.

Falo também, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, da BR–421, que sai de Ariquemes, no meu Estado, 
a terceira maior cidade do meu Estado, hoje governada 
pelo eminente Prefeito Confúcio Moura, do meu Partido, 
o PMDB, que foi Deputado Federal por três mandatos 
na Câmara dos Deputados, dignificando, honrando o 
Estado de Rondônia e, agora, da mesma forma, no 
Município de Ariquemes. Ele está fazendo uma bri-
lhante administração com muitas obras: melhorou a 
saúde, a educação, o aspecto urbano da cidade, da 
área rural, enfim, o Prefeito Confúcio Moura tem sido 
um prefeito completo. Ainda sobre a BR–421, que liga 
a cidade de Campo Novo, uma cidade um tanto isolada 
do meu Estado, ela tem clamado a pavimentação de 
80km que ainda faltam para interligar os Municípios de 
Ariquemes, Monte Negro àquela cidade.

A BR–425, da qual já havia falado, está também 
em recuperação de Abunã até Guajará-Mirim. 

Falo agora da BR–174, uma BR que liga Vilhe-
na à cidade de Juína. Quando Governador, tivemos 
uma atuação, ou na conservação ou em convênios, 
em trechos dessas BRs, e iniciamos a pavimentação 
da BR–174. De lá para cá, no entanto, já se foram 12 
anos e não se asfalta mais nenhum metro dessa BR. 
Então, peço ao Governo Federal, ao Dnit nacional, ao 
Dnit de Rondônia, que comece a se preocupar e a tra-
tar com atenção a BR–174 que liga Vilhena à cidade 
de Juína, no Mato Grosso.

A BR–364 é a espinha dorsal do Estado de Ron-
dônia. Ela vai de Cuiabá até a divisa do Estado de Ron-
dônia com o Acre, entra ainda no Estado do Acre, onde 
muda de número, e dá acesso também ao Pacífico, aos 
portos de Ilo e Matarani, no Peru. Uma BR importan-
tíssima que está sendo, neste momento, pavimentada 
no trecho peruano, e que vai ser uma binacional ou 
uma bioceânica, já que vai ligar os portos do Oceano 
Atlântico com os portos do Oceano Pacífico. Essa BR 
precisa de uma restauração completa de Vilhena até 
a divisa do Estado do Acre, já que se tornou um cor-
redor de exportação. 

A Senadora Fátima Cleide, de Rondônia, e o Se-
nador Geraldo Mesquita Júnior, do Acre, conhecem a 
BR–364. Ela é a espinha dorsal de Rondônia e do Acre 
porque transporta, além de produtos do Estado de São 
Paulo e de outros Estados brasileiros para a Zona Fran-
ca de Manaus, toda ou quase toda a soja produzida no 
Estado do Mato Grosso e no sul de Rondônia. Esse 
transporte é feito aos vários terminais portuários no rio 
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Madeira, que dá escoamento ao porto de Itacoatiara. 
Portanto, tornou-se um corredor de exportação impor-
tantíssimo para o meu Estado de Rondônia.

Tive a oportunidade, junto com Blairo Maggi, de 
construir o porto graneleiro de Porto Velho, porque hoje 
a Maggi é uma das empresas que mais transporta soja 
por essa BR. A restauração, o recapeamento foi feito 
há 20 anos, com um superficial duplo, um asfalto de 
não muito boa qualidade, e hoje necessita de restau-
ração, de recapeamento completo com urgência, pelo 
menos na divisa do Acre até Mato Grosso, cortando 
todo o Estado de Rondônia.

Anualmente, tenho colocado recursos para as 
travessias urbanas. O que são as travessias urbanas? 
São as vias marginais, a BR quando passa por dentro 
de uma cidade. Quase todas as cidades de Rondônia, 
as principais cidades, as mais antigas são cortadas 
pela BR–364. Por isso eu tenho dedicado muito es-
forço e liberado emendas do Orçamento para essas 
travessias urbanas que passam por Vilhena, Pimenta 
Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Ji-Paraná, Jaru, 
Ouro Preto, Ariquemes, Itapuã e Porto Velho. Em qua-
se todas essas cidades, hoje, existem obras em anda-
mento nessas travessias, inclusive Ji-Paraná, que é a 
segunda cidade do Estado. Lá está sendo duplicada a 
ponte, que já era um gargalo, prejudicando o trânsito 
naquela cidade, causando, em horário de pico, mui-
tos transtornos. Colocamos R$20 milhões para fazer 
a duplicação dessa ponte de Ji-Paraná.

Nas demais cidades, onde não tem obra em an-
damento, estamos colocando recursos ainda este ano 
para iniciar os projetos, como na cidade de Presiden-
te Médici e Ouro Preto, que são as duas cidades que 
ainda faltam essas travessias.

Ainda na BR–364, Senador Geraldo Mesqui-
ta Júnior, a ponte do Abunã – que tem trazido muito 
transtorno ao acesso ao Estado do Acre, futuramente 
será a nossa rodovia do Pacífico, e que vai custar em 
torno de R$120 milhões – já está contratada, embora 
haja um pequeno problema de adequação de projeto. 
Espero que esse projeto seja adequado o mais rapida-
mente possível, para que essa obra tenha andamento. 
A última ponte da BR–364 que não foi feita ainda é a 
ponte do rio Madeira, lá no Distrito de Abunã, próxima 
da divisa do Estado do Acre.

Falo agora, Sr. Presidente, da BR–319, que liga 
o meu Estado, que liga Porto Velho à cidade de Ma-
naus. Obra importantíssima também. Já no passado, 
foi pavimentada, depois foi abandonada, porque é uma 
região um tanto baixa, a estrada se deteriorou e não 
houve nem conservação em alguns trechos.

O Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, 
tem-se dedicado à restauração dessa BR tão impor-
tante para a nossa região, inclusive com a construção 
da ponte sobre o rio Madeira em Porto Velho, porque 
ela nasce em Porto Velho, atravessa o rio Madeira e 
vai em direção a Humaitá e à cidade de Manaus.

Recentemente, o Presidente Lula esteve em Ma-
naus e assumiu o compromisso de fazer a ponte no 
rio Solimões, transpondo o rio Solimões, através da 
ponte, até a cidade de Manaus. Porque depois, para 
frente, ela vai para Roraima e Venezuela, interligando-
se inclusive ao Caribe. É uma BR muito importante que 
nasce em Porto Velho, na capital do meu Estado. Assim, 
espero que o Ministro Alfredo Nascimento não desista 
do intento de restaurar essa BR tão importante para o 
desenvolvimento do meu Estado de Rondônia.

Falo agora de uma das BRs mais problemáticas 
do meu Estado, a BR–429. Essa BR extensa que nos 
liga também a um outro país vizinho – a Bolívia – nasce 
em Presidente Médici. Quando Governador, fiz a maior 
ponte do Estado de Rondônia, uma ponte de mais de 
320 metros de extensão, ligando Presidente Médici a 
Alvorada e asfaltei 20km. Não pude continuar porque 
o Estado não tinha recursos, principalmente para pa-
vimentar uma BR federal. Mas fizemos a ponte e pavi-
mentamos 20km dessa BR. De lá para cá, não andou 
muito mais. Agora, foram licitados, com recursos da 
Deputada Marinha Raupp, 17km que faltam para ligar 
Presidente Médici a Alvorada, obra já licitada. E, para 
nossa alegria e para nossa satisfação, ontem foi aber-
ta a licitação do trecho de Alvorada a Costa Marques, 
trecho que passa por São Miguel, Seringueiras, São 
Francisco, São Domingos e vai a Costa Marques.

Cinqüenta e quatro empresas nacionais participa-
ram dessa licitação, e quatro devem sair vencedoras. 
Ainda não tenho o nome das empresas, até porque 
deve estar naquela fase de qualificação. São quatro 
lotes de pavimentação. Mais um lote de obras virá 
posteriormente. As pontes estão em um lote separado. 
Então, serão cinco lotes. Espero que, neste ano ain-
da, o Dnit dê ordem de serviço para que essas quatro 
empresas vencedoras comecem a pavimentar o trecho 
de Alvorada até Costa Marques.

Esse é um sonho. A Deputada Marinha Raupp, 
que já está no quarto mandato, tem-se dedicado, du-
rante todo esse tempo, além de a outras obras e a 
outros investimentos, sobretudo à BR–429.

A população que mora ao longo dessa BR tem 
sofrido, ano a ano, enfrentando períodos de inverno, 
chuvas, muitas vezes sem combustíveis, sem gás, 
sem gêneros alimentícios. Essa BR é um verdadeiro 

    593ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 25 22923 

transtorno no período do inverno e das chuvas. Por 
isso, o povo de Rondônia aguarda, com muita ansie-
dade, o início desses lotes licitados, no dia de ontem, 
da BR–429.

Encerro aqui, Sr. Presidente, agradecendo a ge-
nerosidade do tempo. Mas foram assuntos importan-
tes tratados em relação ao meu Estado de Rondônia. 
Estado distante, sofrido, que, neste momento, enfrenta 
problemas com operações do Ibama e da Polícia Fe-
deral contra os madeireiros.

Tenho falado sempre aqui que os madeireiros que 
trabalham ilegalmente devem ser banidos do Estado 
de Rondônia, ou até mesmo do Norte do Brasil. Mas 
aqueles madeireiros que trabalham com plano de ma-
nejo, com projetos auto-sustentáveis devem continuar. 
O bom, o justo não pode, nunca, pagar pelo pecador. 
E hoje vejo que há uma certa injustiça, porque alguns 
madeireiros que trabalham a sério têm sido também 
– muitas vezes até – perseguidos.

Da mesma forma, há, entre os nossos produtores, 
aqueles que foram para lá há 30 ou 40 anos, chama-
dos pelo Governo Federal para ocupar a Amazônia e 
o Estado de Rondônia, mas agora enfrentam também 
algumas dificuldades.

Nós queremos preservar, mas queremos também 
desenvolver o nosso Estado e a região amazônica, 
para sustentar os mais de 20 milhões de brasileiros 
que vivem hoje em Rondônia.

Encerrando, agradeço a presença do Deputado 
Estadual Maurão de Carvalho, do meu Estado, da re-
gião de Cacoal, do Ministro Andreazza; e do empresá-
rio Eugenio, conhecido como Eugenio da Cairú. Muito 
obrigado pelas presenças. É um prazer muito grande 
recebê-los no Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o 
Sr. Papaléo Paes, suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Valdir Raupp.

Antes de conceder a palavra ao Senador Papa-
léo Paes, há, sobre a mesa, requerimento que passo 
a ler. 

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência defere, nos termos do art. 41 do Re-
gimento Interno, o Requerimento nº 809, de 2008, de 
autoria do Senador José Nery. 

Fica concedida a licença solicitada.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– 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:

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência defere o requerimento, nos termos do 
art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Interno. 

Com a palavra o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Alvaro Dias, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, no dia 25 de junho de 1988 – portanto, 
amanhã fará vinte anos –, a cena política nacional era 
enriquecida pela fundação de um novo partido, o Partido 
da Social Democracia Brasileira – PSDB. Já naquele 
momento, contudo, era possível antever que não se 
tratava apenas de mais um partido político.

A nova agremiação nascia forte, sob a liderança 
de políticos que não somente detinham expressão na-
cional, como também ostentavam sólida credibilidade, 
graças a sua conduta inatacável sob o ponto de vista 
da ética no trato de interesses públicos. Entre eles, es-
tavam o ex-Governador de São Paulo Franco Montoro, 
o bravo Senador Mário Covas, ex-Líder da Maioria na 
Assembléia Nacional Constituinte, o Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que naquele momento renunciava 
à liderança do partido majoritário no Senado, o Sena-
dor Afonso Arinos, referência histórica de seriedade na 
política nacional, e o Senador José Richa, do Estado 
do Paraná. De fato, o Manifesto de Fundação do PSDB 
foi subscrito por nada menos que quarenta Deputados 
Federais e oito Senadores da República.

Mas o vigor demonstrado pelo PSDB, desde o 
berço, não transparecia apenas na quantidade e na 
qualidade das lideranças políticas que emprestavam 
seu prestígio e sua energia à constituição da nova 
agremiação política. Também seu perfil claramente de-
finido – ao contrário do caráter mais ou menos amorfo 
de tantos outros partidos com registro no País – per-
mitia supor que o PSDB tinha tudo para produzir uma 
marca indelével na história do Brasil. Como escreveu 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso alguns anos 
mais tarde, o perfil de nosso Partido é aquele “de uma 
corrente política que busca corrigir as injustiças sociais 
e melhorar as condições de vida do povo, por meio de 
reformas livremente consentidas pela sociedade dentro 
de um regime democrático”. 

Os anos que se seguiram viriam confirmar a vo-
cação do PSDB para ocupar um papel de enorme des-
taque no cenário político nacional. Já no ano de sua 
fundação, apesar de recém-constituído e ainda com 
organização provisória, nosso Partido conquistou, com 
Pimenta da Veiga, a Prefeitura da terceira mais impor-
tante metrópole brasileira, a cidade de Belo Horizonte, 
além de outras vitórias importantes.

Apenas dois anos mais tarde, conseguimos ele-
ger Ciro Gomes, Governador do Ceará, além de 38 
Deputados Federais e 67 Deputados Estaduais em 
19 Estados da Federação.

Nas eleições municipais de 1992, quatro anos 
após sua fundação, o Partido teve notável crescimento 
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em todo o País, elegendo 3.274 Vereadores, 297 Vice-
Prefeitos e 293 Prefeitos. Uma das Prefeituras então 
conquistadas pelo PSDB foi a de Macapá, para a qual 
tive a honra de ser eleito pela vontade soberana de 
meus concidadãos.

Nosso resultado mais expressivo, ao longo desses 
vinte anos, foi, sem dúvida, a eleição por duas vezes 
do Presidente da República, ambas em primeiro turno. 
No exercício do Executivo Federal, tivemos a melhor 
oportunidade de colocar em prática as nossas propos-
tas, de demonstrar a efetividade de nossos compromis-
sos com a probidade e a eficiência na gestão da coisa 
pública, com a modernização da economia brasileira 
no rumo do pleno desenvolvimento, com a superação 
das desigualdades sociais e regionais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foram mui-
tas e extraordinárias as realizações do PSDB ao longo 
de oito anos do Governo do Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso. Quando Fernando Henrique passou o 
governo a seu sucessor, em janeiro de 2003, ao cabo 
da mais tranqüila transição de poder de que se tem 
notícia na história do Brasil, o País era, sob inúmeros 
aspectos, substancialmente diferente daquele que exis-
tia em 1995, no início do seu primeiro mandato.

Primeiramente, e como pré-requisito indispen-
sável para qualquer outro avanço, o PSDB tratou de 
derrotar a inflação que, há décadas, infernizava a vida 
dos assalariados brasileiros. Nos oito anos anteriores, 
o País havia sido submetido a nada menos do que cin-
co planos econômicos, todos eles fundamentados em 
choques heterodoxos. A cada vez, a emenda resultava 
pior do que o soneto. Artificialmente contida por algum 
tempo, a inflação acabava por recrudescer em níveis 
ainda mais intoleráveis.

Em 1994, o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) havia chegado a mais de 900%, depois 
de ter fechado o ano anterior em quase 2.500%. A 
partir do início do Governo do PSDB, com o sucesso 
do Plano Real, a taxa jamais voltou a fugir do controle. 
Em todo o ano de 1998, por exemplo, não passou de 
1,6%, o que seria equivalente a seis horas de inflação 
no início da década de 1990.

Com muita honra, ouço a Senadora Marisa Ser-
rano.

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada, 
Senador Papaléo. É um prazer ouvi-lo. V. Exª fala sobre 
a história recente do País. Isso porque a vida do PSDB, 
os vinte anos do PSDB se confundem com a história 
recente do nosso País. Quando V. Exª fala do Plano 
Real, por exemplo, está falando da estabilidade econô-
mica que o Brasil adquiriu nesses vinte anos. E, hoje, 
falarei também dessa tribuna sobre as nossas preocu-
pações com a possibilidade da volta da inflação, que 

preocupa todos os brasileiros – e tem que preocupar 
todos os brasileiros. Mas, nesses vinte anos, não foi 
só a estabilidade econômica que o PSDB garantiu a 
todos os brasileiros. No rastro dela, veio a tranqüilidade 
em todas as áreas, principalmente porque sabemos 
que o Brasil pôde entrar na modernidade e garantir a 
todos os brasileiros um rumo objetivo, uma determi-
nação de saber qual era o caminho que íamos seguir. 
Este caminho foi traçado com o trabalho do nosso Par-
tido, com o apoio de todos os brasileiros: garantir que 
a educação melhorasse, que toda criança fosse para 
a escola; garantir que houvesse projetos e programas 
específicos para a saúde, que continuam até hoje e 
que deram e dão sustentáculo para uma vida melhor 
e mais saudável a todos os brasileiros; garantir que o 
saneamento básico começasse numa escalada muito 
maior do que era até então; e garantir, principalmen-
te, a inserção do País no âmbito internacional, numa 
época de globalização. Eu quis dar apenas algumas 
pinceladas do quanto foi feito nesses anos todos. Só 
a tranqüilidade econômica já seria o suficiente, mas, 
no rastro dela, veio a tranqüilidade do povo brasileiro 
com todos os programas, aos quais, sabiamente, o 
atual Governo brasileiro está dando continuidade. E 
isso ajuda muito. Fizemos uma transição democrática 
tranqüila, como há muito não se via no País, mostrando 
ao povo brasileiro que ele poderia ficar tranqüilo, por-
que todos nós, Situação e Oposição, iríamos trabalhar 
sempre a favor do Brasil. Muito obrigada.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Eu que 
agradeço a V. Exª, por fazer, realmente, uma síntese 
do Governo do PSDB. Síntese importante, porque ela 
abrangeu vários pontos fundamentais de governo para 
que se possa caracterizar o Governo como um bom go-
verno. E esses pontos que V. Exª mencionou realmente 
foram deixados pelo PSDB como marca, e o Governo 
atual recebeu, graças a Deus, essa boa herança do 
PSDB. O Governo deve mantê-la e dar continuidade 
a ela com responsabilidade, porque hoje já estamos 
vendo possibilidade da volta da inflação, o que causa 
um verdadeiro pavor em todos nós.

Não estamos mais acostumados com inflação, e 
a volta dela seria terrível para todos os brasileiros. Mui-
tos podem até pensar que a Oposição estaria torcendo 
pela volta da inflação, para poder desgastar o Governo. 
Absolutamente! Faremos de tudo para ajudar o atual 
Governo a não permitir que a inflação volte e a tomar 
suas providências. Quando criticamos aqui os gastos 
que o Governo faz de maneira irresponsável, estamos 
em defesa da não volta da inflação; quando criticamos 
aqui a criação de cargos e mais cargos, até desneces-
sários, pelo Governo, nós o estamos ajudando a não 
gastar mais do que está gastando, porque a gastança 
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está praticamente desprotegida. Não há mais alterna-
tiva com o dólar. Enfim, a gastança está desprotegida, 
e isso pode despertar esse monstro que não queremos 
mais ver fazendo parte do nosso País.

Agradeço a V. Exª o aparte e o incorporo ao meu 
pronunciamento.

Sr. Presidente, como decorrência direta dessa 
política antiinflacionária, notável foi também a contribui-
ção do PSDB para a disciplina das finanças públicas. O 
ambiente de alta inflação que antes imperava condu-
zia a uma brutal desorganização das contas públicas, 
com a geração de desequilíbrios que comprometiam 
a capacidade do Estado de atender os anseios mais 
elementares da população. 

Estabilizada a inflação e editada, Senadora Marisa 
Serrano, a Lei de Responsabilidade Fiscal – e estamos 
preocupados, porque estão surgindo rumores na ten-
tativa de se alterar essa lei, que foi fundamental para 
o equilíbrio das contas públicas –, União, Estados e 
Municípios passaram a contar com regras rígidas que 
evitam o descontrole e asseguram horizontes de longo 
prazo para os orçamentos públicos.

Atento às profundas transformações pelas quais 
a economia mundial já vinha passando àquela época, 
o PSDB tratou de implantar uma nova agenda de de-
senvolvimento para o País, adequada à nova realidade 
global. Nesse contexto, realizamos um dos mais impor-
tantes programas de privatização em todo o mundo. 
Atraímos cerca de US$150 bilhões em investimentos 
diretos, essenciais para a modernização do nosso 
parque produtivo e para levar melhores condições de 
vida à população brasileira.

Com as privatizações, os brasileiros passaram 
a ter acesso a bens e serviços que antes eram restri-
tos a apenas uma pequena parcela da população. O 
exemplo mais eloqüente é sem dúvida o da telefonia. 
O número de telefones fixos no País passou de 13 mi-
lhões, em 1994, para 50 milhões em 2002. No mesmo 
ano, o número de celulares em operação aproximava-se 
ao de telefones fixos. E é bom lembrar que sem esse 
salto na telefonia até mesmo nosso acesso à Internet 
e às suas monumentais potencialidades estaria com-
prometido.

As políticas de estímulo às exportações imple-
mentadas pelo Governo do PSDB permitiram que o 
País passasse a obter consideráveis superávits co-
merciais. Abrimos novos e promissores mercados ex-
ternos e impulsionamos a venda de artigos de maior 
valor agregado, como aviões, celulares e automóveis. 
Mantivemos, ao mesmo tempo, a condição brasileira 
de importante exportador de bens agrícolas.

Com efeito, a produção de grãos, ao longo dos 
oito anos de Governo tucano, cresceu quase 70%. 

Essa expansão foi obtida sem que novas áreas fossem 
ocupadas com as culturas, ou seja, todos os ganhos 
foram obtidos mediante incremento da produtividade, 
que é a chave para o desenvolvimento econômico de 
cada nação. Com isso, o Brasil ainda tem uma imensa 
fronteira agrícola a ser explorada.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é evidente, 
tendo em vista nossa identidade social-democrata, que 
nosso esforço na área social não poderia ficar aquém 
do extraordinário trabalho realizado pelo Governo do 
PSDB no âmbito da estabilidade macroeconômica e da 
modernização da Administração Pública. E assim foi. 

Ciente de que este é o principal fator para que 
uma nação possa alcançar o pleno desenvolvimento, 
o Governo do Presidente Fernando Henrique, em suas 
duas gestões, promoveu uma profunda revolução na 
educação brasileira, adotando-a como uma de suas 
prioridades. No curto período de oito anos, consegui-
mos matricular 97% das crianças com idade entre 07 
e 14 anos nas escolas. Logramos, portanto, atingir, 
pela primeira vez na história brasileira, o ideal repu-
blicano de atender a todos, sem distinção. Durante o 
nosso Governo, o analfabetismo caiu pela metade, 
para 4,2%. Podemos, assim, dizer que conseguimos 
fechar a “fábrica de analfabetos” que funcionava a todo 
vapor em nosso País.

Com muita honra, concedo o aparte ao Senador 
Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador, acre-
dito que nada tenha a completar no brilhante discurso 
de V. Exª, mas preparei, se me for me dada a vez de 
falar, um pronunciamento a respeito do problema da 
inflação. Acho que teve uma virtude enorme o Governo 
de Fernando Henrique Cardoso, desde que foi Ministro 
da Fazenda do Presidente Itamar, que foi a de implan-
tar o Plano Real, o qual, até hoje, conseguiu sustentar 
os preços para que a população não viesse a sofrer 
as conseqüências da inflação, que, infelizmente, vem 
tomando conta. V. Exª se referiu às fronteiras agrí-
colas, ao analfabetismo e a várias frentes que foram 
buscadas pelo Presidente Fernando Henrique, e que 
tiveram seqüência em alguns programas do Governo 
atual. Eu acho que não podemos deixar, de vez em 
quando, de lembrar daqueles que se preocupam com 
a sociedade, com os menos favorecidos. Temos de dar 
continuidade ao que foi bom para o País.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agradeço 
a V. Exª. Temos, realmente, de fazer com que a cultura 
administrativa de cada governante esteja direcionada 
ao Município, ao Estado ou ao País, para que não haja 
programas pessoais. Sempre que alguém vem com um 
programa pessoal, quando é substituído...

(Interrupção do som.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – (...) aquele 
programa acaba. Nós sempre devemos nos preocupar 
com programas de Estado, que não podem perder a 
sua continuidade.

Na área da saúde, Sr. Presidente, o Governo tu-
cano tratou de levar atendimento de qualidade para a 
população mais pobre. A mortalidade infantil caiu 40% 
ao longo da década de 1990. As reduções mais ex-
pressivas foram alcançadas exatamente nos Estados 
do Nordeste, onde a taxa passou de 73 óbitos por mil 
nascimentos para 44 por mil nascimentos. A expec-
tativa de vida aumentou, em média, 2,6 anos, com a 
melhoria das condições de saúde da população. Esses 
fatores, entre outros, levaram à considerável melhoria 
dos indicadores de desenvolvimento humano do País, 
com reconhecimento da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Indiscutivelmente, a saúde pública no Brasil atin-
giu outro patamar durante a gestão tucana. Mudamos 
a prioridade nos procedimentos, com vistas a levar o 
atendimento a quem dele realmente precisa, especial-
mente nas pequenas cidades do interior e nas perife-
rias. Com os programas Saúde da Família e Agentes 
Comunitários de Saúde, os brasileiros puderam pre-
venir doenças ao invés de apenas remediá-las. Ao fim 
de nossa gestão, um terço da população brasileira já 
era atendida.

Graças à coragem e à determinação do Minis-
tro José Serra, no Governo do PSDB houve o início 
da produção dos medicamentos genéricos no Brasil. 
Com isso, a população passou a contar com medica-
mentos mais baratos, uma importante conquista para 
a melhoria do seu bem-estar. Entre 2000, quando co-
meçaram a ser adotados, e o fim de 2002, já eram 700 
os medicamentos genéricos registrados, custando até 
70% menos que os remédios de marca. Nesse caso, o 
PSDB conseguiu transformar uma legislação que não 
vingara em uma lei que favorece todos os brasileiros. 
Para o combate à AIDS, idealizamos e implementamos 
um programa que veio a se tornar referência interna-
cional na área.

Na verdade, Sr. Presidente, o Governo do PSDB 
montou a mais vasta rede de proteção social da his-
tória do País.

(Interrupção do som.)

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Peço a 
V. Exª, Sr. Presidente, apenas mais um minuto para 
concluir.

Criamos 12 programas para levar saúde, edu-
cação, trabalho e melhores condições de vida para a 
parcela mais pobre da população. Além disso, apro-
vamos a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 

graças aos esforços da nossa companheira aqui na 
Casa, Senadora Lúcia Vânia, que, naquela época, 
era Secretária de Ação Social do Presidente Fernan-
do Henrique.

Ao assumir, o atual Governo recebeu uma estru-
tura que distribuía 38 milhões de benefícios aos bra-
sileiros mais necessitados. Entre os resultados mais 
significativos a serem destacados, está a retirada de 
800 mil crianças do trabalho pesado e sua condução 
de volta para os bancos escolares, graças à atuação do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

Por certo, não conseguimos, ao longo de nosso 
Governo, atingir os parâmetros de justiça social que 
consideramos desejáveis, mas atacamos com muita 
determinação a pobreza e a miséria, muito realizando 
para tornar as condições entre os brasileiros menos 
desiguais. Entre o início da década de 1990 e o fim do 
Governo Fernando Henrique, o número absoluto de 
pobres no País baixou de 65 milhões para 55 milhões, 
ou seja, o Governo do PSDB retirou cerca de dez mi-
lhões de pessoas da condição de pobreza – destes, 
sete milhões deixaram de ser considerados indigentes. 
Diante da magnitude da tarefa que estava colocada, 
gostaríamos de ter realizado muito mais, mas ninguém 
poderia negar que já foi um passo gigantesco.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde 
sua fundação, vinte anos atrás, o PSDB mantém-se 
escrupulosamente fiel aos seus mais sagrados com-
promissos. Sob a inspiração do idealismo, do espírito 
cívico e da absoluta probidade de nossos fundadores 
– com especial destaque para os saudosos Franco 
Montoro, Mário Covas, José Richa e Artur da Távola –, 
persistimos na luta pelo fortalecimento do regime de-
mocrático, pela superação das desigualdades sociais 
e regionais, pelo pleno desenvolvimento do Brasil, pela 
melhoria das condições de vida do nosso povo, pela 
ética na política e pela austeridade na administração 
das verbas públicas.

Esses são os parâmetros de nossa conduta quan-
do estamos no governo. São, também, exatamente 
os mesmos quando na oposição. Hoje, constituindo 
a maior força de oposição ao Governo Lula no Parla-
mento, cuidamos sempre de exercer nosso papel em 
nome do interesse do País, e não em nome de razões 
mesquinhas, como as que moveram nossos adversá-
rios nos oito anos em que estivemos administrando o 
Brasil. Outra não poderia ser nossa conduta, pois o 
PSDB tem por lema ser “a favor do Brasil”.

Ao comemorarmos o vigésimo aniversário da 
fundação de nosso Partido, temos a profunda satis-
fação de poder dizer: “O PSDB plantou, o Brasil está 
colhendo”. Por isso, temos convicção de que vencere-
mos as eleições presidenciais de 2010, para, como diz 
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o nosso presidente, o ilustre Senador Sérgio Guerra, 
“completar o que já foi feito e fazer muito mais”.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª pela tolerância. 
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Obrigado a V. Exª.

Com a palavra, o Senador Geraldo Mesquita 
Júnior.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma; Srªs e 
Srs. Senadores, na última quinta-feira, a Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa se reuniu 
para tratar, em uma audiência pública, da questão dos 
direitos das pessoas com deficiência. 

O tema mais importante em pauta dizia respeito 
à perspectiva de votarmos, nesta Casa, inicialmente na 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
presidida pelo eminente Senador Heráclito Fortes, aqui 
presente, o Decreto Legislativo, que aprova o texto da 
convenção sobre os direitos das pessoas com deficiên-
cia, firmado em Nova York, em 30 de março de 2007, 
que vincula os Estados nacionais, que aderirem a essa 
convenção, obrigações concernentes às políticas que 
asseguram os direitos das pessoas com deficiência em 
nosso País. V. Exª, que é um dos Parlamentares mais 
preocupados com a questão, além do Senador Arns, 
do próprio Senador Paim, do Senador Azeredo, que é 
Relator da matéria inclusive, V. Exª sabe da relevância 
e da importância do tema. 

Na audiência, tive a oportunidade de tecer algu-
mas breves considerações, chamando a atenção para 
o aspecto prático, Senador Romeu Tuma. Tenho, como 
de fundamental importância, a questão da acessibili-
dade. Esta é uma questão tormentosa, é uma questão 
que exigiria – e terá de exigir – um enorme esforço 
dos Governos Federal, Estadual e Municipal, porque 
é nela que reside grande parte do sofrimento e das di-
ficuldades vividas por aquelas pessoas, os chamados 
“cadeirantes” principalmente, que têm, em seu dia-a-
dia, de enfrentar toda a sorte de dificuldades que se 
lhes apresentam para viverem, para cumprirem suas 
obrigações, para se locomoverem enfim. 

Cheguei a mencionar o fato de que, em nosso 
País, esse tema, como alguns outros, reúne Parlamen-
tares, chama a atenção, mas, lamentavelmente, a gen-
te não consegue avançar muito efetivamente. Parece 

que há uma barreira sobreposta à questão, sobreposta 
às pessoas que vivem esse drama – e são milhares, 
talvez milhões de pessoas em nosso País –, não está 
escrito, mas lhes é dito: “Olhem, vocês podem avançar 
até ali, mas não podem passar disso”. 

Senador Romeu Tuma, citei isso como exem-
plo, apesar das medidas adotadas na nossa própria 
Casa, o Senado Federal, com melhorias, adaptações, 
rampas, eventos havidos aqui, enfim, muita coisa foi 
feita nos últimos anos, e nós as acompanhamos, por 
iniciativa do ex-Presidente Renan, e também do Pre-
sidente que o precedeu, vem-se vinculando ao tema 
de forma ardorosa, a ponto de determinar adaptações 
substanciais na Casa. 

Mas, observe V. Exª – e isso mencionei na nossa 
reunião, na Comissão de Direitos Humanos –, é aquilo 
que eu digo, parece que a gente pode fazer até um de-
terminado ponto e, a partir dali, não se ultrapassa. Veja: 
no próprio Senado Federal, em que pese os avanços 
obtidos e conquistados pelas pessoas com deficiência 
para transitarem na Casa, a exemplos dos funcionários, 
como é o caso de um assessor do Senador Flávio Arns, 
pessoa queridíssima, conhecidíssima na Casa, além 
de outros companheiros que nos auxiliam, e pessoas 
que nos visitam, têm, hoje, mais facilidade do que ti-
nham antigamente para transitarem no Senado Federal. 
Mas, Senadora Marisa, uma pessoa com deficiência 
teria enorme dificuldade em exercer, por exemplo, um 
mandato de Senador nesta Casa. E se for eleito para 
a Mesa do Senado Federal, como iríamos fazer? Ele 
teria enorme dificuldade de exercer um cargo na Mesa 
do Senado Federal, porque o acesso não lhe é permi-
tido; ele teria que ser conduzido, carregado se tivesse 
acentuada dificuldade de se locomover. Então, acho 
que devemos forçar, devemos perseverar na conquista 
de uma condição diferenciada.

Hoje fiquei sensibilizado com um e-mail que rece-
bi de uma cidadã do interior do Ceará. Ela fala que só 
tem uma vista, mãe de dois filhos, fala do drama que 
é viver com deficiência. E ela me faz desafio no e-mail: 
Senador,  coloque uma venda nos olhos e passe várias 
horas tentando fazer o que o senhor faz normalmente. 
É uma parada, Senadora Marisa, é uma parada!

Aderir a essa convenção da ONU acho importante, 
porque ela demarca posições, terrenos. Do ponto de 
vista institucional a gente avança, agora precisamos é 
de medidas concretas no nosso País. Viajamos por aí 
afora e são poucos os lugares onde a gente observa 
que houve preocupação, do ponto de vista do Poder 
Público Municipal, Estadual e até Federal, na instala-
ção de condições diferenciadas para as pessoas com 
deficiência, rampas. A questão da sensibilidade é cru-
cial e fundamental. Às vezes o Congresso é invadido 
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por centenas, milhares de prefeitos para tratar de re-
passes de fundos, para tratar de aumento ou redução 
do número de vereadores nas câmaras municipais e 
um tema como esse não é objeto de grandes reuni-
ões como essa.

Acho que o Presidente da República, por exem-
plo, marcaria um feito memorável se convocasse os 
prefeitos do Brasil e através dos Ministérios da área 
social estabelecesse um pacto, reservasse recursos 
orçamentários para que os prefeitos pudessem fazer 
pequenas obras nas suas cidades, nos seus municípios, 
no sentido de prestar a essas pessoas, que são mi-
lhões, Senadora Marisa, no nosso País, um tratamento 
diferenciado mesmo, de fato, não só no discurso. 

O Presidente da República pode convocar aqui 
todos os prefeitos do País ou a grande maioria deles 
e dizer-lhes: Olha, a coisa é o seguinte: estão aqui os 
nossos Ministérios da área social, os recursos são es-
ses. Agora terá que ser assumido o compromisso de, 
no prazo de dois anos, no máximo, as nossas cida-
des se apresentarem com outra configuração a olhos 
vistos. Temos que circular nas cidades e ver que a 
coisa realmente mudou, que a coisa foi, efetivamen-
te, realizada.

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Permite 
V. Exª um aparte?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Concedo um aparte a V. Exª, com muito pra-
zer.

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Senador 
Geraldo Mesquita, V. Exª faz ótimas considerações, um 
belíssimo discurso, principalmente porque às vezes não 
pensamos nisso. Eu estava me dando conta aqui de 
que não vemos os nossos prefeitos virem a nós para 
pedirem emendas para acessibilidade, para garantir 
a acessibilidade em seus municípios, isto é o ir e vir 
daqueles que têm dificuldades em se locomoverem. 
Dificilmente alguém nos pede recursos ou pensamos 
em fazer emendas para as entidades que trabalham 
com aqueles que têm dificuldades, qualquer tipo de 
deficiência, seja mental ou física. Hoje, na Comissão 
de Educação tivemos uma mesa redonda para discutir 
a questão dos superdotados dentro da educação es-
pecial. Vemos dois pesos e duas medidas. Por que não 
o Governo seguir a idéia de V. Exª? Achei maravilhosa 
a idéia de podermos ter uma espécie de PAC voltado 
para aqueles que necessitam de recursos para conse-
guirem viver. Mais de 10% da população brasileira têm 
qualquer tipo de deficiência. Talvez pudéssemos fazer 
um esforço grande. Coloco-me, também, nessa luta, 
para que tenhamos recursos específicos e para que as 
prefeituras tenham também a obrigação de colocar os 
seus orçamentos a favor daqueles que mais precisam. 

Eu vejo que Campo Grande, a capital de Mato Grosso 
do Sul, o meu Estado, há pouco tempo, e só no centro 
está colocando guias para aqueles portadores de defi-
ciência visual, como V. Exª mencionou, nas calçadas, 
diferenciadas, para que possam sentir a diferença por 
onde andam, possam marcar o seu rumo. Isso é mui-
to pouco para nossas Capitais. Oxalá, seu discurso 
entre no coração também de tantas outras pessoas, 
principalmente dos administradores da área federal 
e possam dar o exemplo para o País de como cuida 
daqueles que realmente necessitam, que têm dificul-
dades. O País tem obrigação, e eu me preocupo muito 
com a área da educação. Mas V. Exª colocando a área 
da acessibilidade vejo quão pouco estamos fazendo, 
discutindo a escola, mas não estamos discutindo a 
vida fora da escola, que é o que V. Exª está expondo 
muito bem. Quero parabenizá-lo pelo discurso e dizer 
que tem que calar fundo na mente e nos corações de 
todos os brasileiros. Muito obrigada.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Obrigado, Senadora Marisa. V. Exª como edu-
cadora que é, profunda conhecedora do ambiente 
escolar, e o ambiente que perpassa o escolar, vamos 
malhar o assunto. Esse é um assunto que diz respeito, 
como V. Exª diz, cerca de 10% da população brasileira. 
É muita gente com dificuldade. Um semáforo sonoro 
para o surdo, condição diferenciada para aqueles que 
têm deficiência visual possam ter um pouco mais de 
conforto. Nossas cidades estão se tornando muito de-
sumanas, Senadora Marisa. Quanto maiores, mais de-
sumanas são. Precisamos nos voltar para as pessoas 
que mais precisam de um tratamento diferenciado, de 
uma condição diferenciada.

Seria uma demonstração de civilidade belíssima 
que daríamos nas nossas cidades, se voltássemos 
nossas preocupações, se incluíssemos em nossas 
prioridades obras simples. Normalmente, nas Prefei-
turas, preocupamo-nos em fazer obras, obras, obras. 
Devem ser obras simples, singelíssimas: uma rampa 
no calçamento. Vi em Aracaju – cito apenas um exem-
plo –, ali na orla, uma coisa que fiquei impressionado. 
Foi uma coisa tão positiva, que me impressionou mais 
que a beleza das praias: a questão da sensibilidade 
que foi oferecida às pessoas com deficiência, pelo 
menos em uma parte da cidade que visitei e conhe-
ci. Calçadas, enfim, pequenas obras, mas que fazem 
uma diferença enorme para as pessoas que possuem 
esse tipo de dificuldade para transitar, para trabalhar, 
para se locomover.

Ouvimos, nessa reunião da Comissão de Direi-
tos Humanos, depoimentos tocantes. Um Procurador 
do Trabalho, que é cego, disse que talvez ele seja o 
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único na Justiça do País a ter esse tipo de deficiência 
e estar exercendo o ofício.

Precisamos nos preocupar também, além das cal-
çadas e das condições diferenciadas para que essas 
pessoas transitem e vivam com maior conforto, com o 
acesso às instituições públicas, aos mandatos.

Concedo um aparte, com muito prazer, ao Se-
nador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu pouco pode-
ria acrescentar ao que a Senadora Marisa Serrano e V. 
Exª disseram. V. Exª, com tranqüilidade e serenidade, 
traz ao conhecimento da sociedade a importância do 
tema neste Congresso. Quando fui 1º Secretário da 
Casa, eu e minha assessoria começamos a trabalhar 
e pesquisar o que poderia ser melhorado no Sena-
do para a acessibilidade, pois era totalmente inviável 
qualquer locomoção de cadeirantes ou não. Hoje, vejo 
quase pronto um elevador como o que vi em um pos-
to de gasolina da Petrobras, aqui em Brasília, só para 
cadeirantes. O Presidente Renan autorizou, o atual 
Presidente deu continuidade, e acredito que, antes de 
morrermos, vamos inaugurá-lo. Trata-se de um processo 
importante, pois não há atividade humana que o defi-
ciente não possa exercer. Então, quando há dificuldade 
de impedimento em um concurso público, temos que 
reagir. Para policial há algumas reclamações, mas há 
cargos para a inteligência, a polícia científica e tantas 
outras atividades que não exigem sacrifício ou esfor-
ço físico. A inteligência pode ser, sem dúvida alguma, 
exercida por aqueles que tenham qualquer deficiência. 
Ainda hoje, Senador, agora, antes de entrar em ple-
nário, eu estava com o Aires, a quem V. Exª se referiu, 
do gabinete do Senador Flávio Arns,...

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Ali está ele.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Estava comigo 
e com a Solange, que faz o programa de acessibilida-
de da TV Senado. Eles prepararam comigo – eu digo 
comigo porque eu assinei, mas foi praticamente idéia 
deles – um pedido. Na última reunião do Mercosul, le-
vantei o procedimento das nossas preocupações com 
os deficientes físicos ou com os que tenham qualquer 
outro tipo de deficiência. E foi apresentado agora um 
projeto de resolução à Comissão do Mercosul, que 
tão bem V. Exª presidiu por um período razoável, com 
muito carinho, inteligência e dedicação, um projeto de 
unificação das legislações do Mercosul a respeito das 
pessoas com deficiência física, utilizando acordos in-
ternacionais, as leis vigentes, algumas leis importantes 
que o Brasil aprovou, a fim de uniformizar e oferecer 
dignidade ao cadeirante ou necessitado fisicamente, 
com o nosso apoio e a nossa legislação. Cumprimento, 
portanto, V. Exª. Aqueles que têm um pouco de amor 

ao próximo se somam na busca desse ideal, assim 
como V. Exª, a Senadora Marisa Serrando e outros que 
aqui se encontram.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Muito obrigado, Senador Tuma.

Esta Casa é testemunha da dedicação, do cari-
nho e do esforço de V. Exª em relação às pessoas que 
vivem este problema no País. 

Para encerrar, Presidente Papaléo, ao final do 
meu mandato, além do que a Casa já fez – e repito que 
valorizo muito o que já foi feito na gestão de vários 1ºs 
Secretários, inclusive do Senador Tuma, do Senador 
Efraim Morais e de outros colegas, que fizeram e fazem 
muito, quando no exercício de cargos na Mesa do Se-
nado, em favor das pessoas com deficiência –, gostaria 
de ter a felicidade, o prazer de ver uma pessoa com 
deficiência ter acesso fácil a esta tribuna, onde estou, 
para fazer um pronunciamento, ou à Mesa do Senado 
Federal, no caso de vir a ser eleita para a Mesa. Para 
mim, seria um presente dos deuses, se pessoas com 
deficiência tivessem, mesmo que simbolicamente, essa 
acessibilidade. A acessibilidade não pode ser somente 
nas mínimas coisas, mas inclusive ao poder. Poder vir 
aqui, falar, participar da Mesa do Senado, presidir o 
Senado Federal, seja lá o que for.

Torço, Senador Tuma, para com V. Exª, com a 
Senadora Marisa, com o Senadores Heráclito, com o 
Senador Papaléo, com o Ayres, para que possamos, 
ao término do meu mandato, festejar as obras feitas 
pela nossa Casa no sentido de permitir que pessoas 
com deficiência tenham acesso a este lugar aqui no 
plenário, que é simbólico, simboliza poder. As pesso-
as com deficiência precisam, também e sobretudo, de 
poder neste País. Poder significa a maior mobilidade 
possível que eles possam alcançar.

Agradeço a V. Exª o tempo concedido a este seu 
modesto companheiro.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Geraldo Mes-
quita Júnior, o Sr. Romeu Tuma, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Papaléo Paes, suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Muito obrigado, Senador Geraldo Mesquita Júnior.

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, 
sem prejuízo da ordem dos oradores inscritos.

A Senadora Marisa Serrano é a décima segunda 
oradora inscrita.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Marisa, procurarei ser o mais breve possível.
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É uma angústia muito grande o crescimento da 
inflação. Tem se falado muito em educação, em dificul-
dades de ordem econômica, em crescimento dos juros, 
mas não nos podemos esquecer do que nos assustou 
algum tempo atrás.

Senadora Marisa, Senador Heráclito, não sei se 
V. Exªs se lembram desta “arma” que tanto nos assus-
tava nos supermercados, quando, dia e noite, ficava 
funcionando para aumentar o preço das coisas. Um 
cabo da Polícia Militar, meu amigo, passando em um 
mercadinho da periferia de Brasília, viu a remarcação. 
Ele me falou disso, e eu lhe pedi que fosse até lá para 
tomar emprestada a máquina, para que eu, tristemen-
te, pudesse lembrar que esta “arma” trouxe muita in-
tranqüilidade à sociedade brasileira. Aqueles que têm 
poder aquisitivo baixo realmente sofrem as conseqü-
ências de não poderem mais colocar no carrinho do 
supermercado metade dos produtos que compravam 
anteriormente, meu Presidente Papaléo.

Eu trouxe aqui também, Senadora Marisa e Sena-
dor Heráclito, um pacote de feijão. O código de barras 
substituiu a maquininha nos grandes supermercados. O 
código de barras já traz o controle de estoque e o pre-
ço da mercadoria. Hoje, não é preciso mais remarcar; 
basta, no computador, refazer os preços, que, imedia-
tamente, a pessoa tem de pagar um pouco mais.

Por que trouxe aqui um quilo de feijão, Senadora? 
Porque nosso Ministro Mantega disse que, se tirasse 
o feijão dos cálculos, automaticamente cairia o índice 
de aumento da inflação. Portanto, eu trouxe o feijão. 
Não há quem deixe de comer seu feijãozinho todos os 
dias, principalmente aqueles mais carentes e os que 
recebem a cesta básica.

Lembro-me de que, quando eu era garoto, jovem, 
Senador, eu tinha um vizinho que era coronel da Polícia 
Militar. Sua esposa fazia, todos os dias, para os cinco 
filhos, feijão com arroz. Minha mãe, às vezes, fazia co-
mida árabe e chamava os meninos para comer comida 
árabe. Já a mãe deles me chamava para comer feijão 
com arroz. E era um tempero gostoso o dela. Hoje, o 
feijão com arroz não é uma rotina natural, é um desejo 
natural do cidadão, não apenas pelas qualidades que 
tem, mas pelo paladar, pelo sabor e pelo costume do 
brasileiro de comer feijão.

Fiz aqui uma análise de tudo que vem ocorrendo. 
Lembro-me de que, um dia, quando eu era da Polícia 
em São Paulo, estive com o Ministro Delfim, então 
Ministro da Fazenda, de quem era muito amigo. Hoje, 
ainda sou seu admirador e gosto do Ministro Delfim. 
Estava 9% o controle da inflação na época. Ele, em de-
sespero, Senadora Marisa e Senador Heráclito, chegou 
do gabinete, dizendo: “Nós passamos dois dígitos. Nós 
estamos perdidos. Temos de tentar segurar, porque, 

com dois dígitos, vai ser difícil segurar o aumento do 
preço das mercadorias”. Depois disso, vieram vários 
planos, que descrevo aqui. Depois, se V. Exª autorizar, 
meu discurso será publicado por inteiro.

Tivemos de buscar boi no pasto. Quando eu era 
Diretor da Polícia Federal, passamos por um sacrifício 
enorme, porque a carne de gado sumiu dos mercados 
e dos açougues, e, assim, precisamos caçar os bois 
no pasto. Realmente, houve uma série de fatos, houve 
o Plano Bresser e outros planos em outros governos, 
mas não conseguiram estagnar a inflação.

Então, o que estou fazendo agora? Estou apelan-
do ao Governo. V. Exª acabou de falar, na tribuna, sobre 
o desenvolvimento do agronegócio, da agropecuária. 
Hoje, como a oferta e a procura é o lema do mercado, 
se não houver mais produção, a capacidade de compra 
do cidadão, daqui a pouco, vai cair. Por quê? Porque o 
preço vai continuar subindo. Se há uma procura maior 
e não há a oferta necessária para cobrir essa procu-
ra, automaticamente, sofremos as conseqüências de 
uma inflação grave. E esta “arma”, infelizmente, poderá 
matar muita gente, muita criança.

Vi, numa creche, agora, em Campos do Jordão, 
um trabalho maravilhoso, com mais de 1,2 mil crian-
ças. Lá é dado o feijãozinho com arroz e com salada. 
Há um acompanhamento. Isso satisfaz essas crianças, 
cujos pais, por necessidade, procuraram a creche, para 
lhes dar não só aptidão para conviver em sociedade, 
como também alimentação.

Sr. Presidente, peço encarecidamente a V. Exª 
– não quero tomar muito tempo, porque a Senadora 
Marisa, de quem sou admirador, ainda vai falar, e seus 
pronunciamentos são sempre sadios e bem objetivos 
– que publique por inteiro a análise feita sobre os pla-
nos e todas as suas conseqüências e sobre o índice 
de aumento de cada um dos produtos citados – arroz, 
feijão, carne e todos os outros –, que está realmente 
assustando a sociedade brasileira.

Não é uma inflação importada, como dizem. Ela 
se está alastrando no mundo, porque a produtividade 
cai em razão do aumento do consumo. É preciso que 
haja uma oferta maior de mercadoria e que o governo 
invista em produção agrícola. V. Exª, que mora no Nor-
te do País, sabe das conseqüências quando não há a 
clarividência de um governo que invista. Não adianta 
só pensar no Bolsa-Família, que é importante. Se não 
se investir naquilo que gere a possibilidade da renda, 
para haver condições de se estabelecer a sobrevivên-
cia humana, da família, da pessoa, não vai adiantar 
nada. Temos de ter fé em que os governos pensem 
num investimento para a produção, a fim de cuidar 
do agronegócio e de tudo aquilo que possa produzir 
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bens à Nação, trazendo resultado satisfatório àqueles 
mais carentes.

Obrigado, Sr. Presidente. Acredito que V. Exª au-
torizará a publicação do meu discurso, na íntegra.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ROMEU TUMA.

O SR. ROMEU TUMA  (PTB – SP Sem apanha-
mento taquigráfico.) –

Analisa a atual pressão inflacionária e adver-
te para os riscos de refrear a procura sem aumen-
tar a oferta das mercadorias através da produção 
(24/06/2008).

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por mais 
sofisticadas que sejam as palavras usadas para definir 
mecanismos da economia moderna, a vitalidade e a 
estabilidade de qualquer moeda sempre irão depen-
der da lei da oferta e da procura, uma regra tão anti-
ga, imutável e real quanto o próprio mundo. Intentar 
domá-la mediante controle do Estado é o mesmo que 
pretender revogar a gravidade por decreto.   

Desde que os primeiros seres humanos trocaram 
alguma coisa por outra para dar início ao comércio 
através do escambo e, depois, aperfeiçoaram esse 
processo instituindo o dinheiro como símbolo de va-
lor, só existem duas maneiras de tornar estáveis os 
preços das mercadorias, assim como de preservar a 
moeda. Isto é, ou se aumenta a oferta, ou se diminui 
a procura, caso algum descompasso entre ambas de-
sande a produzir pressão inflacionária e conseqüente 
desvalorização do dinheiro. 

No Brasil, diante dos primeiros sinais de inflação, 
costuma-se escolher a contenção do consumo através 
de instrumentos monetários, a exemplo da elevação 
dos juros e diminuição do crédito. Infelizmente, não 
se opta pelo permanente incentivo à produção como 
medida preventiva, pois só a consideram quando as 
crises já estão instaladas. Isto atrasa o progresso e, 
depois, acaba gerando desesperadas tentativas de 
extorquir da indústria, da agropecuária e até do pró-
prio comércio algo muito além de sua capacidade de 
realização. Envereda-se por caminhos que foram tes-
tados ao longo da História e mostraram-se inócuos, 
quando não catastróficos. Caminhos que, fatalmente, 
levam à estagnação econômica e convergem para os 
piores modelos de carestia, os que são os mais peno-
sos e difíceis de debelar quando se inserem no circulo 
vicioso da queda de produção por falta de consumo 
e o conseqüente abandono dos investimentos em se-
tores produtivos.

Estes, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são 
fatos que devem preocupar-nos porque soam os sinais 
de alarma ante a investida da inflação que se enten-

dia como praticamente debelada. Assistimos a esse 
filme várias vezes e ficamos aflitos só por lembrar das 
maquininhas de remarcação de preços que anunciam 
repetitivos epílogos, invariavelmente deletérios ao bol-
so da população.  São filmes em que apenas se altera 
o emaranhado de índices de preços, hoje composto 
pelas siglas IGP, IGP-DI, IGP-M, IGP-10, IPC-RJ, IPC-
Fipe, ICV-Dieese, INPC, IPCA, INCC e CUB. Todas 
estão a atazanar os chefes de família. Indicam que o 
custo de vida, especialmente no setor de alimentação, 
recomeça a devorá-los num País em condições de ser 
o “Celeiro do Mundo”.   

Assim foi na década de 80, quando o Presidente 
José Sarney precisou aplicar o Plano Verão, também 
conhecido como Plano Cruzado, numa combinação de 
juros elevados com medidas intervencionistas para, de 
um lado, baixar a demanda no mercado varejista e, de 
outro, obrigar produtores a desovar uma produção que 
pareciam esconder do atacado. 

Lembro-me bem. Estávamos em 1986. Houve até 
a criação de uma nova moeda – o Cruzado –, acom-
panhada de medidas de austeridade e do término da 
correção monetária generalizada. Surgiu o congela-
mento de preços das mercadorias e o “gatilho salarial”, 
disparado quando a inflação atingia 20%. 

Toda a população brasileira vibrava com as possi-
bilidades de estabilização e muito consumidor sentiu-se 
em condições de auxiliar o governo na fiscalização de 
preços e no combate à sonegação. Eu, como Diretor 
Geral do Departamento de Polícia Federal, vi-me na 
obrigação de até “caçar” boi gordo nos pastos porque 
eles haviam sumido dos frigoríficos. Mas, nem o entu-
siasmo de toda a Nação bastou para estabilizar a nova 
moeda. E chegou-se à moratória da dívida externa, 
sem que as maquininhas de remarcação sumissem 
dos supermercados.

Em seguida, entre 1990 e 1992, o Presidente 
Fernando Collor de Mello criou o Plano Brasil Novo. 
Também adotava medidas antiinflacionárias radicais, 
mas enfocando-as na liberação fiscal e financeira, re-
forma do comércio exterior, política industrial e deses-
tatização através do PICE e do PND. Na formulação e 
implementação do Plano Brasil Novo envolveram-se os 
mais renomados economistas da época, como Antô-
nio Kandir, Ibrahim Eris, Álvaro Zini, Fábio Giambiagi, 
Venilton Tadini, Luís Otávio da Motta Veiga, Eduardo 
Teixeira e João Maia. 

Anunciado no dia seguinte à posse do Presiden-
te Collor – 16 de março de 1990 – o Plano reinstituiu 
o Cruzeiro como moeda nacional. Estabeleceu ainda 
congelamento de bens privados por 18 meses, alta 
taxa e sua indexação para as transações financeiras, 
supressão de incentivos fiscais, reajuste de preços por 
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entidades públicas, câmbio flutuante, congelamento dos 
salários e preços, estímulo à privatização e abertura 
gradual da economia, entre outras medidas. 

Na verdade, em apenas dois anos de gover-
no antes da renúncia presidencial, aconteceram três 
planos de estabilização, os dois últimos comandados 
respectivamente por Zélia Cardoso de Mello e Marcílio 
Marques Moreira, no Ministério da Fazenda. Todo esse 
esforço decorreu do histórico de hiperinflação anterior 
a Collor, pois, um ano antes de sua posse, a média 
mensal era de 28,94%. Em março de 1990, chegava 
aos 84,32% e continuava subir, apesar do sacrifício 
nacional para contê-la. Tanto que, ainda nos anos 80, 
outros planos tinham sido implementados.

Em junho de 1987, surgira o Plano Bresser. Embo-
ra sem indexar a economia, o governo havia congelado 
preços e salários, além de adotar medidas monetárias 
e fiscais. A contenção de custos durou pouco, apenas 
alguns meses, até a pressão inflacionária retornar 
devido aos aumentos provocados pela defasagem 
dos preços anteriormente congelados. Além disso, a 
atividade econômica continuou desacelerada e ocor-
reram as famosas “remarcações defensivas” com as 
quais as empresas pretendiam precaver-se de novos 
congelamentos.

No ano seguinte, a produção continuou estag-
nada. A inflação tornou-se alarmante e insuportável 
a partir do segundo semestre. Em outubro, houve o 
“Pacto Social”, um acordo entre empresas e trabalha-
dores para pré-fixar preços e salários. Mas, parece que 
apenas as tarifas públicas mantiveram-se nos limites 
do pacto e, defasadas com a inflação, fizeram crescer 
ainda mais o déficit público.

Seguiu-se o Plano Verão, em janeiro de 1989, 
com nova reforma monetária, congelamento de preços 
e salários, realinhamento dos preços públicos, desva-
lorização da taxa de câmbio para incrementar o saldo 
comercial e desindexação da economia. O resultado é 
que, no bimestre seguinte, cresceram o consumo e o 
ágio no mercado paralelo do dólar. A inflação escapou 
do controle totalmente.

Ainda frente a uma inflação alarmante, já nos 
anos 90, depois do Plano Brasil Novo do Presidente 
Collor, vimos surgir o Plano Real, implementado por 
Fernando Henrique Cardoso, então Ministro da Fazen-
da do governo Itamar Franco. Deu certo. Transformou 
o ex-ministro em Presidente da República. O governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva prosseguiu no mesmo ca-
minho de sucesso, mas vemos agora sinais de que a 
inflação ainda vive e ameaça recrudescer. 

Dia 16 do corrente, li no jornal Correio Brazi-
liense oportuno artigo do ex-Ministro do Trabalho e 
ex-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Almir 

Pazzianotto Pinto, que deixa patente a preocupação de 
todos os brasileiros. Ou seja, assinala que “o País vive 
a expectativa da visita da velha senhora”, a “inflação, 
maligna bruxa que dominou a vida nacional ao longo 
de séculos”.  Diz ainda: 

“A bruxa não morreu. Aguarda o momento de 
ressurgir com a ajuda de sorrateiros aliados. Quatro 
séculos criaram uma espécie de apego à inflação, 
responsável pela recorrência a índices de reposição 
e de correção, mesmo quando tal prática é proibida. 
Até o momento o Banco Central tem conseguido frear 
o processo inflacionário. As demais esferas do gover-
no, porém, permanecem entre os discursos e a cum-
plicidade. Logo mais conheceremos os vencedores e 
os derrotados.” 

É claro que, atualmente, existem pressões infla-
cionárias globais que preocupam bancos centrais por 
todo o Planeta. Por exemplo, no Japão, a inflação atingiu 
o maior nível em 27 anos e, na China, o mais elevado 
em quatro anos. É o resultado da elevação de preços 
das matérias-primas. Mas, aqui, num País continental 
onde – como verificou Pero Vaz de Caminha – “em se 
plantando, tudo dá”, ninguém entende o que o feijão, 
o arroz e outros itens da cesta básica da família bra-
sileira tem a ver com isso. Por exemplo, nosso feijão 
aumentou 20,95% este mês, depois de queda de 9,89% 
registrada em maio. Nos últimos 12 meses, teve alta 
de 145%. Os ovos subiram 12,33%, após uma que-
da de 10,13% no mês passado. A cenoura aumentou 
23,67%, a batata 18,63% e o tomate 11,09%. O arroz 
subiu 18,27%, e a carne bovina, 5,14%. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é contra 
isso que precisamos agir antes que o clamor popular 
se sobreponha aos cliques das cruéis maquininhas de 
remarcação de preços. Oxalá o governo não retome 
algum dos caminhos já inutilmente percorridos com 
tanto sacrifício. Tomara tenha a sabedoria de usar todo 
o poderio no sentido que me parece o único lógico e 
eficaz, qual seja o urgente fomento da produção sem 
estancar o consumo. Só assim respeitará a lei da oferta 
e procura em benefício da sofrida população brasileira, 
cansada de planos e teorias que nunca dão certo.

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

– V. Exª será atendido de acordo com o Regimento.
Anuncio a palavra da Senadora Marisa Serrano, 

por permuta com a Senadora Marina Silva, e solicito 
ao Senador Romeu Tuma que assuma a Presidência 
da sessão.

A SRA.  MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Presidente Papaléo. 
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É interessante percebermos que o Senador Papa-
léo Paes falou sobre os 20 anos do PSDB e colocou no 
fulcro, no tema principal da sua história, relembrando a 
história do Partido, a questão do retorno da inflação. O 
Senador Romeu Tuma veio falar de inflação, trouxe até 
uma maquininha de triste memória do povo brasileiro, 
para mostrar a sua inquietação com os problemas que 
estamos vivendo. E o meu discurso é justamente sobre 
a questão da inflação. Isso porque  estamos vivendo 
com um fantasma, estamos começando a conviver com 
um fantasma que achávamos que tínhamos exorcizado. 
Vinte anos de estabilidade econômica, não tínhamos 
preocupação, ou não vínhamos tendo preocupação, 
Senador Papaléo, com a questão da inflação. 

Mas, na semana passada, o Presidente do Ban-
co Central, Henrique Meirelles, veio a público, para 
falar da sua preocupação, dizendo que devemos che-
gar a 6,5% de inflação este ano. Há preocupação de 
chegarmos, talvez, até o final do ano, a dois dígitos, 
coisa com que os outros países da América do Sul 
já estão convivendo. Essa é uma preocupação muito 
grande. Para quem estava com uma meta máxima de 
4% – o Presidente do Banco Central acha que pode-
mos chegar a 6,5%, e alguns economistas dizem que 
vamos chegar a dois dígitos –, essa é, portanto, uma 
preocupação real.

É uma preocupação real, porque também estamos 
vendo os preços das commodities, especialmente dos 
produtos agrícolas, subirem mais de 12% – aliás, 12,4% 
– nos últimos doze meses. Se há uma escalada da infla-
ção, seja por conta do preço do barril de petróleo, que, 
até há pouco tempo, era de US$60.00, US$70.00, mas 
que neste último mês chegou a US$136.00, US$140.00. 
Quer dizer, o preço do barril de petróleo dobrou, e, do-
brando o preço do barril de petróleo, do óleo diesel... 
Em nosso País, transportamos as mercadorias, mas 
não por meio da ferrovia, porque temos poucas, e elas 
são ruins. Também não usamos nossos recursos hídri-
cos para transportá-las; não é por meio da nossa ma-
lha hidroviária que fazemos com que as mercadorias 
cheguem a todo o País: usamos muito o transporte 
rodoviário, portanto, os nossos caminhões, a gaso-
lina, o óleo diesel. E, subindo o preço da gasolina e 
do óleo diesel, sobe tudo: o preço dos alimentos, de 
todos os equipamentos de que o brasileiro precisa; 
há uma escalada enorme dos preços, e, portanto, a 
inflação chega. 

Quero dizer que, nesses 20 anos, desaprende-
mos a discutir a inflação; desaprendemos a falar de 
remarcação de preços. Mas temos de dizer desta es-
calada de preços: sobe o óleo diesel, a alimentação, 
os insumos, e assim se vai. É uma escalada, e aí é 
difícil de segurar.

Fico muito preocupada, porque neste momento 
não vai bastar o que foi feito naquela época, Senador 
Romeu Tuma, em que o Governo do Presidente José 
Sarney pediu à população para segurar a inflação, para 
ir às ruas e fiscalizar. Lembro muito bem que apare-
ceram os fiscais do Sarney; eram pessoas das ruas, 
comuns, que assumiram a condição de fiscais da in-
flação. Não basta mais isso. Hoje em dia, não há como 
bastar. É necessário que o Governo dê seu exemplo; é 
necessário que gaste menos. Não só o Governo cen-
tral, mas também os Governos estaduais e municipais 
precisam dar o exemplo de contenção de despesa. 

Agora, Senador Geraldo Mesquita, estamos com 
outro problema. Não há só o fantasma da inflação, mas 
estamos pegando o País... “Ah, os fundamentos eco-
nômicos são sólidos, o País agora está mais prepara-
do para enfrentar uma inflação.” Mas o povo brasileiro 
não está. Por quê? Porque foi dada ao povo brasileiro 
a oportunidade – e foi dada uma oportunidade muito 
boa – de que ele pudesse endividar-se mais, que ele 
pudesse fazer mais compras, porque o crédito consig-
nado foi mais fácil. 

E, se o brasileiro foi às compras porque tinha 
condições de se endividar mais, se nós tivermos aí 
uma inflação galopante, como ficam aqueles que se 
endividaram? Essa é uma preocupação que tem de ser 
de todos nós; tem que ser do Governo; tem que ser do 
Governo Federal, tem que ser de todos os governos.

A população brasileira de classe média e a de 
classe média baixa viram a possibilidade de comprar a 
sua televisão, de comprar os seus eletrodomésticos, a 
linha branca que para as donas de casa é fundamen-
tal – o fogão, a geladeira, a máquina de lavar. Foram 
propiciadas ao povo brasileiro condições de, por uma 
dívida, adquirir seus produtos e consumir um pouco 
mais. E o carro então? São setenta e dois meses sem 
entrada para comprar um carro! É claro, evidente, que 
o povo brasileiro foi às compras.

Então, não pode agora vir a inflação e cercear ou 
acabar com o sonho do brasileiro de ter alguma coisa 
a mais e, principalmente, pegá-lo no contrapé daquilo 
que ele não está esperando. 

Nesse mês, fiz um levantamento em Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul. Não sei nos mercados de 
Brasília, ou de outras capitais, mas vou falar da minha 
terra: o macarrão, de indústria local, que em janeiro 
era comprado a R$0,90, está agora a R$ 2,10 – de 
janeiro para cá. A carne, por exemplo: o músculo, que 
é uma carne de segunda e que a população compra 
mais, estava a R$3,90 e agora está a R$6,50. Isso sem 
falar no feijão que o Senador Tuma mostrou aqui, sem 
falar no arroz que estava a R$5,00 em janeiro e que 
agora está a R$7,90. Eu estou falando de coisas bá-
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sicas. Eu não estou falando aqui de perfumaria. Estou 
dizendo aquilo que o Senador Tuma colocou e que o 
povo brasileiro está acostumado a comer. É o mínimo, 
o indispensável. A cesta básica vai ter uma alta muito 
grande, apesar de o Governo a estar subsidiando.

Mas temos de ficar espertos, porque a nova ge-
ração que não viu a inflação que nós vimos, os mais 
velhos,... Vinte anos se passaram sem que esta gera-
ção vivesse a questão do aumento de preços. Portan-
to, nós temos que dar às novas gerações condições 
para que elas não vivam aquilo que vivemos. Nós não 
temos condições mais de viver a inflação que vivemos 
20 anos atrás. 

A preocupação chegou, porque só nesta tarde 
nós vimos três Senadores falando da inflação e se 
preocupando com ela. Portanto, não é uma coisa que 
está só lá fora. Se esta Casa começa a repicar e tem 
de estar sensível e em sintonia com aquilo que a po-
pulação está pensando... Se a população está come-
çando a se preocupar com a alta de preços, esta Casa 
tem que dar o tom. Tem que se preocupar mais ainda 
e procurar achar soluções para esses problemas.

Perguntaram-me se, sendo este um ano eleito-
ral, vamos escamotear o problema da inflação para 
não preocupar os nossos eleitores? De jeito nenhum! 
Isso não pode acontecer. Não pode ser um ano elei-
toral e taparmos os nossos olhos ou ficarmos surdos, 
mudos, porque não queremos preocupar o eleitor bra-
sileiro. Justamente neste ano eleitoral é que temos de 
ficar muito atentos e não deixar, em hipótese alguma, 
que uma medida drástica precise ser tomada e não o 
seja; que não aceitemos apoiar essas medidas para 
segurar a inflação.

Preocupo-me muito quando vêm essas medidas 
provisórias. Falo: será que o Governo não está preo-
cupado com o que podemos votar nesta Casa? Será 
que os Senadores não estão preocupados com aquilo 
que estamos votando aqui e que pode ser, sim, o com-
bustível que não queremos que venha, mas que seja o 
combustível para a alta de uma inflação generalizada 
que depois não possamos conter?

Se passarmos de dois dígitos neste ano na esca-
lada da inflação, fica muito difícil depois segurá-la.

O que estamos vendo na Europa de hoje? Na 
Espanha, todos os caminhoneiros estão fechando as 
estradas por conta da alta do diesel. Estamos vendo 
na França a mesma coisa. E não vamos esperar que 
aconteçam no Brasil problemas sérios, tão sérios, con-
fiando que os nossos fundamentos econômicos sejam 
tão sólidos que não precisemos nos preocupar.

Precisamos nos preocupar sim, senão não te-
remos sequer cesta básica para ajudar aqueles que 
mais precisam.

Vimos o Banco Central assumir a tendência da 
alta de juros. Para segurar um pouco e conter um pouco 
o gasto, é importante para o País, sim, sinalizar com 
a alta de juros para equalizar a economia, mas esse 
não pode ser o único remédio. Temos de achar outras 
saídas, e saídas menos danosas, mas firmes, para 
que o Brasil continue progredindo, para que economi-
camente continue tendo a sua inflação domada, mas 
sem que isso desestruture o crescimento do País e o 
desenvolvimento que estamos começando a ver nes-
ses últimos anos.

Quero terminar a minha fala concordando com o 
Senador Romeu Tuma que falou muito aqui da esca-
la inflacionária e dizer principalmente que, nesses 20 
anos, nós conseguimos segurar a economia brasileira 
para dar razão ao que está acontecendo agora, e não 
podemos, neste momento, deixar passar essas gran-
des conquistas que fizemos nos últimos anos.

Senador Cristovam Buarque, com muito prazer, 
V. Exª tem a palavra.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dora Marisa Serrano, ao mesmo tempo em que vejo 
com tristeza que esta Casa esteja sendo obrigada a 
falar sobre inflação, porque é melhor que a gente não 
precisasse, como há muitos anos a gente não fala, 
vejo com satisfação que este tema está despertando 
a consciência dos nossos colegas Senadores.

Creio – a senhora tem razão – que não há outro 
problema mais importante neste momento do que a 
inflação. Se a inflação volta, todos os outros problemas 
de que a gente fala aqui – eu mesmo, da educação, da 
saúde –, tudo desaparece. A gente vai ficar falando de 
reajuste de preço, a gente vai ficar falando de inflação. 
Por isso, quero propor algo além. Creio que o Senador 
Garibaldi – peço ao Presidente que está na Mesa leve 
a ele – deveria criar um grupo especial de Senadores 
para tentar costurar algum tipo de pacto entre os diver-
sos partidos de uma proposta que diga que estamos 
preocupados com a inflação, e tentarmos construir uma 
espécie de pacto nacional contra a inflação. O Governo 
precisa, primeiro, ser despertado – acho que não está 
ainda o suficiente. Segundo, quando for despertado, 
ele vai precisar do Congresso. Estamos tão preocu-
pados com a inflação e temos de estar preocupados 
também em dar sustentação às medidas necessárias 
para enfrentar a inflação, e creio que há razões para 
a preocupação. Primeiro, temos dois vetores que vêm 
de fora muito fortes: o aumento do preço do petróleo e 
o aumento do preço de alimentos, que chegarão aqui 
inevitavelmente, ou porque a gente vai ter de aumen-
tar o preço internamente, ou porque nossos produto-
res vão preferir exportar por causa dos preços lá fora. 
Segundo, há fatores internos preocupantes. Um deles 
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é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio hoje, como na 
época do Governo Fernando Henrique Cardoso, fun-
ciona um pouco como âncora da inflação: se ela subir, 
a inflação volta. Mas, se ela continuar como está, o 
déficit comercial vai se elevando e se elevando – está 
batendo recordes todos os meses – e aí, com o déficit 
comercial, a gente vai ter uma pressão tão forte que 
a desvalorização vai ser de repente, com um impacto 
tremendo aqui dentro.

Taxa de juros: é, sim, um instrumento para segu-
rar a inflação um pouco. Sempre fui contra esse negó-
cio de a gente querer meter o dedo na taxa de juros. 
Taxa de juros é uma questão técnica. Agora, hoje, se 
ela subir muito, ela gera inflação também, porque ela 
puxa a produção para baixo. Ou seja, estamos numa 
situação, como se diz por aí, de encalacramento, es-
tamos encalacrados. Além disso, temos a história: este 
é um País que tem uma história de inflação. A senhora 
falou que as gerações novas não se lembram, mas os 
que tomam decisões hoje ainda são da geração da 
inflação. Aquelas maquininhas de reajuste de preços 
não foram queimadas, estão guardadas. E, de repente, 
pode haver um sopro no fogo que está aí. Quero dizer 
da minha satisfação de ver este assunto ser tratado 
aqui e, sobre ele, quero trazer esta proposta. Vamos 
discutir a possibilidade de um grupo de Senadores tra-
tar desse assunto, ao qual também está relacionado 
um ponto que, devido a sua gravidade, deixei para falar 
por último. Refiro-me aos gastos públicos, que pressio-
nam, sim, a inflação, os preços, e a gente está vendo 
o Governo solto nos gastos. Talvez esteja na hora de 
a gente se sentar e trabalhar em conjunto, indepen-
dentemente de partido, para chegar a uma proposta 
que possa ser levada ao Governo. Alternativamente, o 
Governo pode tomar a iniciativa, trazer pra gente uma 
proposta para que, a partir dela, a gente chegue a um 
pacto contra o fantasma da inflação, que, se vier, vai 
fazer com que tudo mais fique irrelevante, ainda que o 
resto seja mais relevante do que a inflação na história 
do País, mas não é no momento em que a gente vive. 
Parabéns por seu discurso. Fica a proposta. Leve-a 
para o PSDB, eu a levarei para o meu partido, vamos 
levá-la ao Presidente Garibaldi. Vamos formular aqui 
um conjunto de medidas que estejamos dispostos a 
votar em bloco, todos os partidos, para que a inflação 
não volte.

A SRA.  MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obri-
gada, Senador Cristovam. Esta tem de ser, realmente, 
uma luta de todos, não de um. Não é a luta da oposição 
contra o Governo ou do Governo contra a oposição, 
é uma luta de todos para que a estabilidade e a tran-
qüilidade do País sejam asseguradas. Os governos 
passam, mas o povo está aí e não merece ver os seus 

homens públicos, as pessoas que trabalham para fazer 
deste um país melhor, não se preocuparem com uma 
questão tão pesada e tão danosa como esta.

Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora 

Marisa, pedi o aparte para compartilhar as preocupa-
ções de V. Exª, para refletir sobre esta questão, tomar 
parte deste debate que ocorre não apenas no Brasil, 
mas em nível internacional, por conta do contexto 
econômico em que estamos vivendo e das razões da 
inflação que chega. A inflação chega a países que, há 
muito pouco tempo, eram referências, como o Chile, 
onde a inflação ameaça chegar a 9%. O Chile foi, por 
muitos anos, uma referência, a economia chilena era 
usada como parâmetro, lá a inflação era rigorosamente 
controlada. Temos aí dois grandes elementos de análi-
se. A escassez de alimentos é um deles e, a propósito, 
há que se mencionar que parcelas significativas de 
populações, como a brasileira, a chinesa e a indiana, 
estão tendo maior acesso aos alimentos. É preciso que 
se coloque que a melhoria do padrão de vida dessas 
famílias tem reflexo na escassez dos alimentos.

Há também o preço do petróleo. Na realidade, o 
Brasil hoje tem uma inflação que ainda está dentro da 
meta projetada para o ano de 2008, mas a perspectiva 
da volta da inflação é preocupante. V. Exª e os Sena-
dores que se manifestaram têm razão, o que falaram 
sobre o assunto é importante. Agora, quero destacar 
que o Brasil vem enfrentando até aqui essa inflação 
internacional. Aí está a inflação da Rússia, que é um 
país muito parecido sob o ponto de vista dos avanços 
econômicos, com 14%; a China começa a se aproxi-
mar de 10%. Quero destacar não só os governos, mas 
todos os setores da economia nacional que fizeram o 
dever de casa. Estamos ainda resistindo por conta das 
providências, das medidas adotadas principalmente 
na macroeconomia. Penso que precisamos fazer esta 
discussão, adotar uma posição vigilante, fazer uma 
reflexão permanente, mas quero destacar a postura, 
a conduta do Brasil nesses últimos anos no que diz 
respeito a combater a inflação e, conseqüentemente, 
melhorar o padrão de vida do povo brasileiro. Muito 
obrigado pelo aparte.

A SRA.  MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigada, Senador João Pedro.

Há duas questões que temos de ver. Não é só a 
alta de juros: é preciso controlar os gastos públicos, 
e não só os da União, mas os dos Estados e os dos 
Municípios.

Eu acho que nós temos que dar o exemplo de 
parcimônia para o País, mostrar a nossa preocupação, 
mostrar ao País que nós temos que segurar um pou-
quinho os gastos – o pouquinho de que falo são alguns 
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bilhões, mas precisamos segurar. Esse é o exemplo 
que o Poder Público tem que dar à Nação brasileira. É 
necessário, neste momento, diante da perspectiva do 
avanço da inflação, fazer algo mais. Como disse o Se-
nador João Pedro, essa perspectiva não se observa só 
no Brasil, mas no mundo inteiro, mas o Brasil precisa, 
sim, fazer algo mais. E o algo mais não é só aumentar 
os juros, o algo mais é adotar políticas efetivas que nos 
ajudem a evitar a ascensão da inflação.

(Interrupção do som.)

A SRA.  MARISA SERRANO (PSDB – MS) – A 
população também tem que fazer sua parte. Qual é a 
parte da população brasileira? Preocupar-se um pou-
quinho em não fazer tantas dívidas, em não se endi-
vidar tanto, porque há, sim, uma preocupação que ela 
tem que ter com a alta dos preços no País.

Se o Presidente permitir, ouço V. Exª, Senador 
Adelmir Santana.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senadora 
Marisa Serrano, ouvi parte do pronunciamento de V. Exª 
e sinto a preocupação de todo o País com relação à 
ameaça do retorno da inflação. Tivemos uma convivên-
cia de quase quatro décadas com índices inflacionários 
altíssimos e sabemos o quanto isso é prejudicial aos 
mais pobres, é uma forma de tributar os mais pobres. 
Mas me chama a atenção a colocação que V. Exª faz, 
a preocupação que mostra quanto ao tamanho do Es-
tado brasileiro. Todos sabemos, ou deveríamos saber, 
da importância de se reduzir o tamanho do Estado bra-
sileiro, Municípios, Estados e União, todos sabemos 
da importância de se ter parcimônia nas despesas. 
No entanto, quando crescem as despesas,  percebe-
se que às vezes se procuram os meios mais fáceis 
para resolver essa questão: busca-se o aumento da 
receita via crescimento de alíquotas, criação de con-
tribuições e de novos tributos, o que não nos parece 
o caminho melhor. Eu queria me associar ao discurso 
de V. Exª falando dessa preocupação. A ameaça está 
aí, ameaça que tem fatores, inclusive, fora do País – a 
questão do preço do petróleo e a questão da escassez 
de alimentos. Quero louvar a sua preocupação e me 
associar a ela: de fato, temos que ser parcimoniosos 
com relação às despesas do Estado brasileiro. Agora 
mesmo tramita na Casa um projeto, entre tantos que 
se discutiram nesses últimos quinze anos, de reforma 
tributária. Entretanto, o que se vê, mesmo com esse 
projeto em andamento, é a possibilidade de criação 
de mais uma contribuição, quando o próprio projeto 
fala em acabar com as contribuições. As contribuições 
talvez sejam um dos piores tributos, porque são con-
centradas apenas no Governo central, não se faz um 
rateio entre os entes federativos. Portanto, nós temos 

que ter preocupação, sim, diminuindo o tamanho da 
despesa e não buscando o aumento da receita. Muito 
obrigado a V. Exª pela concessão do aparte.

A SRA.  MARISA SERRANO (PSDB – MS) – 
Obrigado, Senador Adelmir.

Termino as minhas palavras, Senador Geraldo 
Mesquita, associando-me ao Senador Papaléo, ao 
Senador Romeu Tuma, que, antes de mim, falaram 
do mesmo tema nesta tarde, aqui, da preocupação 
de todos com essa possibilidade, uma possibilidade 
real para a qual o Brasil tem que se preparar e dar o 
exemplo, principalmente os governos, para que a po-
pulação brasileira não sofra tanto.

Agradeço a V. Exª e a todos os aparteantes.
Muito obrigada.

Durante o discurso dA SRA.  Marisa Ser-
rano, o Sr. Papaléo Paes, suplente de Secretáio, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Romeu Tuma.

Durante o discurso dA SRA.  Marisa Ser-
rano, o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Mesquita Júnior.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Com a palavra, o Senador Papaléo.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Solicito a V. Exª que 
eu possa fazer uso da palavra para uma comunicação 
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Já ia mesmo anunciar a fala de V. Exª 
para uma comunicação inadiável. Fique à vontade.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Mui-
to obrigado.

Sr. Presidente, quero ler importante matéria pu-
blicada no Correio Braziliense, até para que as pes-
soas saibam que o Senado tem a sua participação 
também em diversas outras ações responsáveis diante 
da sociedade.

Trata-se de matéria assinada pelo Dr. Agaciel da 
Silva Maia, Diretor-Geral do Senado Federal e Vice-
Reitor da Unilegis, sob o título “A Defesa da Infância 
e o Senado Federal”:

A infância representa uma das fases mais 
importantes da vida. Do ponto de vista legal é o 
período da vida em que vai desde o nascimen-
to até os 12 anos de idade, quando, então, se 
inicia a fase da adolescência.Os cuidados da 
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infância são condição fundamental para que, 
individual e coletivamente, possamos construir 
uma sociedade mais equilibrada e sadia.

São recorrentes no Brasil e no mundo 
os casos de maus-tratos à criança, desde 
espancamentos, desrespeito, destinação ao 
trabalho e prostituição infantil, até os atos de 
pedofilia. Algumas dessas situações, particu-
larmente aquelas ligadas ao uso de violência, 
têm recebido especial atenção da mídia e das 
autoridades governamentais.

No caso da pedofilia, prática abominável, 
temos presenciado a utilização por criminosos 
da própria tecnologia dos meios de comuni-
cação como instrumento de aproximação das 
suas vítimas. Há que se reconhecer que a In-
ternet, embora se destacando como meio de-
mocrático de comunicação entre as pessoas 
de todo o mundo, acaba facilitando o contato 
de crianças com estranhos em ambientes, 
muitas vezes, longe da vigilância dos pais e 
responsáveis. Acrescentem-se, ainda, as es-
tarrecedoras estatísticas de que a maioria dos 
abusos sexuais contra crianças é praticada por 
familiares ou pessoas muito próximas delas.

O Estado, as famílias, as organizações 
não-governamentais e outras entidades públi-
cas e privadas têm dedicado parte expressi-
va dos seus recursos para o atendimento de 
necessidades relacionadas à infância. Desde 
13 de julho de 1990, temos a Lei nº 8.069, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, um 
conjunto de normas e princípios voltados para 
o cumprimento dos direitos e das obrigações 
pertinentes a esse segmento, dispondo, ainda, 
das medidas corretivas por atos infracionais.

O Senado Federal, em particular, tem 
adotado inúmeras iniciativas para combater 
agressões à criança. Pode-se destacar, por 
exemplo, a criação da Comissão Parlamentar 
de Inquérito para apurar a utilização da Internet 
na prática de crimes de pedofilia e para discu-
tir a relação desses com o crime organizado. 
A Comissão, presidida pelo Senador Magno 
Malta e relatada pelo Senador Demóstenes 
Torres, investiga diversos casos de pedofilia 
e deverá concluir diagnóstico detalhado da 
situação, o que viabilizará a formulação de 
políticas públicas adequadas de combate ao 
problema.

A atenção redobrada contra a pedofilia 
ensejou a tramitação de seis projetos de lei no 
Senado. Contudo, a preocupação dos Senado-

res extrapola o horizonte imediatista do tema. 
Considerando apenas o universo dos projetos 
mais recentes, o Senador Cristovam Buarque 
apresentou o PLS nº 209/2008, objetivando 
tornar inelegível o agente público que for de-
nunciado por envolvimento com a prostituição 
infantil. No último ano, foi aprovada também 
a atual Lei nº 11.542, de 12 de novembro de 
2007, instituindo o Dia Nacional de Combate 
ao Trabalho Infantil.

Além do combate aos crimes contra as 
crianças, cabe especial destaque à atuação 
da Senadora Patrícia Gomes, autora do PLS 
nº 281, de 2005, de proteção à infância, ob-
jetivando incentivar as empresas a prorroga-
rem a licença-maternidade até completar seis 
meses. O objetivo dessa proposição é permitir 
maior tempo de relação entre o recém-nascido 
e a mãe, com diversos resultados positivos, 
incluindo-se aí maior tempo de amamentação, 
essencial à saúde do bebê. A proposição já 
foi aprovada pelo Senado e encontra-se sob 
apreciação da Câmara dos Deputados.

A preocupação do Senado com o com-
bate ao trabalho infantil não se restringiu à 
atuação legislativa. A própria Presidência da 
Casa, por intermédio de sua Secretaria de Co-
ordenação Técnica e Relações Institucionais, 
promoveu o III Fórum Senado Debate Brasil, 
realizado em 2007. O fio condutor das apre-
sentações e dos debates foi a idéia de que 
comportamentos violentos praticados na vida 
adulta têm raízes nas relações fundamentais 
de cada indivíduo em seus primeiros anos de 
vida, as quais se desenvolvem em contextos 
familiares e culturais.

Todas essas ações representam uma 
parte do que é feito, hoje, no Senado Fede-
ral, em favor das crianças. Os Senadores e as 
Senadoras têm o claro entendimento de que 
há muito o que fazer pela infância no Brasil, 
conscientes de que a proteção à criança é 
condição essencial para que elas se tornem, 
no futuro, adultos capazes de trabalhar na 
construção de um País economicamente mais 
forte e socialmente mais justo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – É um prazer, Senador Papaléo Paes. 
Parabenizo V. Exª pela menção ao artigo do nosso 
Diretor!

Na verdade, o Diretor da Casa, além de cumprir 
suas atribuições normais de dirigir a Casa, participa 
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publicamente conosco do debate de questões relevan-
tes. Temos lido, com freqüência, artigos do Dr. Agaciel, 
abordando temas relevantes tratados por esta Casa 
e de interesse dos brasileiros. É uma satisfação para 
todos nós contarmos com um Diretor polivalente como 
o Dr. Agaciel.

Concedo a palavra ao Senador Cristovam Bu-
arque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Collor, 
vim aqui cumprimentar o Presidente da República, 
que sancionou, na semana passada, um projeto de 
lei de origem desta Casa, coisa rara ultimamente. Ra-
ros projetos que saem daqui têm conseguido chegar 
à sanção presidencial. Mas fico feliz de saber que o 
Presidente, como tomei conhecimento, sancionou e 
publicou no Diário Oficial um projeto que dá direito 
a cada família de levar os filhos à escola a partir do 
dia em que eles fizerem quatro anos. Ou seja, aquela 
idéia de que os filhos dos ricos têm direito à escola a 
partir dos dois anos e de que os dos pobres têm esse 
direito só a partir dos seis anos muda no Brasil. A par-
tir de agora, é um direito de toda família ter uma vaga 
na escola para o filho que completar quatro anos. Isso 
muda a realidade.

Para minha surpresa, muitos perguntaram por 
que, para que garantir vaga a uma criança aos qua-
tro anos, Senador Geraldo Mesquita. Todos deviam 
saber que é quase certo que uma criança que entra 
aos quatro anos na escola já sabe ler aos seis anos. 
A que entra na escola aos seis anos pode chegar aos 
nove anos sem saber ler, pode entrar na adolescência 
e virar, aos 15 anos, um adulto analfabeto.

Mas não é só o fato de aprender a ler: a criança 
que entra aos quatro anos na escola – não só na es-
cola, mas também no futebol, na música e em outras 
atividades – tem mais condições de dar continuidade 
aos seus estudos. É a partir da primeira infância que 
uma criança começa a demonstrar e desenvolver seu 
potencial e seu talento.

Por isso, creio que o Brasil entra numa nova fase 
ao emitir esse direito para as famílias, mas isso não se 
vai transformar automaticamente em realidade. Have-
rá um tempo para que os pais tomem conhecimento 
disso. Os pais pobres não vão saber disso. É preciso 
tempo para que tomem conhecimento do que parece 
uma ousadia para eles: reivindicar um novo direito 
que surgiu.

Vai tomar tempo também para que as escolas se 
adaptem. Não podemos esperar que essas escolas 
comecem a ter espaço suficiente. Algumas vão reagir, 
vão dizer que é preciso esperar, mas vão ser cobradas, 

de tal maneira que, ao longo de um, dois, três, cinco 
anos, talvez até mesmo dez anos, as crianças das fa-
mílias mais pobres terão o mesmo direito das crianças 
das famílias mais ricas: entrar em uma escola a partir 
da primeira infância.

Mas, se esse projeto já está sancionado, quero 
chamar a atenção para o fato de que outros estão ca-
minhando aqui. E era preciso que a gente combinasse, 
se fosse o caso, com as autoridades governamentais, 
para que Executivo e Legislativo, juntos, avançassem 
nessa questão.

Há um projeto também de minha autoria, como 
esse da criança na escola a partir dos quatro anos, 
que acabei de citar, Senador Collor – e falo para o se-
nhor, porque o senhor foi o Presidente que trouxe para 
o Brasil o problema do meio ambiente –, que propõe a 
criação do royalty verde. O objetivo do projeto é levar 
uma parte do royalty que hoje é recebido pelo petróleo 
para a Amazônia, transformar aquele recurso que se 
está esgotando em fonte de dinheiro, para proteger os 
recursos que a gente quer que não se esgotem jamais. 
Com esse royalty verde, o dinheiro do petróleo seria 
usado para gastar com a proteção da floresta amazô-
nica, incluindo pagamento às famílias que viviam onde 
as florestas fossem protegidas, incluindo transferências 
ao governo estadual, cada um deles, com base nas 
fotos dos satélites que indicassem onde houve peque-
na queima de florestas. Esse projeto está circulando. 
Vai levar quatro ou cinco anos para ser sancionado, 
como ocorreu com aquele que diz que as crianças com 
quatro anos têm direito à escola, salvo se o Governo 
decidir fazê-lo logo.

Há outro também, Sr. Presidente, muito parecido 
com o que, nesses dias, li e que o Governo pensa em 
mandar para cá. Fiquei feliz. Ele obriga que todo royal-
ty do petróleo que vai para uma cidade seja aplicado 
na educação. Fica naquela cidade. Não vou comprar 
briga com os Prefeitos, embora pessoalmente eu ache 
que a lei de royalties deveria ser substituída com uma 
visão nacional, não com uma visão estadual e muni-
cipal, como é hoje.

O petróleo não pertence à cidade, mas, sim, à 
Nação brasileira. É uma dádiva geológica, não histórica, 
nada tem a ver com o tempo de descoberta do Brasil, 
muito menos com o tempo de formação dos Estados 
e da criação das cidades. Mas não quis entrar nessa 
disputa. Meu projeto é simples: o royalty fica na cida-
de, mas é aplicado obrigatoriamente em educação. É 
uma maneira de o Brasil dar um recado aos Prefeitos: 
“Respeitamos que vocês dirijam cidades que têm pe-
tróleo e que, com isso, usem o recurso do royalty que 
deveria ser nacional, mas o Brasil exige que vocês 
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gastem com suas crianças, para que elas tragam re-
torno para o País”.

Pelo que vi nos jornais, o Governo está pensando 
em um projeto de royalty que nacionalize os royalties 
para a educação. Eu o acho corretíssimo e até mais 
avançado que minha proposta. Terei o maior prazer 
em substituir o meu por esse, se for o caso, mas que 
ele seja encaminhado rapidamente, para que funcione 
aqui, circule aqui, como os projetos que vêm do Go-
verno, que têm uma velocidade muito diferente da dos 
projetos que nascem aqui dentro.

Quero chamar a atenção também para um pro-
jeto que está circulando aqui e que considera como 
crime hediondo todo assassinato – essa é a palavra 
certa – provocado por motoristas embriagados ou 
sob efeito de drogas. Hoje, o motorista que comete 
um assassinato por dirigir embriagado um automó-
vel é tratado como um criminoso comum, quando 
acredito que seja criminoso de uma gravidade muito 
maior. Reconheço que deveríamos acabar com essa 
história de crime hediondo; todo crime deveria ser 
hediondo. O Brasil é um dos raros países que põem 
um adjetivo na criminalidade. Existem crimes e cri-
mes hediondos; essa é uma coisa raríssima. Existem 
crimes contra a pessoa e crimes contra a humanida-
de; há uma distinção de qualidade entre esses dois 
crimes. Mas diferenciar crime de crime hediondo é 
algo muito especial do Brasil, como também é espe-
cial do Brasil o fato de preso com título superior ter 
tratamento diferente daquele que é dado ao criminoso 
que não tem título superior. Talvez, isso seja fruto da 
aristocracia, da monarquia, quando havia leis espe-
ciais para os aristocratas; estas eram leis diferentes 
das que chegavam ao povo. A incompleta República 
brasileira importou da monarquia esses privilégios à 
parcela de nível superior ou rica, que é quase a mes-
ma coisa no Brasil, e os mantém. É preciso acabar 
com isso. Então, há esse projeto.

Há um projeto simples, Senador Adelmir Santana, 
que prevê a obrigatoriedade de os pais que recebem 
o Bolsa-Família irem pelo menos uma vez à escola de 
seus filhos. O Bolsa-Família já descaracterizou muito a 
responsabilidade com a educação ao fazer a fiscaliza-
ção da freqüência de maneira tímida, sem rigor, como 
era feito quando era administrado pelo Ministério da 
Educação. Ao passar pelo Ministério da Assistência 
Social, do Desenvolvimento Social, como é chamado, 
naturalmente, conceitualmente, filosoficamente, já di-
minui a obrigatoriedade da educação, porque, vamos 
falar com franqueza, a obrigação do Ministério do De-
senvolvimento Social é dar comida, não educação. Eles 
até estão corretos, do ponto de vista filosófico, na admi-
nistração pública. Mas pelo menos obriguemos os pais 

a irem à escola de seus filhos uma vez por mês. Não é 
muito. Esse projeto está andando muito devagar aqui. 
Se o Governo abraçasse essa idéia, tenho certeza de 
que ele tramitaria de maneira muito mais rápida.

Também há um projeto que defendo, sim: que to-
dos os pais neste País tenham o direito a um dia por 
ano de falta ao trabalho, desde que compareçam à es-
cola do filho, não para ficar flanando, não para ficar se 
distraindo, mas para ver como anda o seu filho! Esse é 
um projeto que traz a responsabilidade ao pai na edu-
cação do filho. Da mesma maneira, está correndo aqui 
um projeto de minha autoria que dá responsabilidade 
total aos pais, de tal maneira que um pai, se tiver um 
filho fora da escola, poderá ser responsabilizado crimi-
nalmente. Há gente assustada com esse projeto. Dizem 
que é um absurdo, que fere os direitos civis e os direitos 
humanos, que a liberdade é o maior bem que se tem 
e que ninguém pode tirar; dizem que se criminaliza o 
fato de uma criança não estar na escola. Creio que a 
liberdade de alguém não mandar o filho à escola deve 
ser uma liberdade negada. Cada um de nós não tem 
liberdade de matar o outro, de roubar do outro, ou seja, 
a liberdade tem seus limites. Por que ter a liberdade 
de roubar o futuro do filho, ao negar-lhe uma escola, 
ao não ser responsável pela freqüência da criança à 
escola? Esse projeto está avançando devagar.

Finalmente, Sr. Presidente, para terminar o tempo, 
quero chamar atenção para um projeto de lei que tam-
bém apresentei e que permite a redução no Imposto 
de Renda, Senador Pedro, para gastos com crianças 
carentes. É muito interessante: os ricos podem des-
contar do Imposto de Renda o que gastam com seus 
filhos, mas, se um cidadão sem filhos quiser investir na 
educação de uma criança pobre, ele não pode pedir 
o desconto no Imposto de Renda. Tenho minhas dúvi-
das sinceras se esse desconto do Imposto de Renda 
deveria existir. Tenho minhas dúvidas sinceras se a 
gente deveria dar desconto do Imposto de Renda para 
pagar escolas particulares para os filhos dos ricos, se 
esse dinheiro não deveria ir todo para o Estado, para 
investir na escola pública dos filhos dos pobres. Mas, 
já que existe, não vamos criar confusão e briga com 
isso. Pelo menos que se dê direito ao desconto àque-
le que quer gastar com a educação do filho ou com 
a educação de seus trabalhadores em casa ou de al-
gum trabalhador na sua empresa de nível mais baixo 
de renda. Aquele que não tivesse filhos poderia fazer 
o desconto se gastasse esse dinheiro na educação 
dos filhos dos pobres.

São alguns projetos, Sr. Presidente, que trago 
aqui, apenas para lembrar a satisfação que tive na 
semana passada de ver meu primeiro projeto de lei 
sancionado pelo Presidente da República. Diante do 
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desânimo que, muitas vezes, toma conta da gente nes-
ta Casa e que faz a gente se perguntar “o que é que 
estou fazendo aqui, neste frio, no meio de gripes?”, 
quando a gente vê um projeto de lei nosso sancionado 
pelo Presidente da República, quero dizer que a gente 
pensa “vale a pena continuar insistindo”.

Vou continuar insistindo nesses outros projetos, 
mas pedindo ao Presidente da República que tente ver 
qual desses casa com as intenções do Governo e que 
o abarque, de preferência respeitando a paternidade. 
Do contrário, que pelo menos faça com que o projeto 
não espere quatro, cinco, seis anos ou até mais para 
ser sancionado!

Dá-me tristeza, às vezes, ver projeto de lei de 
Senador que já morreu. E isso é comum. Procurem 
ler a lista, que verão a quantidade que há. O Governo 
poderia apressar isso, se houvesse vontade, mas tam-
bém os líderes desta Casa poderiam fazê-lo.

Sr. Presidente, era o que tinha a falar, mas, de 
qualquer maneira, há um pedido do Senador Azeredo 
para apartear, a quem concedo o aparte com muito 
prazer.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Gostaria 
apenas de complementar o que V. Exª disse: há outro 
projeto de autoria de V. Exª muito importante, que é o 
que dá direito aos brasileiros que moram no exterior 
de terem representantes no Congresso, a exemplo do 
que acontece na Itália. Esse projeto está na pauta do 
plenário, aprovado em Comissões, e seria outro pro-
jeto muito importante para ser viabilizado.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Agradeço-lhe muito, Senador Azeredo, por ter trazi-
do esse projeto. Eu quis ater-me a alguns que dizem 
respeito a aspectos sociais, sobretudo à educação, 
mas considero que esse seja um projeto importante. 
Na semana passada, a Câmara fez uma sessão, e as 
televisões fizeram programas referindo-se ao “outro 
Estado” brasileiro, o 28º Estado brasileiro. E é um Es-
tado maior do que muitos dos Estados que o Brasil tem 
dentro do seu território. Hoje, nossos emigrantes são 
mais de cinco milhões; de Brasília, são 2,5 milhões de 
emigrantes. Ou seja, é um novo Estado que surgiu, e 
não há ninguém que o represente aqui.

O projeto de lei de reforma da Constituição está 
sobre a mesa há meses, não é, Senador Eduardo 
Azeredo? O Senador Azeredo foi o Relator e agre-
gou, criativamente, mudanças ao projeto. O projeto 
está sobre Mesa e não é aprovado. São cinco mi-
lhões de brasileiros que não têm o direito de terem 
representantes aqui dentro. Seria fácil fazê-lo; basta-
ria copiar o que fizeram a Itália, a França e Portugal. 
A Assembléia Nacional de Portugal tem deputados 
eleitos por portugueses que moram no Brasil. Por 

que os brasileiros que moram no exterior não têm um 
deputado eleito por eles para representar seus inte-
resses, sobretudo eles, que mandam US$5 bilhões 
por ano para o Brasil? Creio que esse seria também 
um projeto que mereceria nosso esforço, para que o 
fizéssemos avançar.

Sr. Presidente, essas eram minhas palavras, 
agradecendo a sanção do projeto ao Presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, que terá essa 
marca positiva na História – e eu disse isso ao Ministro 
da Educação –, podendo dizer que, no Governo dele, 
com a assinatura dele e do Ministro, as crianças de 
quatro anos de idade, filhas dos mais pobres, a par-
tir de agora, terão direito a uma vaga na escola mais 
próxima de sua casa.

Por fim, reitero meu pedido de que apoiemos os 
demais projetos positivos que circulam nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Cristovam Bu-
arque, o Sr. Geraldo Mesquita Júnior, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Adelmir Santana.

O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – 
DF) – Obrigado, Senador Cristovam.

Pela Liderança do PT, concedo a palavra à Se-
nadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Como 
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, agradeço, em primeiro lugar, ao Se-
nador Fernando Collor, que me permitiu falar antes do 
seu já anunciado pronunciamento.

Eu não poderia deixar de vir à tribuna, Senador 
João Pedro, para comentar e fazer o registro de uma 
notícia que está veiculada nos nossos principais jornais 
e é fruto de mais um levantamento do nosso Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que mostra 
a queda da desigualdade no nosso País. Uma notícia 
como essa, Senador Collor, infelizmente, acaba não 
tendo o destaque merecido. Todos sabem que a pior 
chaga, a pior mazela de um país de dimensões conti-
nentais como o Brasil é a desigualdade social, e qual-
quer ação de Governo teria que ser, até pelo aspecto 
ético – já tive oportunidade de dizer isso aqui –, medida 
inclusive pela questão ética: se ela atua no sentido de 
diminuir a desigualdade social ou de ampliá-la, porque 
não existe nada mais antiético do que a desigualda-
de e a injustiça social institucionalizada e crescente. 
Quando isso é algo deliberado, instaurado, instalado, 
acionado como uma ação política do Estado, ou seja, 
promover, ampliar a desigualdade social, essa é a 
corrupção das corrupções, porque só se pode ampliar 
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a desigualdade quando se retira dos que menos têm 
para dar aos que mais têm.

Então, considerando que os números, os dados 
apresentados pelo Ipea, um instituto absolutamente 
considerado e respeitado por todos, são significati-
vos de redução da desigualdade – uma diminuição 
em 7% das desigualdades, comparando o quarto 
trimestre de 2002 e o primeiro trimestre de 2008 –, 
isso não é coisa para ficar em rodapé de jornal ne-
nhum. Isso deveria estar estampado, destacado, e 
ser debatido, inclusive para ser aperfeiçoado. O pró-
prio estudo do Ipea que apresenta essa significativa 
redução na desigualdade entre os que mais ganham 
e os que menos ganham no nosso País aponta que 
ainda temos de ter profunda intervenção para que a 
massa salarial, o ganho do trabalho dentro do PIB e 
o comparativo entre o ganho do trabalho e o ganho 
do capital, que, infelizmente, não se alterou no último 
período, possam ter alteração. Mas, indiscutivelmen-
te, a modificação na remuneração é significativa, e 
os dados estão aí para serem realçados e, inclusive, 
valerem para a nossa reflexão. 

O estudo do Ipea diz que a parcela dos trabalha-
dores brasileiros que recebem rendimentos mais altos 
teve um aumento de quase 5% nos salários, nos últi-
mos cinco anos – esse índice de quase 5% é acima da 
inflação, porque recuperação significa além da perda 
inflacionária –, enquanto para o grupo de menor renda 
a elevação foi de 22%. Portanto, os que mais ganham 
tiveram uma recuperação acima da inflação de quase 
5%, mas os que menos ganham tiveram uma recupe-
ração quase cinco vezes maior, de 22%. Isso é uma 
prova inequívoca de que as políticas que vêm sendo 
adotadas, de geração de emprego, de emprego com 
carteira assinada – que é um emprego indiscutivelmen-
te de melhor qualidade, mais seguro, porque garante 
os benefícios da Previdência e da assistência, caso 
haja acidente de trabalho ou caso fique desemprega-
do, podendo acessar o seguro desemprego –, todas 
essas políticas de distribuição, por meio do Bolsa Fa-
mília, de recuperação do salário mínimo e de geração 
de emprego estão frutificando. Estão frutificando e são 
indiscutivelmente responsáveis por essa melhoria na 
queda da desigualdade. 

O índice de Gini, que mede a desigualdade no 
País, era de 0,54 em 2002 – o índice de Gini vai de 
zero a um; quanto mais aproximar-se do zero, menor 
a desigualdade entre as camadas sociais no país – e 
hoje estamos com 0,50. Portanto, já houve uma que-
da significativa, que, inclusive acelerou-se a partir de 
2004, quando tivemos uma queda mais acentuada. E 
a perspectiva, inclusive do próprio Márcio Pochmann, 
que é o Presidente do Ipea, é de que até o final do 

mandato do Presidente Lula, a continuar com as polí-
ticas bem-sucedidas de distribuição e de recuperação 
da renda, principalmente dos que menos ganham, va-
mos chegar a 0,49% em 2010, que é nada mais, nada 
menos, Senador João Pedro, um índice que o Brasil 
não retomava desde 1960. Portanto, vamos ter, depois 
de 50 anos, a perspectiva de uma distribuição de renda 
que já tivemos na década de sessenta e infelizmente 
acabamos perdendo.

Eu sempre gosto de ver como é que isso se apli-
ca a minha aldeia, ao meu Estado. Fico também mui-
to satisfeita porque o noticiário de hoje que repercute 
esses estudos, esses indicativos do Ipea, de diminui-
ção da desigualdade entre ricos e pobres no País, 
coloca que em Santa Catarina também os resultados 
são extremamente positivos e apresenta um dado do 
Dieese de Santa Catarina em que está quantificado 
que 92,6% das negociações salariais no meu Estado 
estiveram acima da inflação, acima do INPC. Portanto 
numa demonstração de que os acordos salariais têm 
feito a recuperação do salário também no Estado de 
Santa Catarina.

Por último, agradecendo a gentileza de ter me 
permitido utilizar a palavra neste momento, ainda não 
acessei, Senador João Pedro, mas espero ter em mãos 
até o final da tarde, a pesquisa que todos nós do PT 
estamos comemorando.

Essa pesquisa foi encomendada pela Direção 
Nacional do nosso partido ao instituto Vox Populi, ten-
do sido feita uma ampla avaliação da aceitação, da 
preferência partidária, de como as pessoas em todos 
os cantos do Brasil estão vendo os partidos políticos e 
a atuação dos governos, além da perspectiva eleitoral 
para este ano, já que todos nós aqui estamos bastante 
agitados e acompanhando, por telefone, as convenções 
e como estão as negociações das candidaturas em 
cada um dos Municípios brasileiros e, principalmente, 
dos nossos Estados.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Uma 
coisa que nos animou muito no resultado dessa pes-
quisa, cujo detalhamento ainda não tenho em mãos, 
é que o PT voltou a ser o partido preferido. Vinte e 
seis por cento das pessoas consultadas pelo instituto 
Vox Populi estabelecem o PT como o partido de pre-
ferência; em segundo lugar, está o PMDB com 7%; e 
o PSDB em terceiro lugar, com 5%. Portanto, Senador 
João Pedro, essa diferença significativa de 26% de pre-
ferência entre os entrevistados é algo que nos anima 
muito, principalmente quando estamos às vésperas de 
mais um pleito eleitoral.
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Também houve uma recuperação extremamente 
significativa da avaliação positiva do Presidente Lula 
e do Governo nas Regiões Sudeste e Sul do nosso 
País.

(Interrupção do som.)

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Nós 
estamos percorrendo as ruas de todos os Municípios e 
percebemos os resultados efetivos das políticas e das 
ações do Governo do Presidente Lula. E isso, obvia-
mente, terá repercussão e será fator que nos ajudará, 
e muito, no processo eleitoral municipal de 2008.

Até fiz questão de trazer as duas notícias ao 
mesmo tempo, apesar de não terem conexão imediata. 
Mas, indiscutivelmente, se há uma melhoria da renda, 
se há uma predileção pelo Partido dos Trabalhadores, 
como aparece na pesquisa, uma preferência e um re-
conhecimento de ser um partido que tem um compro-
misso com os mais humildes, com aqueles que mais 
precisam de políticas públicas voltadas à superação 
das desigualdades e das injustiças, é algo que nós do 
PT só temos a comemorar.

Era o que tinha a dizer, Presidente. Agradeço o 
tempo que me foi concedido.

Durante o discurso da Srª Ideli Salvat-
ti, o Sr. Adelmir Santana, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Mesquita Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Com a palavra o Senador Fernando 
Collor.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pro-
nuncia seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Geraldo Mesquita, Srªs e Srs. Senadores, é 
unânime a opinião de que o Brasil possui uma exces-
siva quantidade de leis. Mais que isso, tem-se a per-
cepção de que nossas leis seriam de baixa qualidade. 
Essas constatações contribuem para consolidar um 
fenômeno tipicamente nacional, que o senso comum 
sintetiza no difundido conceito das leis que pegam e 
leis que não pegam.

Já seria ruim se apenas o cidadão comum des-
confiasse da qualidade de nosso arcabouço legal. Mas 
a situação é ainda pior. Várias autoridades de reco-
nhecida competência na área comungam da mesma 
opinião. O Ministro Celso de Mello, por exemplo, vem 
destacando que o “eventual ativismo judicial” do Su-
premo Tribunal Federal decorre, em boa medida, da 
precariedade técnica de nossas leis.

É desnecessário dizer que a culpa não é exclu-
siva do legislador, de vez que sua produção quase 
sempre busca atender a uma demanda da sociedade 
civil, atravessada por uma miríade de intercorrências 

de toda ordem, desde os grupos de pressão menos 
fortes até os lobbies mais poderosos. O impulso le-
gislativo desvencilha-se, por fim, de sua origem mais 
“autoral” e acaba por refletir, ductilmente, as nuanças 
da sociedade. Também é impossível desconsiderar a 
magnitude do papel exercido pelo Poder Executivo na 
feitura e aprovação de leis, o que o torna co-respon-
sável pela situação que ora descrevemos.

Esse preâmbulo, Sr. Presidente, objetiva, para-
doxalmente, mostrar a relevância que certas leis, bem 
urdidas, assumem para um país e um povo. Um revo-
lucionário como Voltaire diria: “Se quereis ter boas leis, 
queimai as que tendes e fazei novas.” Contudo, a me-
lhor tradição liberal recomenda uma sábia prudência, 
baseada em regras universais de conduta justa, para 
dar ensejo aos arranjos necessários à perfeita convi-
vência entre os indivíduos. A resultante de tal princí-
pio, Srªs e Srs. Senadores, é o desenho fino de boas 
leis que, modificam e melhoram a vida dos cidadãos 
e tornam o País mais receptivo aos ventos da moder-
nidade e da justiça social.

Eu gostaria, portanto, de destacar algumas dessas 
leis que imprimiram novos rumos ao Brasil. Leis que, 
ao completarem 18 anos de vigência agora em 2008, 
alcançam simbolicamente a sua maioridade.

A Lei nº 8.069, de 1990, conhecida como Estatuto 
da Criança e do Adolescente, hoje referida em brilhante 
artigo pelo Diretor-Geral desta Casa, Dr. Agaciel Maia, 
e aqui referido também pelo Senador Papaléo Paes, 
inscreve-se nesse seleto rol de leis que contribuem 
para mudar decisivamente a feição de um país.

Reconhecido internacionalmente pela sua qua-
lidade e abrangência, o Estatuto foi, em grande parte, 
inspirado nos instrumentos internacionais de direitos 
humanos das Nações Unidas, beneficiando-se de docu-
mentos como a Declaração dos Direitos da Criança; 
os Princípios das Nações Unidas para a Prevenção 
da Delinqüência Juvenil; as Regras Mínimas das 
Nações Unidas para a Administração da Justiça 
Juvenil e as Regras das Nações Unidas para Pro-
teção de Menores Privados de Liberdade.

Nos dias que correm, relembrar o Estatuto da 
Criança e do Adolescente significa aquilatar o quan-
to esse diploma contribuiu e vem contribuindo para 
combater e minorar uma plêiade de problemas an-
cestrais que cingem o Brasil ao atraso e a práticas 
socialmente condenáveis. Sem o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, certamente seria mais difícil conter 
a exploração do trabalho infantil; acabar com o abu-
so e a violência contra as nossas crianças; reduzir os 
índices de mortalidade infantil; disciplinar o acesso a 
creches e instituições pré-escolares; enfim, zelar mais 
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adequadamente por nossos filhos e filhas, promessa 
de um futuro mais acolhedor que o presente. 

Já a Lei nº 8.072, de 1990, Sr. Presidente, cuidou 
de disciplinar o inciso XLIII do art. 5º da Carga Magna 
de 1988, que havia introduzido no ordenamento jurí-
dico nacional a figura do crime hediondo com redação 
bastante clara:

A lei considerará crimes inafiançáveis 
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, o terrorismo e os definidos como 
crimes hediondos (...)

A legislação infraconstitucional acertadamente 
não conceituou o crime hediondo, deixando a missão 
para a doutrina. No entanto, provocou profunda altera-
ção no universo jurídico criminal com o endurecimento 
sensível nos campos penal e processual, a introdução 
do regime integral fechado, a vedação da liberdade 
provisória e de quaisquer institutos que pudessem 
abrandar a execução da pena. Tais características, Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores,  vieram ao encontro 
do anseio popular por uma justiça inflexível, quando 
a natureza do crime cometido for incontestavelmente 
bárbara e cruel.

Quando falamos de legislação moderna, não 
podemos deixar de citar a Lei nº8.078/90, o Código 
de Defesa do Consumidor. Trata-se de diploma legal 
abrangente, considerado um dos mais modernos do 
mundo no que se refere às relações de consumo nas 
sociedades contemporâneas. Seja na esfera civil, seja 
na seara administrativa, ou ainda no campo do Direito 
Penal, o Código definiu as responsabilidades e os me-
canismos para reparação de danos causados nas tran-
sações comerciais, determinou o modelo para o Poder 
Público atuar nas relações de consumo e previu novos 
tipos de crime, com as respectivas penalidades.

De tão importante, o Código de Defesa do Con-
sumidor talvez seja o documento legal mais conheci-
do pelo grande público, das donas-de-casa aos pro-
prietários de estabelecimentos comerciais, inclusive 
os mais populares. Eis o exemplo de uma lei que foi 
capaz de proporcionar o ajuste necessário entre o 
desenvolvimento da sociedade capitalista, com todo 
o seu corolário de trocas econômicas, e a decorrente 
necessidade de proteger a parte mais fraca nas rela-
ções desiguais. Note-se que sua abrangência deriva 
da adoção de princípios, evitando-se a tentação de 
mapear toda e qualquer ocorrência material, o que 
certamente resultaria em fracasso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro gran-
de avanço se deu com a instituição da Lei nº 8.112, de 
1990, o chamado e conhecido RJU. Todos sabemos 

que as normas que regem o funcionalismo público 
sempre suscitaram debates ferrenhos entre os dou-
trinadores, as autoridades, os poderes constituídos e 
os próprios servidores públicos. Não constitui tarefa 
simples tentar explicar razões de tamanha polêmica. 
Percalços à parte, convém assinalar que era de todo 
desejável manter a unicidade de legislação referente 
ao regime jurídico dos servidores, a fim de manter as 
evidentes assimetrias que regime de duplicidade então 
vigente provocava. 

Não poderia ainda deixar de mencionar a Lei  Or-
gânica da Saúde, Lei nº 8.080, de 1990, que determinou 
a configuração do sistema de saúde em nosso País. 
Trata-se de uma legislação inovadora, cujo caráter é 
perceptivelmente democrático, pois mantém a diretriz 
constitucional da saúde como direito de todos, além 
de caminhar no sentido da descentralização da gestão 
administrativa. Segundo especialistas, apenas Brasil, 
França, Inglaterra e Canadá dispõem de uma política 
fundada na universalidade do acesso à saúde pública. 
Quero crer que isto não seja de pouca relevância – e 
hão de concordar comigo os vários Senadores e Se-
nadoras desta Casa com formação e experiência de 
médicos militantes.

Outra área igualmente fundamental, mas freqüen-
temente relegada a plano secundário, é a da cultura. 
Contudo, nos anos 90, foram introduzidos novos dis-
positivos legais no ordenamento jurídico pátrio. Um 
exemplo é a Lei nº 8.313, de 1991, mais conhecida 
como Lei Rouanet, que institui o Programa Nacional 
de Apoio à Cultura, o Pronac, com o objetivo de fo-
mentar e apoiar a atividade cultural brasileira em ge-
ral, incluindo obras cinematográficas, tão premiadas 
nos anos que estamos vivendo. Foram estabelecidos 
mecanismos de incentivo ao investimento no cinema 
nacional por meio de renúncia fiscal. Para as empresas 
investidoras, isso representa, na prática, oportunidade 
de marketing a um custo muito baixo. As repercussões 
positivas dessa legislação, amplíssimas, estendem-se 
aos dias atuais, contribuindo para o robustecimento da 
cultura nacional.

As leis que mencionei, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, são de indiscutível relevância, contem-
plando as mais diversas áreas. Elas refletem, em larga 
medida, os ventos de modernidade que sopraram e 
continuam soprando neste País. A sociedade brasileira 
ansiava por mudanças em todas as esferas. E eu, devo 
dizer, não hesitei em sancionar as leis que contribu-
íram para mudar a face do Brasil. Hoje, colhemos os 
frutos de políticas sensatas, enfeixadas em legislação 
de grande qualidade, inclusive técnica.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ainda da-
quela época, no início dos anos 1990, muitas outras 
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normas sobrevieram – e também de grande relevância: 
a Lei Zico, Lei nº 8.672/93, por exemplo, regulamen-
tou artigo da Constituição de 1988 que instituía, pela 
primeira vez, o dever do Estado em fomentar a prática 
desportiva. A legislação infraconstitucional encontrava-
se fragmentada até aquele momento, e a Lei Zico, su-
cedida pela Lei Pelé, Lei nº 9.615, de 1998, configurou-
se como normativo apto a dar conta da nova realidade 
do desporto profissional.

Outro marco normativo de extrema importância 
foi a Lei nº 8.213, de 1991. Além de reformular, atuali-
zar e estabelecer uma nova configuração aos planos 
e benefícios da Previdência Social, concedeu aos tra-
balhadores rurais aposentados do antigo Funrural, o 
direito à justa remuneração de um salário mínimo. Na 
prática, a medida representou o aumento de mais de 
100% nos benefícios dessa classe produtora do cam-
po, que, até aquele momento, amargava o histórico e 
reconhecido desamparo do Poder Público.

É de se esperar, Sr. Presidente, que outras leis 
surjam provindas das necessidades fáticas de nossa 
formação social e amparadas em métodos e técnicas 
da atividade de legislar, conforme prescreve a ciência 
da legística, originada há mais de 30 anos em países 
avançados como o Canadá, a Alemanha, a Áustria, a 
Itália, a Suíça e a França.

Estamos carentes, para ficar em dois bons exem-
plos, Srªs e Srs. Senadores, de ampla reforma no âmbito 
político-partidário, eleitoral e institucional, que considero 
a mãe de todas as reformas. Fiquei feliz ao ver nos ór-
gãos de imprensa do nosso País a decisão do Senhor 
Presidente da República de encaminhar ao Congresso 
Nacional uma proposta de reforma política.

Estamos carentes, Sr. Presidente, de uma reforma 
tributária que promova a melhor e a mais transparente 
distribuição dos recursos da União. Estamos carentes, 
por fim, de leis que tenham o condão de transformar o 
Brasil, impulsionando-o, de uma vez por todas, rumo 
à moderna agenda do século XXI.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – V. Exª me 
permite um aparte, Senador Fernando Collor?

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Com 
a permissão do Sr. Presidente, Senador Adelmir.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Eu que-
ria, primeiramente, louvar V. Exª pelo seu discurso, 
que dá uma demonstração de que o nosso País re-
almente  está em construção. O País tem, hoje, uma 
série de códigos e de leis, que são recentes e muito 
importantes, como V. Exª enumerou no discurso desta 
tarde. A Lei nº 8.078, que é o Código de Defesa do 
Consumidor, muito bem lembrada por V. Exª como a 

mais conhecida das leis ou dos códigos, efetivamente 
é de interesse do consumidor e de todos os empre-
sários; mas há alguns pontos que ficaram ainda a de-
sejar. Dentre eles, conforme interpretação do Código 
de Defesa do Consumidor, cito a relação existente, 
hoje, entre as bandeiras de cartões de crédito, as em-
presas e os consumidores, enfim. Temos uma série 
de projetos tentando modificar essa relação, porque 
o Código a define como uma operação de compra à 
vista quando, na verdade, é uma compra D+30: Dia 
da compra mais 30 dias para que esses recursos re-
tornem à conta do empresário. Quando chega à em-
presa, a fiscalização da Receita já trata essa operação 
não como venda à vista, mas como venda a crédito, 
uma vez que os recursos só depois de 30 ou 31 dias 
retornam à fonte que fez a operação – no caso, a 
empresa que vende. Não quero, com isso, diminuir 
a importância do Código de Defesa do Consumidor; 
pretendo apenas fazer referência ao fato de que es-
tamos lutando para modificar alguns dispositivos do 
Código de Defesa do Consumidor. Eu queria referir-
me também à lacuna com relação aos usuários de 
serviços públicos. Na verdade, o Código de Defesa 
do Consumidor se limitou à relação entre consumi-
dores e empresas privadas. Nós temos um projeto na 
Casa também nessa direção, tratando dessas rela-
ções entre usuários de serviços públicos e os entes 
federativos – Estado, Município e União –, porque 
ficaram fora do CDC as relações entre o consumidor 
e aqueles que lhe prestam serviços. Naturalmente, 
aí está o Poder Público. Portanto, eu quero associar-
me às suas palavras e dizer que este é um País em 
construção, que tem leis novas e muito relevantes, 
sancionadas no período a que V. Exª fez referência. 
Parabéns e muito obrigado pelo aparte!

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito 
obrigado, Senador Adelmir.

Mas eu gostaria apenas de lembrar um fato: o 
tempo em que foi elaborado e sancionado o Código 
de Defesa do Consumidor. Estamos falando de 1990, 
1991.

Àquela época, no ponto relativo a vendas à vista 
e a crédito, no cartão de crédito, sequer tínhamos o 
direito de utilizar o cartão de crédito fora das nossas 
fronteiras. O acesso a essa facilidade de consumo 
era permitido apenas a uns poucos privilegiados nes-
te País, ou seja, essa questão a que se refere V. Exª, 
com toda justeza, foi evoluindo na medida em que 
evoluíram também a economia e os costumes brasi-
leiros. Então, hoje se faz mister, como V. Exª aqui bem 
disse, adaptar ao Código de Defesa do Consumidor 
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essas mudanças que a própria dinâmica da economia 
nacional hoje nos proporciona.

Quanto às relações com os entes públicos, eu 
gostaria de lembrar que àquela época vivíamos em 
um Estado absolutamente fechado em si próprio e 
com ampla estatização. Na medida em que houve 
a desestatização, a privatização de empresas públi-
cas e que essas empresas públicas e as sociedades 
de economia mista começaram a prestar serviços à 
sociedade e que agências reguladoras dos diversos 
setores privatizados começaram a funcionar, tornou-
se necessário introduzir essa relação no Código de 
Defesa do Consumidor, para que o consumidor esteja 
devidamente protegido contra os excessos, os abu-
sos ou as falhas cometidas por esses entes federa-
tivos, por essas empresas e por essas instituições 
ditas estatais.

Agradeço a V. Exª o aparte extremamente escla-
recedor e agradeço ao Sr. Presidente a paciência que 
teve, além da gentileza de me conceder mais tempo 
para terminar o meu pronunciamento.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – A Mesa agradece ao Senador Fernan-
do Collor.

Concedo a palavra à Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há poucos dias 
ocupei esta tribuna para, com muito orgulho, anun-
ciar que, no meu Estado de Goiás, os Municípios de 
Carmo do Rio Verde, Piranhas, Rio Verde, Formosa 
e Cezarina apareceram em destaque na pesquisa 
realizada pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas 
para a Infância), intitulada “Redes de Aprendizagem 
– boas práticas de municípios que garantem o direito 
de aprender.”

Logo depois falei sobre a colocação da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Goiás entre 
as cinco melhores do País, pelo Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes – Enade, do MEC.

Hoje volto a esta tribuna para anunciar que, na 
cidade de Britânia, também no meu Estado, o Colé-
gio Estadual Alfredo Nasser foi eleito a melhor escola 
do Brasil, na 1ª edição nacional do Prêmio Sesi de 
Qualidade da Educação, mostrando que educação 
com qualidade se faz com amor, dedicação e com-
promisso.

O Prêmio Sesi de Qualidade da Educação, com 
apoio da Unesco, define como determinantes da qua-

lidade do sistema educacional a prática pedagógica,  
gestão escolar e ambiente educativo.

A prática pedagógica considera a inclusão, a 
aprendizagem, a participação dos alunos na constru-
ção do conhecimento, o incentivo à leitura e à escrita, 
o raciocínio lógico, a interdisciplinaridade e a contex-
tualização dos conteúdos.

Gestão escolar é a implementação de ações por 
meio de parcerias, preocupando-se com a relação 
custo/benefício e com a transparência e o zelo pelo 
patrimônio da escola.

Já o ambiente educativo é um espaço acolhedor, 
organizado, respeitoso, solidário, que combate a dis-
criminação e os preconceitos.

São esses os ingredientes que perpassam a co-
munidade escolar situada no Município de Britânia, in-
terior de Goiás, cuja população é de aproximadamente 
6 mil habitantes.

No colégio funciona o ensino fundamental de 
7ª a 9ª séries, além do ensino médio, tendo hoje 700 
alunos. A escola tem uma infra-estrutura simples, es-
paço físico construído limitado e não tem muro, mas 
esses obstáculos não a impediram de mostrar que 
tem qualidade e vencer 1.327 concorrentes, entre 
as quais escolas públicas conveniadas e privadas 
em todo o País.

A escola desenvolve projetos muito relevantes. 
Entre eles destaco o Projeto Leitura, Juventude e Ci-
dadania; o Projeto Meio Ambiente da Gente; o Projeto 
de Leitura Espaço Mágico; o Projeto Escola Aberta – 
Espaço de Cidadania; o Projeto Fabriqueta de Sabão; 
o Projeto Ler e Escrever Para Bem Viver; o Projeto Ofi-
cinas Para a Vida; e o Projeto Horta Escolar.

Além dos projetos citados, a escola ainda preserva 
as antigas fanfarras escolares, tem órgãos colegiados 
como conselho escolar e grêmio estudantil. Acima de 
tudo tem pais participativos e comunidade atuante. A 
escola também realiza campanhas de gentileza, movi-
mentos de combate às drogas e à violência, ações de 
inclusão para portadores de necessidades especiais 
e de inclusão social. Por meio do voluntariado oferece 
também curso de espanhol, duas vezes na semana, 
gratuito aos alunos e à comunidade. 

Sr. Presidente, está mais do que provado que a 
escola precisa ir além do processo de ensino-apren-
dizagem. Ela precisa cumprir sua função social. E, 
no Colégio Estadual Alfredo Nasser, a comunidade 
escolar sabe disso e trabalha na sua prática contínua 
a formação do ser humano para o exercício pleno da 
cidadania.
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O colégio possui quadra de areia para vôlei e 
campo gramado para futebol, construídos em mutirão 
por alunos e professores, os quais podem usufruir 
desses bens fora de seu horário de aula.

É preciso disseminar a idéia – e faço uso desta 
tribuna para isso – que não se faz educação sem amor 
e dedicação. Quando os ventos são favoráveis é mais 
fácil atingir sucesso. Mas quando não são, como na 
escola em questão, é possível trabalhar com criativi-
dade, parcerias, lutas e determinação.

Esse prêmio é o reconhecimento de que é pos-
sível fazer a diferença, independentemente das con-
dições econômicas.

A história do Colégio Alfredo Nasser é a história 
dos que acreditam na educação e na escola pública. E, 
mais, é a história das pessoas que nascem, crescem, 
estudam e trabalham para serem felizes. Por isso, suas 
ações são pautadas pelo amor, pelo respeito mútuo, 
pela humildade e pela esperança de um mundo melhor, 
se construído por meio da educação.

Parabenizo, aqui, a Diretora da escola, Profª 
Maria do Disterro, bem como toda a sua equipe. Res-
salto que os professores e funcionários desse colégio 
não são meros expectadores do processo. São atores 
que participam dessa construção juntamente com os 
alunos e pais. 

Não posso também deixar de estender meus 
cumprimentos aos Prefeitos, às autoridades e a todos 
aqueles que lutam por uma política pública de qualida-
de, principalmente voltada para a educação.

Essa experiência educacional merece ser conhe-
cida e divulgada, com a intenção de criar uma energia 
positiva e otimista em prol da educação.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Anuncio o pronunciamento do Sena-
dor João Pedro.

Sobre a mesa requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – A Presidência defere o requerimento 
de autoria do Senador Neuto de Conto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Com a palavra o Senador João Pe-
dro.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronun-
cia o seguinte discurso. sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero, 
nesta tarde, registrar a discussão que travamos hoje 
pela manhã na Comissão de Assuntos Econômicos 
desta Casa. Além de vários créditos – a contratação 
de operação de crédito externo, aprovada na Comis-
são, para os Estados de Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul, para a capital Teresina, Piauí –, o meu Estado 
também mereceu uma discussão depois de, na sema-
na passada, uma audiência pública que tratava de um 
crédito de US$24 milhões.

Quero registrar com alegria esse avanço. É evi-
dente que a matéria ainda falta chegar ao plenário 
do Senado. Mas avançamos. E quero refletir acerca 
da discussão, das observações feitas principalmen-
te pelo Senador Arthur Virgílio, que é Senador lá do 
meu Estado, no sentido de que este recurso, este di-
nheiro internacional possa ser aplicado nesta região, 
com absoluto rigor. Quero dizer que o Senador Arthur 
Virgílio está correto, e todos os Senadores ali se ma-
nifestaram. Lembro bem a manifestação do Senador 
Pedro Simon, do Senador Suplicy, concordando com 
as observações do Senador Arthur Virgílio. O Sena-
dor Azeredo também participou hoje dessa discussão 
importante na Comissão.

Quero refletir também, para deixar esta Casa 
mais tranqüila, de que se trata de uma região no Es-
tado do Amazonas, na tríplice fronteira, na fronteira do 
Brasil com a Colômbia e com o Peru. Esse contrato 
para crédito externo junto ao BIRD diz respeito a nove 
Municípios, Sr. Presidente. São eles: Amaturá; Atalaia 
do Norte, que é um Município que tem 95% das suas 
terras como terras indígenas, com problemas seriís-
simos de saúde. A população indígena, formada de 
várias etnias, padece de hepatite B, C e hepatite del-
ta. Tem ainda Benjamin Constant, que é uma cidade 
importantíssima na fronteira com o Peru; Santo Anto-
nio do Içá; São Paulo de Olivença; Tabatinga, que faz 
fronteira com a Colômbia, ligada à Província de Letícia, 
uma cidade importante da Colômbia; Tonantins; Fonte 
Boa; e Jutaí. São nove Municípios. Pouco mais de 212 
mil habitantes tem essa microrregião.

Então, quero chamar a atenção do Senado, dos 
Senadores, para esse crédito externo, que, se bem 
aplicado – obedecendo a projetos básicos, indo na 
direção de saneamento básico, manejo florestal para 

piscicultura –, é fundamental para diminuirmos as de-
sigualdades regionais, para a melhoria de vida das 
populações lá do nosso Estado.

Quero dizer, Sr. Presidente, que votei em defesa 
desse projeto para beneficiar essas populações. São 
populações especiais, porque estão lá na Amazônia, 
na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. 

Precisamos, evidentemente, obedecer a projetos 
básicos. Precisamos de gestores que possam aplicar 
esse recurso externo, um recurso de um banco como 
o BIRD. Que ele chegue, verdadeiramente – e foi por 
isso que o aprovei –, a essas pequenas cidades que 
guardam o simbolismo do lugar, porque estão lá na 
fronteira do Brasil com esses países, porque estão lá 
no interior da Amazônia, às margens direita e esquer-
da do rio Solimões; que os gestores possam aplicar 
esse recurso, que não é um recurso barato, porque 
se tem que pagar juros – e há todo um cronograma 
de pagamento; que, verdadeiramente, os gestores 
executem os projetos e que eles possam fazer o bem 
àquela população, brasileiros que vivem às margens 
desses rios.

Então, eu votei. E eu espero que, depois dessa 
aprovação e da audiência pública em que debates fo-
ram travados e dúvidas foram dirimidas, o projeto possa 
vir ao plenário do Senado Federal e que esta Casa o 
vote em defesa desses Municípios.

Eu quero chamar a atenção das lideranças, da 
população, da juventude e de parceiros e instituições 
que participaram das discussões nos Municípios acerca 
da viabilidade e da importância do projeto: servidores 
da Funasa, das Forças Armadas, das Prefeituras, do 
poder municipal, das câmaras municipais.

Sobre o projeto, quero dizer da minha alegria, 
porque, ao final de um debate renhido, de um debate 
duro, o projeto foi aprovado por unanimidade. 

Quero externar aqui a minha alegria e satisfação 
em ter participado desse debate pela Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado e aprovado projeto 
tão importante, tão estruturante para a região do meu 
Estado, que é um pedaço do Brasil. 

Esse projeto vai envolver aproximadamente qua-
tro mil famílias. Eu falei há pouco dos subprojetos: pis-
cicultura, capacitação, organização social (este com 
mais de 150 microprojetos), manejo florestal, pesca, 
colheita de madeira (este subprojeto madeireiro vai 
beneficiar de 600 a 800 famílias). Ou seja, penso que 
a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um pro-
jeto que tem desdobramentos, que tem um significado 
importante para a melhoria da qualidade de vida des-
ses amazonenses, desses brasileiros que vivem em 
nove Municípios do Norte do Brasil, na microrregião 
do Alto Solimões.
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Concedo a palavra ao Senador Adelmir 
Santana, ilustre Parlamentar que representa muitíssimo 
bem a nossa Capital, Brasília – Distrito Federal.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente. Quero inicialmente agradecer ao 
Senador Azeredo pela concessão da troca. 

Mas, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna nesta 
tarde é o registro que desejo fazer de um fato de ex-
trema relevância. A matéria trata de uma organização 
da qual, de fato, não sou membro, mas tive oportuni-
dade de participar hoje de um evento relacionado a 
ela. Refiro-me a uma grande sessão solene de posse 
que ocorreu, hoje, na Loja Grande Oriente do Brasil. 
Hoje, foi dada posse ao Sr. Marcos José da Silva como 
Grão-Mestre-Geral das Lojas Grande Oriente do Brasil 
daquela potência maçônica. 

E o interessante – eu pude compreender, pois, 
como disse, não sou um iniciado nessa matéria – é que 
a maçonaria funciona mais ou menos como funciona a 
República. Tem lá os vários poderes da maçonaria: o 
poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. 
E dava-se posse hoje – fazendo essa inter-relação ou 
esse comparativo – à figura do dirigente maior, o diri-
gente executivo da maçonaria, pelo menos do Grande 
Oriente do Brasil.

Então, Sr. Presidente, eu queria registrar esse 
acontecimento, porque eu senti a importância dele. 
Primeiro pelo grande público que se fazia presente. 
Era uma sessão que estava aberta a outros não-ma-
çônicos. E lá se faziam presentes várias autoridades. 
A maçonaria – foi dito e revelado – está presente no 
Brasil há séculos. Então, é uma instituição extremamen-
te importante. Eu pude sentir isso pelas presenças lá. 
Além do Senador que lhes fala, estavam presentes o 
Líder do Governo, o Governador do Distrito Federal e 
outras autoridades civis. 

Havia ali naquela posse, como se tratava do Po-
der Central, a representação das 27 unidades fede-
rativas do Brasil. Estavam ali, certamente represen-
tando, como na República, os poderes estaduais, os 
Grãos-Mestres dos mestrados estaduais e do Distrito 
Federal. Além dessas delegações estaduais, além do 
público em geral, dos parentes, dos sobrinhos (como 
eles fazem referência) e do público não-maçônico, 
também tive a oportunidade de verificar que se faziam 
presentes delegações internacionais representando: 
Estados Unidos, Inglaterra, Itália, França, Portugal, 
Noruega, Paraguai, Bolívia. Cada país, com as suas 
peculiaridades, fazia-se presente ali. 

E tivemos a oportunidade de observar que eles 
agraciavam o Grão-Mestre brasileiro com condecora-
ções, colares, enfim, comendas vindas de cada um 
desses países.

Chamou-me a atenção para fazer o registro des-
se acontecimento a impressão que me causou da 
importância para o mundo maçônico dessa posse na 
tarde de hoje.

A solenidade foi realizada aqui em Brasília, como 
não poderia deixar de ser, levando em conta que aqui 
está o poder central da República e, por determinação 
constitucional maçônica, da sua própria constituição, 
também aqui se situa o poder central da maçonaria 
no País.

Então, funciona como funciona a República. Aqui 
é a sede central das Lojas Grande Oriente do Brasil. 
A posse se deu em dois dias. Desde ontem que eles 
estão em processo de solenidade de posse. 

Ontem, certamente, foi reservada em determina-
dos momentos apenas para os componentes da Gran-
de Loja; e hoje, uma solenidade aberta da qual eu tive 
oportunidade de participar. Vi, portanto, a presença 
de autoridades maçônicas, autoridades do Legislati-
vo, do Judiciário que estavam ou se faziam presentes 
naquela solenidade. 

E há um forte comparecimento de autoridades 
não maçônicas. Foi o que chamou a atenção e por 
isso é que eu peço, Sr. Presidente, o registro desse 
acontecimento.

Uma outra coisa que me chamou a atenção foi 
a preocupação da maçonaria. Lá, nesses dois dias, 
eles trataram de temas de grande significado para 
todos nós. Trataram, por exemplo, da preservação da 
Amazônia, que V. Exª bem conhece e representa nes-
ta Casa. E o tema preservação da Amazônia esteve  
ligada à temática de brasilidade, a região amazônica 
tratada com brasilidade, como uma questão brasileira, 
a preservação daquela vasta área do País como sendo 
uma temática de brasilidade. Então, a maçonaria, por 
meio de suas autoridades maçônicas, trataram dessa 
temática com grande desenvoltura, com conhecimen-
to, uma vez que tinham lá representantes também da 
região amazônica, como não poderiam ser diferente, 
dos Estados que compõem aquela região.

Uma outra temática que eles trataram e que me 
chamou a atenção e que causou boa impressão em 
todos nós, além da preocupação com a Amazônia, 
foi a própria preservação ambiental e a questão da 
soberania ambiental, que estava acoplada a essas 
discussões.

Então, são discussões de temas de grande im-
portância, temas que tratam das questões brasileiras 
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que nós tratamos aqui no Parlamento e que chegam 
ao fórum das lojas maçônicas. 

Além disso, um dos temas tratados no encontro 
maçônico nesses dias foi o das drogas.

Vejam, portanto, que a maçonaria, uma institui-
ção secular, está focada nos problemas muito atuais: 
problemas amazônicos, problema de brasilidade, de 
soberania nacional e a questão das drogas. 

Então, Sr. Presidente, faço o registro desse acon-
tecimento à Casa e quero dizer que entendo, mesmo 
sem fazer parte daquele movimento, sem ser elemen-
to da maçonaria, que foi um acontecimento de grande 
relevância para a nossa cidade e para o País. 

Era este o registro que eu gostaria de fazer, agra-
decendo ao Senador Azeredo pela concessão do tem-
po que seria dele.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – A Mesa é que agradece. V. Exª faz 
muito bem em registrar esse evento tão importante. A 
maçonaria, de fato, é uma instituição de suma impor-
tância no nosso País.

Concedo a palavra ao paciente Senador Eduardo 
Azeredo, que aguarda até este momento para fazer 
uso da palavra.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, a paciência é uma paciência mineira, 
a paciência de respeitar realmente a necessidade de 
organização do Senado, para que todos possamos ter 
oportunidade de nos dirigirmos aos colegas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, ra-
pidamente, lembrar que celebraremos, no próximo dia 
27 de junho, o centenário de nascimento de um dos 
maiores artistas das letras brasileiras: o mineiro João 
Guimarães Rosa.

Médico, diplomata, contista, poeta, romancista, 
contador de histórias – essas são as diversas facetas 
de Guimarães Rosa que se influenciaram mutuamen-
te e contribuíram para a forja de um dos maiores no-
mes da literatura do nosso País e, por que não dizer, 
do mundo.

Do Rosa estudante e praticante de medicina fi-
caram o amor pelo estudo, a atenção ao detalhe, o 
pensamento analítico e os sentimentos profundos de 
respeito e de compaixão pelo sofrimento humano.

Do diplomata, identificamos o prazer extraído do 
conhecimento de culturas, idiomas, pessoas, literatu-
ras, artes e filosofias de todos os cantos do mundo, 
além do gosto pelas viagens e o caráter universal que 
marca a obra de Guimarães Rosa.

Foi por meio de seus contos, poemas, novelas 
e romances, porém, que Guimarães Rosa exercitou 
aquela que talvez seja sua maior vocação: a de con-

tador de histórias, ou estórias, com ‘e’, como se usava 
grafar antigamente.

Era em suas estórias que Guimarães Rosa reunia, 
com uma maestria raríssima, observações e reflexões 
colhidas em seus anos de prática médica e de diplo-
macia, tanto no sertão mineiro quanto nas ruas das 
grandes cidades européias. Por meio de sua arte, ele 
transformava esse rico material nas peças literárias, 
imortais, com que recheava seus livros.

Eleito para a Academia Brasileira de Letras, Rosa 
é imortal, acima de tudo, pela obra que nos deixou – 
um retrato fantástico do Brasil profundo, pintado com 
todas as cores de nossas marcas regionais, mas torna-
do universal pela técnica literária e pelo talento desse 
gênio das nossas letras.

A quantidade de eventos e comemorações que 
marcarão o centenário de Guimarães Rosa evidencia 
o reconhecimento e a longevidade da contribuição 
desse mineiro de Cordisburgo às nossas artes. Minas 
Gerais, de modo particular, orgulha-se imensamente 
de ser parte especial e fundamental do imaginário ro-
seano, cenário privilegiado de grande parte de suas 
histórias e, agora, palco de inúmeras cerimônias que 
marcarão os cem anos de nascimento de um de seus 
filhos mais ilustres.

Tenho aqui comigo, Sr. Presidente, um folder da 
Galeria de Arte da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, que fará, no período de 23 a 27 de junho, uma 
homenagem, por meio da mostra de cultura “Mineiran-
ças”, das várias cidades que fizeram parte das rotas 
de Guimarães Rosa, como Caetanópolis, Cordisburgo, 
Corinto, Curvelo, Datas, Felixlândia, Gouveia, Itaguara, 
Lassance, Morro da Garça, Paraopeba, Pirapora, Pre-
sidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Sete Lagoas, 
Três Marias e seu distrito de Andrequicé. Todas elas 
fizeram parte das histórias de Guimarães Rosa.

Vejam bem que Minas Gerais gosta tanto do 
Presidente Juscelino que há duas cidades com nomes 
diferentes – Presidente Juscelino e Presidente Kubits-
chek – homenageando esse que foi um dos maiores 
Presidentes do Brasil, senão o maior Presidente que 
o Brasil já teve. Na minha opinião, o maior.

Desejoso de também prestar minha homenagem 
a esse inesquecível conterrâneo, Guimarães Rosa, 
apresentei, no último dia 16 de abril, o Projeto de Lei 
do Senado nº 134, de 2008, que propõe a denominação 
de “Rodovia Guimarães Rosa” ao trecho da BR-135 
entre o entroncamento com a BR-040, no Município de 
Curvelo, e Januária, ambos, evidentemente, no Estado 
de Minas Gerais.

A BR-135, Srªs e Srs. Senadores, é uma das 
mais longas rodovias do Brasil, ligando Belo Horizonte 
a São Luís, no Maranhão. Até o Município de Curvelo, 
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no entroncamento bem próximo a Cordisburgo, cida-
de natal de Guimarães Rosa, a BR-135 é concorrente 
com a BR-040.

A partir daí, a estrada muda de direção e corre 
para o norte do Estado, rasgando a região das Gerais, 
cenário de tantas obras de Guimarães Rosa. Depois 
de Curvelo, o trecho destacado no PLS nº 134, de 
2008, passa por cidades como algumas que já citei 
aqui – Corinto, Montes Claros e Bocaiúva –, termi-
nando em Januária, pouco depois de cruzar o rio São 
Francisco, outro ponto importantíssimo no imaginário 
de Guimarães Rosa.

Ao propor a denominação de “Rodovia Guimarães 
Rosa” a esse trecho da BR-135, minha intenção é a de 
não apenas homenagear o escritor, mas de preservar 
a memória daquela região e de seu povo como parte 
essencial de uma das obras mais importantes da lite-
ratura brasileira.

O projeto já conta com relatório favorável à sua 
aprovação, de autoria do Senador Wellington Salgado, 
colega e representante de Minas Gerais, e está pron-
to para entrar na pauta de votações da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte.

Assim, quero conclamar a V. Exªs a tomarem 
parte comigo nessa homenagem, apoiando o PLS nº 
134, de 2008, em sua tramitação.

Encerro minha intervenção, Sr. Presidente, regis-
trando, mais uma vez, a grandeza humana e artística 
desse grande brasileiro e desse grande mineiro que 
foi Guimarães Rosa. Ele foi, antes de tudo, um dos 
maiores prosadores do Brasil.

Era o que eu queria trazer aqui hoje, Sr. Presi-
dente, lembrando que estaremos, no dia 27 de junho, 
comemorando cem anos de nascimento do escritor 
mineiro Guimarães Rosa, que tanto homenageamos e 
que tanto significou para a cultura do meu Estado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – A Mesa associa-se ao pronunciamento 
de V. Exª na homenagem a esse grande escritor minei-
ro. Meus parabéns, Senador Eduardo Azeredo.

Senador Demóstenes Torres, V. Exª falará em se-
guida. É que o Senador Heráclito Fortes estava inscrito 
e retornou ao plenário. (Pausa.)

Então concedo a palavra ao Senador Heráclito 
Fortes. Em seguida, falará o Senador Demóstenes 
Torres.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos corredores da 
Casa, não se fala em outra coisa senão nesta semana 
desaquecida das atividades desta Casa. Ouvimos isto 
particularmente da imprensa. 

É evidente que se procura colocar a carga nas 
festas juninas, mas quero lembrar, Senador Eduardo 
Azeredo, que, no ano passado, tivemos as mesmas 
festas e o que não tivemos foram convenções. As 
convenções partidárias, no meu modo de ver, é que 
têm prendido muito os Parlamentares nas suas bases. 
Imaginem, em um Estado como Minas Gerais, com 
quase mil municípios, o Parlamentar ter que dar as-
sistência às suas bases, visitando-os, para prestigiá-lo 
nas convenções, e o tempo que isso demanda. Mas 
nada justifica!

Acho que não fomos felizes com essa atitude, mas 
quero defender aqui o Presidente da Casa, que pode até 
ter participado e ter gostado, mas não decidiu sozinho. 
Essa decisão partiu do Colégio de Líderes. E está prova-
do que nós poderíamos ter feito as duas coisas. Tanto é 
verdade que hoje, na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, votamos empréstimos importantes, inclusive para 
o Estado Minas Gerais, para Ipatinga, e o fizemos com 
um quorum relativamente alto, apesar da descrença 
de muitos de que não era possível ser feito.

Aliás, fiquei muito feliz em ter tido oportunidade 
não só de relatar, substituindo o Senador Sérgio Guer-
ra, o empréstimo de Minas Gerais, como também de 
ter participado da aprovação do empréstimo para a 
cidade de Teresina, cidade de que fui Prefeito. O em-
préstimo do Banco Mundial já vinha se arrastando há 
algum tempo, um empréstimo de 30 milhões e poucos 
para a recuperação e urbanização das lagoas do norte. 
Esse projeto tem o apoio do Bird e é de fundamental 
importância para a população da zona norte da mi-
nha querida Teresina. Esse projeto, além de urbani-
zar, promover melhorias urbanas com equipamentos 
de grande necessidade, vai embelezar aquela região, 
dando também segurança com relação à ameaça das 
enchentes provocadas pelo rio Parnaíba.

Quero me congratular com o Prefeito Sílvio Men-
des pela persistência com que lutou para que esse 
projeto chegasse onde chegou.

Mas nós tivemos também a aprovação de emprés-
timo de US$1,2 bilhão para o Governo do Rio Grande 
do Sul, e esse, Senador Raimundo Colombo, provocou 
aqui, na sexta-feira, uma vigília cívica da qual tive a honra 
de participar, de quase sete horas, em que o Senador 
Pedro Simon se manteve firme, aguardando a remessa, 
por parte do Governo, da mensagem a esta Casa.

Quero agradecer, de maneira muito carinhosa, os 
mais de 500 e-mails que recebi até hoje do povo do Rio 
Grande do Sul, os agradecimentos, as manifestações 
positivas. Ao praticar aquele ato de solidariedade, can-
celando compromissos pessoais que eu tinha, eu o fiz 
em nome da união das federações neste País. O senti-
mento federativo é a base e a razão de ser do Senado 
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da República, e nós pudemos exercê-lo, embora com o 
Plenário quase vazio naquela sexta-feira, de maneira 
marcante, porque ficamos nos revezando no plenário, 
sob a Presidência do Senador Gim Argello, enquanto 
a mensagem tramitava do Ministério do Planejamento 
ao Palácio do Planalto e, posteriormente, ao Senado 
da República, já chegando aqui após às 16 horas.

Aí, ressalto até o lado positivo para o Presidente 
Lula, que foi ao Palácio do Planalto, exclusivamente, 
segundo informações, assinar a mensagem, para o 
Governo honrar o compromisso que tinha com o Rio 
Grande do Sul.

Senador Eduardo Azeredo, naquela sexta-feira, 
pudemos ver a face cruel da burocracia brasileira. Aque-
le empréstimo era bom para o Rio Grande do Sul e ex-
celente para o Governo Federal, porque resolvia uma 
pendência que já se alongava há algum tempo. Não sei 
por que a burocracia segurava da maneira impiedosa 
com que segurou. Tenho certeza de que, se não fosse 
aquele ato do Senador Pedro Simon e o prestígio e o 
conceito de que ele goza no cenário político brasilei-
ro, o fato não teria se consumado, nem teríamos lido 
a mensagem na sexta-feira, nem tampouco ela teria 
sido lida hoje. Isso foi uma lição, inclusive para os que 
se queixam de plenário vazio. Conseguiu-se, num ple-
nário com três Senadores, algo que não se consegue 
às vezes com o plenário lotado, que foi exatamente 
fazer com que a tramitação ocorresse, evidentemente 
cumprindo regras regimentais.

O Senado marcou, no meu modo de ver, uma po-
sição firme de defesa da Federação. O Senador Pedro 
Simon, do Rio Grande do Sul, parte interessada no 
empréstimo, eu, do distante Piauí, e o Senador Gim 
Argello, de Brasília, nós representamos o Estado, no 
quadro democrático que criou o Senado da República. 
Se não houver solidariedade entre Estados, não há 
nenhuma razão de haver Federação. Se não houver 
Federação e solidariedade entre os Estados, o Senado 
perde sua razão de ser.

Daí por que, com muita alegria, participei dessa 
extraordinária sessão, quando pude ver a bravura do 
Senador Pedro Simon, nos seus 78 anos, mostrando, 
de maneira clara, por que o Rio Grande do Sul o ele-
geu todas as vezes em que foi candidato.

Fico, portanto, mais uma vez agradecido por todas 
as manifestações que recebi do povo do Rio Grande do 
Sul. Quero dizer que cumpri com o meu dever, com a 
minha obrigação. Cumpri de maneira muito prazerosa, 
porque ajudei um Estado pelo qual tenho a maior admi-
ração, por sua luta, por sua história, pelo que aprendi 
na juventude, com a luta e a garra da trilogia do velho 
Érico Veríssimo, em O Tempo e o Vento. Já um pou-

co mais maduro, aprendi também com a ironia, com a 
picardia e com a inteligência de Mário Quintana.

É evidente que me aproximei muito do Rio Gran-
de por essa convivência que tenho com o Simon des-
de que aqui cheguei. Começamos no mesmo Partido, 
as contingências políticas nos separaram. Eu mudei 
de Partido, mas a amizade continuou. Mas quero di-
zer que, se também fosse inimigo do Senador Pedro 
Simon, coisa que ele não tem nesta Casa, ainda me 
sentiria no dever e na obrigação de votar a favor do 
Rio Grande do Sul e de votar a favor do fortalecimento 
federativo do Brasil.

Concedo, com o maior prazer, o aparte ao Sena-
dor Eduardo Azeredo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Heráclito, queria apenas agradecer a sua participação 
hoje na aprovação desse empréstimo para Minas Ge-
rais. É quase US$1 bilhão, ou seja, R$1,7 bilhão, R$1,6 
bilhão. É um empréstimo de grande porte, e Minas Ge-
rais só pode contrair esse empréstimo agora...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – No-
vecentos setenta e seis milhões de dólares.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – No-
vecentos setenta e seis milhões de dólares – V. Exª 
lembrou bem o número. E os mineiros agradecem a 
sua participação e certamente o Governador Aécio 
Neves, à frente dos mineiros, agradece a sua gestão 
para que pudesse ser aprovado hoje na Comissão. É 
um empréstimo que Minas, como dizia, pode contrair 
hoje porque correu atrás, nessa reorganização das 
finanças públicas após a implantação do Plano Real, 
que vem desde quando tivemos a renegociação da 
dívida dos Estados, chegando, então, ao Governador 
Aécio Neves, que apresentou um projeto importante 
de ajuste das finanças, aproveitando também o mo-
mento de crescimento econômico do mundo, que leva 
ao crescimento do Brasil. Queria, portanto, registrar 
o nosso agradecimento pela sua atuação, Senador 
Heráclito, e também me somar a essa sua afirmação, 
ou seja, a essa visão extremamente crítica que às ve-
zes se faz em relação ao trabalho aqui do Senado. O 
Senado trabalha muito nas suas Comissões, trabalha 
nos seus gabinetes; são dezenas de reuniões, são 
centenas de horas de discussões, e a Comissão de 
Assuntos Econômicos funcionou normalmente hoje, 
com quórum, e pudemos aprovar esses empréstimos 
importantes: o do Governo do Estado de Minas; outro 
para a Prefeitura Municipal de Ipatinga, que, como eu 
disse lá, é centro de uma região metropolitana de 500 
mil pessoas; outro empréstimo para o Rio Grande do 
Sul, muito importante, porque o Estado precisa de um 
socorro emergencial; outro para o Piauí, a capital do 
seu Estado; e, finalmente, para o Estado do Amazonas. 
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Portanto, foram empréstimos que passaram pelo crivo 
e que têm uma importância muito grande. O fato de 
termos sessão não-deliberativa, confesso que a mim 
também não agradou. Gosto muito de festa de São 
João. Em Minas Gerais tem, mas não com a mesma 
intensidade do Nordeste. Mas não considero que foi 
correta a decisão tomada pelas lideranças. É impor-
tante lembrar que, apesar disso, apesar de não ter-
mos votações no plenário do Senado, o Senado está 
funcionando nas suas outras áreas de atuação. Era o 
que eu queria trazer, Senador Heráclito.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Con-
cordo com V. Exª, até porque, meu caro Senador Edu-
ardo Azeredo, se quisermos ver bombas, não precisa-
mos sair de Brasília; quadrilhas, tampouco. Evidente-
mente, pisar em brasa, arder em brasa, aqui também 
tem. Esse é um cenário do qual todos nós dispomos 
o ano inteiro, sem a necessidade de nos afastar da 
Capital federal.

É evidente que a maravilha da festa junina que 
tanto alegra os nordestinos é um marco fantástico, é 
um marco que merece ser estimulado, porque mexe 
com uma região do Brasil muito importante. 

Mas, Sr. Presidente, quero lhe pedir a tolerância 
de mais alguns minutos, para que eu possa também 
fazer um registro. 

Participei, nesse final de semana, na cidade de 
São João – cidade pela qual eu tenho um carinho muito 
grande...São João do Piauí é um Município com que 
desde a minha primeira eleição estamos juntos. Co-
meçou uma amizade com o Padre Solon Aragão, que 
era um extraordinário sacerdote, e se estendeu ao As-
sis Carvalho, a vários companheiros. Não quero ficar 
aqui enumerando nomes para não cometer injustiça. 
E hoje tenho pela pessoa do Prefeito Roberth Paes 
Landim, além de um amigo, uma admiração crescente 
pelo extraordinário administrador que é, recuperando a 
cidade, dando credibilidade e, acima de tudo, fazendo 
um trabalho extraordinário naquele Município.

Para nós, que somos Parlamentares, que somos 
municipalistas – sabe o Senador Raimundo Colombo 
melhor que ninguém –, a maior satisfação que temos 
é poder ajudar um prefeito e ver o resultado. São João 
do Piauí é um desses exemplos. 

Depois estivemos na convenção de Simplício 
Mendes, onde vi homologado o nome de outra grande 
figura amiga que eu tenho, o Dr. Heli Moura Fé, que, ao 
lado da Drª Mércia Paulo, serão candidatos a prefeito 
e vice-prefeito daquele Município. É outro exemplo de 
administrador fantástico, extraordinário, dedicado.

Não pude ir à convenção de Capitão Gervásio 
Oliveira, que fica na região, onde o ex-Prefeito Agapito 
se prepara para retornar com toda força, pelo prestígio 

que tem e a credibilidade da sua administração, mas 
me fiz representar por um irmão, já que convenções 
se avolumam nesse período e nós não podemos es-
tar presentes.

Cumpri outra agenda que faço questão de regis-
trar. Eu tenho um amigo, Senador Colombo, de uma 
amizade de mais de trinta anos. É um empresário 
fantástico,  hoje um dos maiores empresários deste 
País, mas ele consegue uma façanha extraordinária: 
não se afastar das suas origens. É um sertanejo, é um 
nordestino, é uma mistura de rio-grandense-do-norte 
com paraibano, mas com um percentual majoritário de 
piauiense. É o empresário João Claudino, que vem a 
ser pai do nosso atual Senador João Vicente. Fez 78 
anos e fui cumprimentá-lo na cidade de Castelo. A ci-
dade de Castelo é um pólo regional onde se reúnem 
no seu entorno Municípios como São João da Serra, 
São Miguel, Buriti dos Montes e vários outros. Eu tive a 
felicidade de abraçá-lo pelos seus 78 anos, ao lado de 
alguns Prefeitos vizinhos, capitaneado pelo Zé Maia, 
que é o Prefeito de Castelo.

(Interrupção do som.)

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente, fiz isso com muita alegria, porque é uma 
amizade que eu prezo e é um homem que tem pres-
tado muitos serviços ao Piauí. 

Faço esses registros na certeza de que o S. João 
ainda fará muito pelo Piauí, ainda ajudará muito aquele 
Estado a se desenvolver. 

Agradeço a V. Exª. 
Amanhã, volto à tribuna para falar um pouco da 

situação das estradas do meu Estado, das ordens 
de serviço que voltam a ser assinadas em véspera 
de eleição, num atentado à legislação eleitoral, e das 
estradas e obras que foram prometidas há dois anos, 
com intuito eleitoreiro, mas não foi dado prossegui-
mento a essas obras.

Amanhã, Senador Eduardo Azeredo, quero crer 
que estaremos aqui, inclusive, temos reunião da Co-
missão de Relações Exteriores para tentar votar alguns 
tratados de importância para o Brasil.

Agradeço aos senhores aqui presentes, na cer-
teza de que, meu caro Senador Geraldo Mesquita, 
quem quer pular fogueira não precisa sair de Brasília. 
Aqui nós as temos demais.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Heráclito For-
tes, o Sr. Geraldo Mesquita Júnior, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB - 
MG) – Obrigado, Senador Heráclito Fortes.
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Com a palavra o Senador Demóstenes Torres; 
em seguida, o Senador Colombo.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho aqui 
hoje falar de um problema gravíssimo que aconteceu 
no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro.

Que problema é esse? A utilização indevida das 
Forças Armadas do Brasil para projetos absolutamente 
desrespeitosos e que têm levado, pela conseqüência e 
pela gravidade, a terem alguns membros do Exército 
brasileiro agido de forma criminosa. Isso tem gerado 
ilações as mais estapafúrdias.

Começam a comentar: “Estão vendo?! Olhe aí! 
Não é mais caso de usar o Exército para nada.” Ou: 
“Está provado que o crime só se resolve com ações 
de cidadania”. E nós sabemos que isso é uma gran-
de balela.

Primeiro, agiram criminosamente os membros do 
Exército brasileiro. Entregaram pessoas, seres huma-
nos, a uma facção que morava em outro morro, com 
o único objetivo de criar constrangimento. E, mais que 
constrangimento, causaram crimes. O Exército brasi-
leiro, aquelas pessoas são responsáveis pelo desvio. 
E aqueles que cometeram o crime são responsáveis 
pelo crime que cometeram. Agora, daí a começar a 
se levantarem vozes absolutamente incompetentes e 
despreparadas, em nome de filosofias já sepultadas, 
com o único objetivo de macular a imagem das Forças 
Armadas, isso é inaceitável.

A grande responsabilidade, Senador Colombo, 
que hoje tem o Brasil para com os seus cidadãos é 
resolver o problema da segurança pública. Há muito 
tempo, começou a surgir no Brasil uma filosofia calca-
da no fim do regime militar que diminuiu sensivelmente 
o Direito Penal. Com razão, o regime militar, de triste 
lembrança, que está sepultado, torturou, escamoteou a 
Justiça, pugnou pela ilegalidade e se transformou num 
dos regimes mais odiados da história do Brasil. 

Mas a conseqüência disso tudo foi que especial-
mente a Esquerda brasileira tem verdadeiro arrepio 
quando se fala em aprimorar o Direito Penal, quando 
se fala em utilizar a repressão, quando se fala em punir, 
porque a ilegalidade está no DNA desse Governo.

Não querem, de forma alguma, que o crime seja 
combatido. E é preciso dizer à Nação brasileira: punir é 
democrático, prender é democrático. Se nós não levar-
mos ao cumprimento da lei, o que é que vai acontecer? 
Um cidadão mata um; no outro dia, passa na porta do 
pai da vítima para provocá-lo, e nada acontece. O que 
está acontecendo com este País?!

Se nós não começarmos a aplicar a lei, aplicar 
decentemente a lei, o que é que vai acontecer? Ama-

nhã surgirão os esquadrões da morte. Amanhã surgi-
rão aqueles que procuram a sua tranqüilidade à beira 
da ilegalidade. Por que estão florescendo as milícias? 
Porque, no Brasil, alguns membros das Forças Arma-
das, alguns policiais militares, alguns policiais civis já 
estão pedindo à delinqüência permissão para subir o 
morro, permissão para entrar em determinada área.

Não pode haver local segregado no País. O Esta-
do tem que ocupar... E não será com aqueles trabalhos 
dos presos – quando nós chegamos a uma delegacia, 
ou melhor, quando chegamos a uma penitenciária, 
o diretor do presídio nos apresenta o trabalho que o 
preso está fazendo para se recuperar: artesanato com 
pauzinho de picolé, ou estão costurando bola. Que ati-
vidade vão encontrar aqui fora?

Querem educar o preso? Querem nada! O sis-
tema penitenciário é péssimo. E existem reportagens 
mostrando? Sim. Por que o Governo não investe no 
sistema penitenciário? O Governo não quer investir em 
sistema penitenciário porque aí sustenta um discurso 
de horóscopo, uma linguagem de horóscopo. Primeiro 
discurso de horóscopo: “Vamos investir em educação; 
a educação é fundamental para o Brasil”. É óbvio que 
é. Discurso de horóscopo é aquele em que a pessoa 
abre o jornal e lê: “Dia maravilhoso; vai encontrar um 
namorado sensacional, um sujeito rico, bonito...” Quem 
é contra investir em educação? Quem é contra estabe-
lecer a condição de crescimento de qualquer pessoa? 
Quem é contra investir em cidadania, construir casas, 
melhorar a rede de esgoto, colocar água para todos 
os brasileiros? Todos nós somos a favor disso. Agora, 
isso implica ausência de punição? Não se deve punir 
no Brasil? Todos devem ficar soltos porque as cadeias 
não recuperam? As cadeias não recuperam; e as ruas? 
As ruas recuperam? É melhor ter uma pessoa não re-
cuperada na cadeia ou nas ruas?

Aliás, a recuperação para determinados crimes 
é muito difícil em qualquer lugar do mundo. No Brasil 
se aplica isso como regra absoluta. Estão destruindo o 
Direito no Brasil. Estão desviando a atuação das Forças 
Armadas. Forças Armadas não podem ser utilizadas 
para fiscalização de enfeite de fachada de casas em 
morros, com o único objetivo de privilegiar alguns, com 
o único objetivo de fazer propaganda para o Governo. 
Como é que assinam um termo de convênio criminoso 
como esse?! O Brasil não pode aceitar, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, que as Forças Armadas sejam 
utilizadas politicamente.

As Forças Armadas têm um papel importante, 
sim, inclusive na segurança! Não serão três desmio-
lados que causaram uma chacina, que fizeram uma 
desgraça no Brasil que vão conseguir fazer com que 
o discurso prevaleça sobre a prática. Temos de fazer 
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com que a prática seja efetivada. Como é que vamos 
cuidar da Amazônia? As Forças Armadas não serão 
utilizadas para isso, não, Senador Geraldo?! E as fron-
teiras do Brasil? O Brasil, que não produz um grama 
de cocaína, é um dos maiores exportadores do mun-
do, porque nossas fronteiras não são fiscalizadas, e 
a droga entra livremente aqui. O Governo despenali-
zou o uso de drogas no Brasil e até o plantio; o portar, 
hoje, indiretamente não é crime mais. Por quê? Porque 
não há nenhuma possibilidade de a pessoa cumprir a 
pena. Se o juiz estabelece uma interdição, um curso, 
e a pessoa não cumpre, ela faz o quê? Comete um 
crime de desobediência. Até tentamos resolver isso no 
Senado, mas o projeto já tinha saído daqui há muitos 
anos e não podia ser modificado mais.

Então, o que está acontecendo no Brasil, Senador 
Colombo –concederei um aparte a V. Exª –, é um verda-
deiro desmonte do Direito, é um verdadeiro desmonte 
da punição. Cada vez mais leis mais frouxas; cada vez 
mais julgadores mais preocupados com o delinqüente do 
que com o cidadão; cada vez mais o cidadão deixando 
de ter confiança na política e na polícia, principalmente, 
nas autoridades, e passando a adotar soluções alter-
nativas, ainda que ilegais e criminosas.

A culpa é nossa, da sociedade; não é culpa só des-
se Governo também, não, porque o Governo passado 
foi mestre, useiro e vezeiro em escamotear do Direito. E 
hoje estamos na seguinte situação: qualquer que seja o 
crime punido com reclusão, qualquer que seja o crime, 
com o tamanho da pena que tiver, a pessoa fica apenas 
alguns minutos na cadeia. Se não alguns minutos, al-
guns dias; se não alguns dias, alguns meses. Raramente 
ficam alguns anos. A cadeia se transformou em local 
de rodízio, por mais perigoso que seja o delinqüente. 
A pena só é aplicada de uma maneira muito leve, de 
forma que o crime começou a compensar.

Então, temos, sim, de tomar o cuidado devido, e 
não estamos falando de todos os crimes. Há crimes 
de pequeno potencial ofensivo, há crimes em que a 
pessoa não deve passar nem na porta da cadeia; tem 
de haver toda espécie de punição. Estamos falando 
daqueles crimes que levam a sociedade a ter uma 
sensação permanente de insegurança. E o grande 
responsável por isso é o Governo, que não quer pu-
nir, não quer fiscalizar e não quer vigiar; não quer dar 
tranqüilidade ao cidadão.

Concedo um aparte ao Senador Raimundo Co-
lombo.

O Sr. Raimundo Colombo (DEM – SC) – Sena-
dor Demóstenes, faço este aparte para cumprimentá-
lo. V. Exª é uma das maiores autoridades no campo 
da segurança pública do nosso País e fez um traba-
lho extraordinário no Estado de Goiás, reconhecido 

por todo o Brasil. Lá mesmo em Santa Catarina, há 
um grupo muito forte que faz um estudo e tem V. Exª 
como referência. Pela primeira vez ouvi a abordagem 
correta. Quer dizer, trata-se da questão do relativismo, 
que se estabeleceu na França, na Sorbonne, em 1968, 
quando se abandonou a meritocracia, essa linha mui-
to da esquerda, e escolheu-se o relativismo: vamos 
dar um jeitinho; eu não sei, eu não vi; isso aqui não é 
comigo; eu não quero apurar. Essa posição enfraque-
ce as instituições, enfraquece o sentido das leis e dá 
para as pessoas uma percepção de que tudo podem, 
de que se está perdendo limite. O Brasil não tem hoje, 
de fato, uma crise econômica; tem uma oportunidade 
que perde porque cresce muito menos que os outros, 
mas cresce. Porém, tem uma crise moral. E essa crise 
moral é um problema de atitude das lideranças, o que 
está muito claro na forma como se faz no Governo. 
É evidente que se usou o Exército de forma errada, 
equivocada. O Exército não é treinado nem está pre-
parado para subir nos morros, para combater daque-
la forma, muito menos para reformar casas. Parece 
até que terceirizou o serviço. Mas o resultado está aí: 
uma instituição fundamental da Nação, com uma his-
tória como a que tem o Exército, acabou sendo preju-
dicada por tudo isso. Mas V. Exª faz hoje um discurso 
que precisa ficar registrado na Casa, porque este é o 
maior desafio da sociedade: a falta de segurança, a 
situação que se agrava cada vez mais e o conflito que 
se estabelece entre a sociedade... Então, você pega 
um grupo de uma facção, entrega para outra, e eles 
são assassinados? Olhem onde nós estamos! Olhem 
a situação que está aí. É realmente uma situação ex-
tremamente grave, e V. Exª é uma das esperanças. 
Parabéns pelo pronunciamento. Quero associar-me a 
ele, porque é exatamente nessa linha que V. Exª apon-
ta que acredito seja a solução. É dessa forma que me 
posiciono. Parabéns.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Agradeço a V. Exª, Senador Raimundo Colombo, as 
gentis palavras. Finalizo o meu discurso, dizendo que 
espero desse e de qualquer governo que não tenham 
medo da modificação das leis. Muita gente teme a 
modificação das leis com medo de ser apanhado de-
pois, com medo de que o Estado de direito não seja 
evidentemente observado.

Temos de observar o Estado de direito. Fui se-
cretário de segurança pública, prendi policiais militares 
torturadores e policiais civis corruptos. E a polícia só 
melhorou. Hoje, temos um grupo de policiais militares e 
de policiais civis no Estado de Goiás que fazem inveja 
ao Brasil. Há muito problema? Sim, mas não podemos 
ficar varrendo o lixo para debaixo do tapete. Temos de 
agir na legalidade. Também não sou favorável a essas 
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ações quase clandestinas, que levam ao escândalo e 
à ribalta muitas vezes pessoas que não devem coisa 
alguma, mas são consideradas criminosas e devedoras 
naquele momento em que são execradas.

Mas temos de reconhecer: a ação da Polícia 
Federal hoje é exemplar. A ação do Supremo Tribunal 
Federal é das mais elogiáveis, e temos de colocar o 
nosso País nos trilhos da legalidade. E a legalidade 
consiste também em prender; a legalidade consiste 
também em punir. Tem que haver distinção entre o bom 
e o ruim, porque, senão, o que vai acontecer? Ora, é 
como dizia o Barão de Itararé, mais ou menos assim: 
ou consertemos isso ou nos locupletemos todos! Não 
é verdade? Então tem que haver uma distinção, tem 
que haver uma recompensa para o homem de bem e 
tem que haver uma punição, uma vez que a lei consi-
dera crime matar, uma vez que a lei considera crime 
estuprar, uma vez que a lei considera crime a extorsão 
mediante seqüestro.

Concedo um aparte ao Senador Eduardo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Sena-

dor Demóstenes, o Senador Colombo foi muito feliz ao 
lembrar que V. Exª tem, na verdade, autoridade moral 
para falar sobre essa questão, pelo seu passado, pelo 
seu conhecimento. Essa questão da arrogância que, 
por vezes, acontece em algumas ações realmente as-
susta, porque temos que defender o Estado de direito. 
Nenhuma democracia existe de verdade se não houver 
respeito à lei, e essa lei tem que ser, evidentemente, 
igual para todos. Temos que ter uma atenção muito 
especial a essa questão que aconteceu no Rio de Ja-
neiro. Não é à toa que muitos membros do Exército 
sempre viram com cautela essa participação em ações 
urbanas. E o que aconteceu lá, que foi realmente uma 
barbaridade, tem que ser visto sob o prisma do tipo de 
ação de defesa nacional, ao mesmo tempo buscando 
realmente a punição de quem for culpado, evitando a 
generalização, evitando exatamente essa questão que 
coloquei da arrogância de alguns e olhando, em primeiro 
lugar, o respeito às leis. Não podemos ter realmente o 
atropelo da lei, às vezes, para executar uma ação. Esse 
atropelo, essa ansiedade não pode, de maneira algu-
ma, ser prioritária em relação ao respeito aos direitos 
humanos, aos direitos prioritários do cidadão.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo Azeredo, a 
intervenção.

Encerro o meu pronunciamento justamente nes-
sa linha, para dizer que não adianta imaginar que as 
soluções em favor da cidadania por si só diminuirão 
a criminalidade.

São mais de cem as causas conhecidas do crime. 
Isso desestimula as ações de cidadania? Não. Temos 

que fazer as ações de cidadania; temos que privilegiar 
o cidadão; temos que tomar todas as medidas para ter 
uma educação de grande nível.

O meu primeiro projeto nesta Casa foi obrigar a 
dar educação em tempo integral a todas as crianças 
do Brasil que estão no ensino fundamental. Infelizmen-
te, cinco anos depois, isso continua na gaveta, com 
a justificativa do Governo de que teria de gastar mais 
R$20 bilhões por ano. Vinte bilhões por ano para o 
Governo é troco, Senador. Vinte bilhões por ano para 
o Governo não é nada, para ter as crianças o dia todo 
na escola.

O que quero dizer com todas as letras: não serão 
as bolsas que vão resolver o problema de segurança. 
O Governo agora criou o “Bolsa Mãe de Família”. Muito 
bem, se o Governo quer dar bolsa para mãe de família 
de morro, ou de áreas críticas, para líder comunitária, 
ele tem o direito de dar. Mas não com a ilusão de que 
isso vai resolver os problemas de crime.

O Governo criou o que nós chamamos de “Bolsa 
Maconha”. O que é o “Bolsa Maconha”? O Governo 
resolveu dar para o jovem que está em situação de ris-
co, que cometeu um ato infracional, portanto cometeu 
um crime, uma bolsa de até R$193,00 para que ele 
saia da delinqüência. E isso significa o quê? Significa 
que uma pessoa está fumando maconha e o Governo 
resolve dar R$190,00 por mês para ela parar de fumar 
maconha. Pode ser que ela resolva também fumar mais 
os R$190,00 por mês de maconha que o Governo lhe 
deu, não é verdade? Então, essas ações utópicas não 
resolverão o problema do crime. O Governo quer dar 
o dinheiro? Eu até coloquei minha posição, não criei 
problemas com o Governo, porque acho que o Governo 
foi eleito e ele tem que ter a oportunidade de implantar 
o seu ideário. Mas o fato é o seguinte: está ou não está 
reduzindo a desigualdade social no Brasil? Atestado 
por quem? Pelo Ipea. Se está reduzindo a desigualdade 
social, a tese do Governo é que o problema do crime 
é a desigualdade social. Verdade ou mentira? Então, 
o crime teria que estar diminuindo no Brasil. Por que 
o crime está aumentando? É a questão, Sr. Presiden-
te, de o Governo estudar um pouco mais e implantar 
as medidas corretas. Que implante as suas filosofias, 
mas implante também as medidas corretas para dar 
tranqüilidade ao brasileiro.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Demóstenes 
Torres, o Sr. Eduardo Azeredo deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geral-
do Mesquita Júnior. 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Parabéns pelo discurso, Senador De-
móstenes.

Senador Raimundo Colombo, V. Exª terá o pri-
vilégio de, como último orador, encerrar a sessão. 

Antes que V. Exª inicie, peço licença para ler dois re-

querimentos.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – A Presidência defere, nos termos do 
art. 41 do Regimento Interno, os Requerimentos nºs 
813 e 814, de 2008, que acabam de ser lidos, de au-
toria, respectivamente, dos Senadores Flávio Arns e 
Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Com a palavra o Senador Raimundo 
Colombo.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Exª e agradecer 
a oportunidade. V. Exª é uma pessoa que tem o cari-
nho de todos nós; é um prazer tê-lo como Presidente 
nesta sessão.

Quero tratar, com objetividade e rapidez, de dois 
assuntos. O primeiro é em relação às convenções 
municipais. 

Sou Presidente estadual do meu Partido, o De-
mocratas, lá em Santa Catarina. Estamos, junto com os 
companheiros, fazendo um trabalho enorme. São 293 
Municípios e teremos candidatos a prefeito em quase 
200. Há um grande trabalho a ser feito.

Tenho me dedicado muito a isso, por acreditar 
que é na eleição municipal que surge a oportunida-
de para as novas lideranças; é quando se renova a 
política; é quando se debate aquilo que interessa às 
pessoas diretamente; é quando a sociedade aponta 
para onde quer ir. Entendo que a verdadeira oposi-
ção, a confirmação da situação, nasce na sociedade 
e não nos partidos políticos. Os partidos políticos 
são os canais, são os meios. É na convenção muni-
cipal que se fazem os partidos, de fato, no Brasil. É 
um enorme desafio que temos pela frente. Estamos 
empenhados em realizar um processo político am-
plo, aberto, transparente, dando oportunidade para 
os novos, fazendo com que os partidos sejam uma 
base intelectual da sociedade e que, nessa condi-
ção, promovam um debate, criem novos espaços, 
construam o novo. 

Está terminando um ciclo na política do Brasil. 
Quem era Oposição agora é Governo; quem era Go-
verno agora é Oposição. Precisamos criar um espaço 
para o novo que está surgindo. Quando falo do novo, 
não me refiro apenas a jovens, mas a um novo posi-
cionamento.

O Estado brasileiro, que vem desde João VI, é 
cartorial, está muito grande, inchado, corrompido, lon-
ge das pessoas, de costas até para os mais pobres. O 

Senador Demóstenes mostra aí a crise da segurança. 
Podemos falar de tantas e tantas áreas que estão aí. 
A eleição municipal é a grande oportunidade para o 
debate, para o aprofundamento, para o debate contra-
ditório dessas idéias, do embate ideológico, do forta-
lecimento dos partidos. 

Realmente, acredito que temos a oportunidade 
de fazer surgir o novo, um novo posicionamento para 
que o Estado brasileiro, para que a política brasileira 
possa, de fato, melhorar e trazer melhores frutos à 
sociedade. 

O segundo aspecto é do meu pronunciamento 
é registrar os 50 anos da morte de Nereu Ramos, de 
Jorge Lacerda, de Leoberto Leal. Nereu Ramos é da 
minha cidade, Lages, Santa Catarina. Ele foi duas ve-
zes Deputado Federal, duas vezes Senador, Presidente 
da Câmara, Presidente do Senado, Vice-Presidente da 
República e exerceu a Presidência passando, numa in-
terinidade, o cargo ao Presidente Juscelino Kubitschek. 
Foi o catarinense mais ilustre de todos, foi Governador 
por 12 anos, com uma visão de futuro extraordinária 
pela educação.

Jorge Lacerda faleceu num acidente de avião, 
saindo de Florianópolis, num dia de tempo muito ruim, 
e o avião acabou caindo ao chegar nas proximidades 
de Curitiba. Jorge Lacerda era o Governador de Santa 
Catarina. Um dos políticos mais talentosos, ele con-
seguiu enfrentar os Ramos, que era um grupo muito 
forte, derrubou-os e venceu as eleições. Fazia um go-
verno bem-sucedido, inovador, ele tinha um talento 
muito forte, popular, um médico muito conceituado, 
tinha sido Deputado Federal e, tragicamente, veio a 
falecer. Isso, para Santa Catarina, foi um verdadeiro 
desastre também, porque faleceu o Deputado Federal 
Leoberto Leal.

Foi muito difícil a recuperação disso, principal-
mente na minha região, onde Nereu Ramos exercia 
a sua liderança, tinha um papel preponderante, e, de 
repente, vem essa fatalidade. A política de Santa Ca-
tarina se ressente até hoje, e Nereu Ramos é a maior 
referência. Então, registro que isso se deu no dia 16 
de junho de 1958, de forma que se completam agora 
50 anos desse trágico acidente.

Quando prefeito da minha cidade, construímos 
um memorial em homenagem ao Nereu Ramos. Temos 
muito orgulho da sua atividade. Ele, por exemplo, foi o 
formulador da Constituição de 1946. Trouxe, só para 
relembrar seu papel, o parágrafo primeiro do seu dis-
curso na instalação do Senado Federal, em 1946:
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A Constituição que acabamos de entregar ao 
País restitui ao Senado sua antiga dignidade de ramo 
do Poder Legislativo. Reinvestiu-o, assim, de suas 
altas e grandes funções, porque, a par das atribui-
ções legislativas que conservou, algumas vindas da 
Constituição de 1891, deu-lhe outras, de maneira 
que o tornou órgão de grande relevo no mecanismo 
nacional do País.

Esse é o primeiro parágrafo do discurso do Ne-
reu Ramos na instalação do Senado Federal no dia 24 
de setembro de 1946. Então, ele foi uma das figuras 
mais ilustres.

A Câmara dos Deputados lhe faz uma homena-
gem com o auditório Nereu Ramos, e eu, como seu 
conterrâneo, de Lages, Santa Catarina, sinto-me com 
o dever e, ao mesmo tempo, tenho a honra de poder 
registrar os 50 anos de morte desse que foi um dos 
brasileiros mais ilustres e que tinha uma autoridade 
extraordinária.

Há alguns fatos. Quem estabeleceu a merenda 
escolar foi o Nereu Ramos. E, há pouco, o Senador 
Demóstenes Torres colocava isso como fundamental, 
o ensino completo, integral.

Amanhã, vamos receber os jogadores da Copa 
do Mundo de 1958, nossos ídolos todos, na Comissão 
de Educação. Nereu Ramos foi quem começou a cons-
truir o Estádio do Maracanã. Ele foi Vice-Presidente do 
Eurico Gaspar Dutra, eleito pelo Congresso Nacional. 
Era um dos principais líderes do PSD, que, na minha 
região, chegava a ser uma religião, porque era muito 
difícil achar alguém que não fosse do PSD. Para se 
ter uma idéia, Presidente Geraldo Mesquita, o pai do 
Nereu Ramos, o velho Vidal Ramos, que também foi 
Senador, foi Governador de 1902 a 1906 e de 1910 
a 1914. Depois foi um primo-irmão dele, o Aristiliano, 
de 1930 a 1933. O Nereu governou de 1933 a 1945. 
Depois o sobrinho do Nereu, neto do velho Vidal, go-
vernou, Aderbal Ramos da Silva, de 1952 a 1956. 
Com a morte do Nereu Ramos, acabaram elegendo 
o irmão do Nereu, o Celso Ramos, que foi um dos 
grandes governadores, que governou de 1960 a 1965. 
Então, num intervalo de 65 anos, essa família Ramos 
governou o Estado por cerca de 40 anos. O pai teve 
dois filhos, um sobrinho e um neto governadores do 
Estado. As pessoas poderiam chamar isso de oligar-
quia. Mas, na verdade, o povo catarinense tem grande 
orgulho, porque esse pessoal fez com que Santa Ca-
tarina fosse um Estado diferenciado. Um investimento 
na educação impressionante como se fez já naquela 

época, em 1900, de tal forma que se conseguiu fazer 
um Estado muito dinâmico, uma forte educação, um 
nível cultural alto, elevado, desenvolvido. Devemos 
muito a essas pessoas que tiveram uma visão muito 
grande do futuro e contribuíram, de forma excepcional, 
para o desenvolvimento do nosso Estado. 

De forma que falar de Nereu Ramos aqui, no Se-
nado da República, é reconhecer todos esses méritos 
– a grandeza da sua história, a força do seu passado, 
a autoridade da sua presença – e registrar isso para 
os Anais, o que é uma questão de justiça.

Nós catarinenses temos grande orgulho dos ho-
mens públicos daquela época. E fazer esta homena-
gem a três deles que faleceram no cumprimento do 
seu dever e representando o nosso Estado, o Nereu 
Ramos, o Jorge Lacerda e o Leoberto Leal, é ressaltar 
e valorizar o Estado catarinense.

Por isso, agradeço a V. Exª, e fica aqui o meu 
registro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Jú-

nior. PMDB – AC) – Convido o Senador Eduardo 
Azeredo para fazer uso da palavra pela Liderança 
do PSDB.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Presidente. Eu volto à tribuna para, em nome do 
meu Partido e em nome do Líder Arthur Virgílio, regis-
trar fatos referentes ao Rio Grande do Sul.

Nós aprovamos hoje, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, o financiamento de mais de US$1 bilhão 
para o Governo do Rio Grande do Sul, num esforço 
realmente suprapartidário, comandado pelo Senador 
Pedro Simon, também com a participação do Senador 
Zambiasi e todos nós que lá estávamos, entendendo 
a situação excepcional, do ponto de vista econômico, 
que vive o Estado do Rio Grande do Sul.

Assim é que eu quero lembrar que todos nós es-
tamos acompanhando com preocupação a situação do 
Estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta, no mo-
mento, uma crise de natureza exclusivamente política 
de grandes proporções.

A Governadora Yeda Crusius vem agindo com 
energia e correção na tentativa de buscar alternativas 
para essa crise, evitando que essas circunstâncias 
ameacem o bom momento econômico por que passa 
o Estado na busca da sua recuperação.

Certamente, a Governadora saberá proceder 
com as investigações necessárias sem que isso com-
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prometa a vida administrativa e econômica do Estado, 
que, repito, vive um momento virtuoso.

Pois bem. Existem dois aspectos interessantes 
nesta crise que são importantes de se destacarem. 

O primeiro é o fato de que esta crise representa 
o contraste impressionante com o que se pode obser-
var no Estado no que diz respeito aos desempenhos 
altamente satisfatórios da gestão pública e do desen-
volvimento econômico e social.

O segundo aspecto relevante da crise que enfren-
ta a Governadora Yeda Crusius é que se tenta atribuir 
aos primeiros meses do Governo dela a responsabi-
lidade por decisões que não foram tomadas por ela, 
mas por ações iniciadas muito antes da sua gestão, e 
que estão sendo enfrentadas e eliminadas exatamente 
na administração dela.

São problemas ligados à estrutura de gastos. 
São problemas ligados à estrutura de financiamento 
do poder público e a Governadora tem tido a coragem 
de enfrentá-los.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, 
pretendo me deter nesse pronunciamento a esses 
aspectos que vêm mudando radicalmente a face do 
Estado e melhorando a vida de todos os gaúchos. 

Ao ser eleita, a Governadora Yeda Crusius ado-
tou o princípio geral de reduzir ao máximo a distância 
que existe entre a realidade pouco satisfatória e as 
imensas potencialidades de produção de que dispõe 
o Rio Grande do Sul. 

Ao assumir, a Governadora anunciou de ime-
diato a sua decisão de promover profunda mudança 
na forma de gestão das empresas e órgãos públicos, 
ampliando a responsabilidade dos gestores, aproxi-
mando esses organismos dos entes fiscalizadores e 
ainda aumentando a transparência dos contratos. Além 
disso, dentro do princípio de fazer mais com menos, 
todos os administradores foram convocados a realizar 
reduções de pelo menos 30% nas despesas correntes, 
incluindo as administrações direta e indireta. 

Ao mesmo tempo em que reduzia custos e gas-
tos, Yeda Crusius produziu um programa de desen-
volvimento sustentável, trabalhando com programas 
e não mais com projetos isolados.A Governadora de-
finiu metas e passou a trabalhar por resultados. Daí 
surgiram os programas estruturantes, um conjunto de 
doze iniciativas, que abrangem todos os campos do 
desenvolvimento econômico e social e preparam o 
Estado para o grande salto que se avizinha.

Todo esse esforço leva à constatação de que se 
o Governo e a sociedade do Estado do Rio Grande do 
Sul conseguirem manter nos próximos anos índices de 
crescimento econômico semelhantes aos de 2007 e 
2008, de 7% ao ano, isso mudará radicalmente a face 
do Estado e melhorará a vida de todos os gaúchos.

Enfim, algo precisava ser feito para conter o cha-
mado déficit estrutural que ameaçava chegar a R$2,4 
bilhões em 2007. A condução firme da Governadora 
Yeda Crusius à frente do Governo do Estado conse-
guiu, até aqui, reduzir o déficit de R$2,4, como citei, 
a uma previsão de R$1,2 – portanto, metade, – em 
2008 com a possibilidade de reduzi-lo até o primeiro 
semestre de 2009 à sua expressão mais simples, a 
tal ponto que, para 2008, esperava-se zerar o déficit, 
algo que não ocorria há exatos trinta e sete anos, ou 
seja, há expectativa de que em 2009 o déficit tenha 
sido zerado. 

Além disso, o Rio Grande do Sul obteve, já em 
meados do ano passado, o primeiro aval do mercado 
financeiro internacional ao seu projeto na colocação 
bem sucedida de R$2,80 bilhões em ações preferen-
ciais do Banrisul nos mercados primário e secundário, 
na maior operação internacional já realizada por um 
banco latino-americano. E agora obteve a aprovação 
do empréstimo de R$1,1 bilhão (ou seja, um bilhão e 
cem milhões de dólares) do Banco Mundial, em razão 
de o Estado ter obtido sinal verde ao seu projeto de 
recuperação financeira, igualmente o maior financia-
mento já concedido a uma unidade federativa. 

Sr. Presidente, V. Exª se lembra de que, na épo-
ca, eu fiz gestões no sentido da  aprovação para Mi-
nas Gerais de R$976 milhões, também um valor muito 
expressivo. O aprovado para o Rio Grande do Sul é 
ainda maior, é de R$1,1 bilhão. 

Ouço, com muito prazer, com muita honra, o Se-
nador Raimundo Colombo. 

O Sr. Raimundo Colombo (DEM – SC) – Senador 
Eduardo Azeredo, eu quero cumprimentar V. Exª. Nós 
participamos juntos, na Comissão de Assuntos Econô-
micos, e ajudamos aprovar todos aqueles empréstimos: 
dois, para Minas Gerais e, sobretudo, esse para o Rio 
Grande do Sul, Estado modelo que muito contribui com 
a nossa Nação, tem um passado extraordinário e tem 
sido penalizado por algumas decisões – a Lei Kandir 
é uma delas. O empréstimo, naquela época, era van-
tajoso. No entanto, hoje, o juro está muito elevado. O 
empréstimo obtido vai permitir operar com juro bem 
abaixo, o que vai dar folga ao Estado e dar-lhe capa-
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cidade de investimento. V. Exª traz esse assunto e se 
solidariza com sua companheira de Partido, a Gover-
nadora Yeda, e nós, com todo o Rio Grande do Sul. Eu 
moro ali do lado, na divisa, meus pais são gaúchos, e 
quase toda a minha família mora no Rio Grande do Sul. 
Eu me senti orgulhoso de participar desse esforço no 
sentido de dar ao Rio Grande do Sul o que ele mere-
ce, o que o Brasil lhe deve. V. Exª faz justiça também 
a esse esforço que a Governadora desenvolve. E eu, 
que luto a favor do ajuste fiscal e acredito ser solução 
para o Brasil a diminuição da despesa pública, a redu-
ção da carga tributária, vejo nesse esforço uma linha 
coerente com esses princípios. Portanto, V. Exª está de 
parabéns. Eu o cumprimento por isso. Obrigado.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Se-
nador Raimundo Colombo, eu lhe agradeço o aparte, 
porque esse testemunho é dado por quem é vizinho 
do Rio Grande do Sul. V. Exª, que é descendente de 
gaúcho, conhece a situação e sabe do esforço que 
está sendo feito lá.

Eu lembro aqui, Senador Raimundo Colombo, que 
o então Governador Antônio Britto, que foi Governador 
do Rio Grande do Sul na mesma época em que eu era 
Governador de Minas Gerais, dizia que nós éramos os 
Governadores da ressaca do real. Houve uma euforia 
muito grande no início do Plano Real, que foi funda-
mental para a estabilidade econômica do Brasil, para 
a mudança do sistema econômico, para o Brasil se 
transformar num país normal, mas ele trouxe também  
a hora da verdade para o Poder Público. Os números de 
Minas – provavelmente os do Rio Grande do Sul eram 
parecidos – mostravam que a arrecadação proveniente 
de aplicação financeira equivalia a quatro meses de 
arrecadação. De repente, isso acabou. Quer dizer, os 
Estados, o Poder Público ganhava com a inflação, e, 
quando acabou essa arrecadação extra, vimos que o 
Governo gastava mais.

Alguns Estados tiveram mais sucesso nessa ade-
quação. O Rio Grande do Sul está demorando muito 
mais para conseguir essa adequação. Parte exatamen-
te por causa do tipo da economia dele, que é muito 
baseada na agricultura. O Rio Grande do Sul, que é 
um grande exportador, sofreu muito com a Lei Kandir, 
que retirou impostos.

De maneira que eu faço realmente esse registro, 
agradecendo a sua contribuição para este pronuncia-
mento que faço aqui hoje, mostrando a realidade e os 
esforços da Governadora Yeda Crusius.

O Governo estadual, Sr. Presidente, também 
garantiu o aumento dos pagamentos de impostos em 
atraso, negociou a redução de valores a pagar em 
muitos compromissos pendentes, implantou a prática 
de não gastar mais do que permite o caixa e passou 
a operar com um orçamento realista. O Rio Grande do 
Sul está comprometido em pautar-se pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e em manter a transparência das 
contas públicas, com balancetes bimestrais acessíveis 
a todos os gaúchos. 

A essas medidas, somaram-se outras como a 
intensificação das ações de fiscalização e combate à 
sonegação, a negociação de dívidas com fornecedores 
e a economia com gastos de custeio.

Com as medidas em andamento, a partir de 2010, 
o Rio Grande do Sul já terá possibilidade de investir 
pelo menos 10% da receita corrente líquida, ou seja, 
mais de R$1,4 bilhão ao ano. E o Governo estadual 
acredita ser possível, nos anos seguintes, provavel-
mente antes de 2015, investir cerca de 20% da receita 
corrente líquida, ou R$ 3 bilhões ao ano. Portanto, é 
um planejamento de médio e longo prazo.

Para enfrentar os atuais gargalos no sistema de 
transporte e atender as demandas que o crescimento 
acelerado determinará, o Governo estadual anunciou 
o ambicioso projeto chamado “Programa Estruturante 
DuplicaRS”, crucial para impedir um apagão de porte 
suficiente para comprometer o próprio crescimento eco-
nômico, além de representar um insuportável prejuízo 
ao mais importante patrimônio do Brasil com a morte 
de milhares de brasileiros nos acidentes rodoviários.

O DuplicaRS prevê investimentos de vulto (mais 
de R$ 2,5 bilhões nos próximos quatro anos), não 
apenas para modernização da malha rodoviária já 
estressada, mas também para promover o virtual re-
nascimento do transporte hidroviário e oferecer uma 
alternativa modal adequada para determinados tipos 
de mercadorias, como ocorre também com o sistema 
ferroviário. O programa prevê também capacitar os 
portos, notadamente o porto do Rio Grande e os prin-
cipais portos da navegação interior, e os aeroportos. 
E, ainda, completar essas tarefas com acessos ade-
quados às cidades.

A administração da Governadora Yeda Crusius 
também assumiu a responsabilidade por tarefas que 
têm por objetivo promover avanços sociais sistemáticos, 
capazes de mudar a face do Estado, inclusive dando 
continuidade a projetos iniciados em administrações 
anteriores. Os programas que envolvem as mulheres 
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grávidas, bem como o Programa Saúde da Família, 
atendem hoje 4 milhões de pessoas, 33% da população 
estadual, em 390 Municípios, onde atuam 1.048 equi-
pes. E vão atingir todo o Estado, e mais de 6 milhões 
de pessoas até 2010. Essas ações permitiram redu-
ção significativa no coeficiente de mortalidade infantil, 
que foi de 16 óbitos por mil crianças até um ano em 
2003, caiu para 13,6 óbitos em 2005 e foi inferior a 13 
em 2007. A ampliação dos programas permitirá que o 
coeficiente de mortalidade infantil do Rio Grande do 
Sul siga declinante, devendo alcançar 9,9 em 2010, o 
que será a menor taxa da América do Sul.

Enfim, destaco, mais uma vez, que o Rio Grande 
do Sul vive um momento virtuoso. Após um longo perí-
odo de estagnação econômica, o PIB voltou a crescer 
acima da média nacional, o desemprego diminuiu, as 
indústrias estão muito próximas de suas capacidades 
instaladas nominais.

Encontram-se em implantação, ou já concluídos, 
dezenas de novos empreendimentos de variados portes 
e em praticamente todos os quadrantes do Estado, em 
construção naval, florestas, papel e celulose, biocom-
bustível, termoelétricas, laticínios. Além disso, há uma 
grande safra de novos investimentos que já estão confir-
mados, ou ainda em processo de negociação para virem 
se instalar no Estado, que poderão diversificar nossa 
matriz produtiva e diminuir a vulnerabilidade diante de 
fatores externos, como o câmbio e o clima.

Portanto, o momento econômico que passou a 
viver o Rio Grande do Sul a partir da administração da 
Governadora Yeda Crusius, obviamente, gerará avanços 
consideráveis nos números do Estado. A visão de futuro 
impressa pela Governadora já promove o desenvolvi-
mento econômico e social do Rio Grande do Sul.

Infelizmente, por tudo isso, ocorreu o que sempre 
acontece diante de medida amargas de contenção e 
de disciplinamento das despesas, ou seja, um tremen-
do desgaste do prestígio do Governo junto à opinião 
pública, em geral, e nos setores de alguma forma atin-
gidos em particular.

Mas a capacidade e maturidade política da Go-
vernadora Yeda Crusius contribuirá para a estabiliza-
ção de suas relações internas e, conseqüentemente, 
para a consolidação do atual momento econômico do 
Estado.

Sr. Presidente, Senador Geral do Mesquita, essa 
é a comunicação, o pronunciamento que desejava 
trazer aqui, em nome do meu Partido, o PSDB, com  
total apoio que damos à Governadora Yeda Crusius. 

Ela, como eu disse antes, enfrenta uma situação eco-
nômica difícil em seu Estado, mas tudo o que pude 
aqui mostrar define com clareza que há um norte a ser 
seguido, há um planejamento, já existem resultados 
convincentes. Não é à toa, portanto, que essa aprova-
ção, hoje, pela Comissão de Assuntos Econômicos, e, 
provavelmente, na semana que vem aprovemos aqui 
no plenário, signifique um apoio fundamental para que 
o Estado do Rio Grande do Sul, um dos Estados mais 
importantes deste País, possa ter uma administração 
pública viável.

É esse o caminho que a Governadora está tri-
lhando. Ela tem a capacidade, ela tem o discernimento, 
ela tem a respeitabilidade por toda a vida pública que 
exerceu até hoje, como Deputada, como Ministra.

Dessa maneira, Governadora, conte com todos 
nós: com seus colegas de Partido, com os Senado-
res do seu Estado, que, unânimes, a apóiam. Conte 
com a torcida de todos, porque o seu caminho está 
trilhado no bom caminho, o caminho da recuperação 
do Rio Grande do Sul, para que ele volte a ser um Es-
tado importante como sempre foi na nossa constela-
ção federativa. O Rio Grande do Sul é um Estado de 
magnitude. A questão financeira e eventuais interes-
ses políticos antagônicos não podem fazer com que 
esse Estado tenha mais delonga, mais atraso na sua 
recuperação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Foi um prazer ouvi-lo, Senador Edu-
ardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – A Presidência comunica ao Plenário 
que, uma vez findo o prazo fixado no parágrafo único 
do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do 
recurso ali previsto, determinou o arquivamento defi-
nitivo do Projeto de Lei do Senado nº 63, de 2005 
–Complementar, de autoria do Senador Alvaro Dias, 
que altera os arts. 6º e 16 da Lei Complementar nº 76, 
de 1993, a fim de garantir o pagamento de créditos tri-
butários através da retenção sobre o valor a ser pago a 
título de indenização por desapropriação de interesse 
social para reforma agrária.

O Projeto vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Sobre a mesa, projetos que passo a 
ler.

 São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – O projeto que acaba de ser lido vai 
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – A Presidência lembra às Srªs e aos 

Srs. Senadores que está convocada sessão solene 
conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se ama-
nhã, quarta-feira, às 11 horas, no plenário do Sena-
do Federal, destinada a comemorar os vinte anos de 
fundação do Partido da Social Democracia Brasilei-
ra – PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Não há mais oradores inscritos.

O Sr. Senador Geovani Borges 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. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, chegou-me às mãos para relatar o 
Projeto de Lei do Senado nº 177, de 2008, de au-
toria do Senador Delcídio Amaral, que altera a alínea 
c do art. 2º do Decreto nº 2.784, de 18 de junho de 
1913, a fim de modificar os fusos horários dos Esta-
dos de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Esses 
dois estados passariam do fuso horário de Greenwich 
menos 4 horas para o fuso horário Greenwich menos 
três horas.

O debate em torno da distribuição ideal dos fusos 
horários no Brasil já vem de longa data. 

Em 1991, o ex-Senador Júlio Campos apresen-
tou proposição que unificava a hora legal em todo o 
território nacional continental. 

Todo o País, com exceção das ilhas de Fernan-
do de Noronha, Martin Vaz e Trindade, adotaria o fuso 
horário GMT–3. Na ocasião, a iniciativa não prosperou, 
mas, anos mais tarde, o Senador Tião Viana apresentou 
o PLS nº 305, de 2006, que acaba de se transformar 
na Lei nº 11.662, de 24 de abril de 2008.

A redução no número de fusos horários é medida 
que certamente facilitará a maior integração do espaço 
econômico nacional. Os Estados cujos fusos horários 
diferem da hora oficial do País são muito prejudicados 
em seu desenvolvimento econômico.

O atual desenvolvimento tecnológico e industrial 
encurtou distâncias e aproximou povos. Múltiplos fu-
sos dificultam negócios sujeitos a horários específicos 
nas demais regiões, como as operações do mercado 
financeiro.

As dificuldades são especialmente grandes nos 
meses em que se adota o horário de verão. A unifi-
cação dos fusos facilitará em muito as atividades co-
merciais, financeiras e de transporte entre regiões do 
País, bem como a comunicação entre as pessoas de 
diferentes estados.

É certo que a unificação dos fusos trará alguns 
prejuízos à população das regiões cujo fuso será al-
terado.

O descasamento entre o período de incidência 
solar e as atividades laborais gera desconforto, a ne-
cessidade de muitas pessoas irem para a escola e para 
o trabalho antes do nascer do sol traz problemas. 

No entanto, estudos que comparam o horário do 
nascer e do pôr-do-sol ao longo do ano, no fuso atual 
e como seria se o fuso fosse adiantado, comprovam 
que a mudança estaria dentro do limite aceitável no 
que diz respeito ao conforto das pessoas em relação 
ao ciclo claro-escuro.

A mudança de fuso acarretará incômodo seme-
lhante àquele decorrente da adoção do horário de 
verão a cada ano. 

E sabe-se que a adaptação é perfeitamente pos-
sível. Tanto é assim que, apesar das críticas ao horário 
de verão, a maioria da população brasileira o aceita 
bem. 

A introdução de um novo regime de fuso horário 
seria inclusive menos traumática que o horário de verão, 
uma vez que a mudança ocorreria uma vez só. 

Acreditamos que a proposição estimulará muito o 
desenvolvimento dos Estados de Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul e, por essa razão, deve ser aprovada 
nesta Casa. Gostaríamos, contudo, que esses benefí-
cios fossem estendidos a todos os estados na porção 
mais ocidental do território nacional. 

Por essa razão, propomos a supressão do ter-
ceiro fuso horário, o GMT– 4, para que até os Estados 
de Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre adotem o 
mesmo horário de Brasília. 

Sei, todavia, que a matéria não é consensual. Que 
há vantagens, há. Tanto assim que a China adotou um 
único horário em todo o País.

O Senador Delcídio Amaral pretende promo-
ver audiências públicas para discutir esse projeto 
a fim de auscultar melhor a opinião pública sobre 
o assunto.

Eu, de minha parte, confesso que, como Relator, 
sou favorável à matéria.

Entendo que quanto mais iguais e uniformes 
estivermos, em tempos de globalização, mais faci-
lidades teremos para operacionalizar em um mun-
do que tende a falar uma mesma linguagem e num 
mesmo tempo. Estar “atrasado” pode, sim, fazer toda 
a diferença...

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 03 
minutos.)
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PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Maioria-PMDB - José Maranhão*
PTB - Carlos Dunga** (S)

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
Bloco-PT - Marina Silva*
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   
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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)  (15)

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
VAGO   (14)  
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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).
14. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
15. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).

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

Fax: 3311-1176
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado. 

(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)

Número de membros: 7 titulares  e 5  suplentes

PRESIDENTE: Senador Magno Malta   (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma   (PTB-SP)

RELATOR: Senador Demóstenes Torres   (DEM-GO)
 

Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008

Prazo final: 04/08/2008

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 )
Paulo Paim   (PT-RS)  (4)

Magno Malta   (PR-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)  (3)

 

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).
3. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
4. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CARTÃO CORPORATIVO

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, com o
objetivo de investigar, no prazo de 180 dias, todos os gastos efetuados com a utilização do Cartão de Crédito
Corporativo do Governo Federal, desde a sua criação em 2001. 

(Requerimento nº 387, de 2008, lido em 08.04.2008)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

 

Leitura: 08/04/2008

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
 

 

 

 1.   

 2.   

 

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

 

 

 1.   

 2.   

 

Maioria ( PMDB )
 

 

 

 1.   

 2.   

 

PTB
  1.   

PDT
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO
FEDERAL

Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)

Número de membros: 5 titulares

 

Leitura: 05/03/2008

TITULARES

Senador Gerson Camata   (PMDB)

Senador César Borges   (PR)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)

Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
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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 
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3) COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE ELABORAR PROJETO DE CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL

Finalidade: Elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de Código de Processo Penal. 

(Requerimento nº 227, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 751, de 2008, aprovado em 10.06.2008)

Número de membros: 8

 

Leitura: 25/03/2008

4) COMISSÃO TEMPORÁRIA - CONFERÊNCIA MUNDIAL DA PAZ

Finalidade: Destinada a representar o Senado Federal na Conferência Mundial da Paz (World Peace
Conference), em Caracas, Venezuela, entre os dias 8 e 13 de abril de 2008. 

(Requerimento nº 341, de 2008, aprovado em 3.4.2008)

Número de membros: 3 titulares

 

Leitura: 03/04/2008

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

Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
 

Maioria ( PMDB )
Senador José Nery   (PSOL)  (1)

 
Notas:
1. VAGA CEDIDA PELO PMDB AO PSOL
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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.  Marina Silva   (PT)  (9)

 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)
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PTB  (4)

João Vicente Claudino 

Gim Argello 

 1.   

 2.   

PDT
Osmar Dias  1.  Jefferson Praia   (8)

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).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
9. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).

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
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  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)

VAGO   (7)

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.
7. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516

Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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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
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1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS
REGULATÓRIOS

Finalidade: Debater e estudar a regulamentação dos Marcos Regulatórios nos diversos setores de
atividades que compreendem serviços concedidos pelo Governo, como telecomunicações, aviação civil,
rodovias, saneamento, ferrovias, portos, mercado de gás natural, geração de energia elétrica, parcerias
público-privadas, etc. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  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
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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).



junho de 2008 ORDEM DO DIA quarta-feira 18 131

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

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
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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
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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
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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)

Marina Silva   (PT)  (7)

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
Osmar Dias   (9)  1.  Cristovam Buarque   (8)

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.
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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)  (9)

 

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.  Marina Silva   (PT)  (14)

 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)  (10)

Mão Santa   (PMDB)

Valdir Raupp   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

Lobão Filho   (PMDB)  (5,11)

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.  VAGO   (13)

 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.  VAGO   (12)
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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
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador 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)

Marina Silva   (PT)  (8)

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 Praia   (9)  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).
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8. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
9. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).

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.
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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.
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA

Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  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.
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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.



junho de 2008 ORDEM DO DIA quarta-feira 18 151

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

6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador 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.  Marina Silva   (PT)  (13)

 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.
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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).
13. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).

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.  VAGO   (4)

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).
4. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  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
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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
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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.  Marina Silva   (PT)  (11)

 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)  (8)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB)  (10)

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

Marco Maciel   (DEM)

Virginio de Carvalho   (PSC)  (7)

Romeu Tuma   (PTB)  (2)

Arthur Virgílio   (PSDB)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

João Tenório   (PSDB)

 1.  José Nery   (PSOL)  (4)

 2.  César Borges   (PR)  (1)

 3.  Kátia Abreu   (DEM)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 6.  Tasso Jereissati   (PSDB)  (6)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB)

PTB  (5)

Fernando Collor  1.   

PDT
Cristovam Buarque  1.  Jefferson Praia   (9)

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. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
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).
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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
VAGO   (3)  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).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE 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.  VAGO   (4)

 
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.
4. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) 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
VAGO   (3)  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).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador 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.
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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.  VAGO   (10)

 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 Praia   (11)  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).
10. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
11. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
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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.  VAGO   (6,9)

 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.
9. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador João Tenório  (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO    (3,4)

 

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

VAGO   (3,4)

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.
3. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
4. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador 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.  Gim Argello   (PTB)  (7,8)

 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).
7. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
8. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
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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
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11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

 

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

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)  (5)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF)  (3)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995

2ª Eleição Geral:  30/06/1999

3ª Eleição Geral:  27/06/2001

4ª Eleição Geral:  13/03/2003

5ª Eleição Geral:  23/11/2005

6ª Eleição Geral:  06/03/2007

 

TITULARES SUPLENTES

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

João Pedro   (PT-AM)  (6)

Renato Casagrande   (PSB-ES)

João Vicente Claudino   (PTB-PI)  (1)

Eduardo Suplicy   (PT-SP)

 1.  VAGO 

 2.  Fátima Cleide   (PT-RO)  (4)

 3.  Ideli Salvatti   (PT-SC)  (2)

 4.   

 5.   

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

Almeida Lima   (PMDB-SE)  (7)

Gilvam Borges   (PMDB-AP)  (8)

Leomar Quintanilha   (PMDB-TO)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO)

 2.  Gerson Camata   (PMDB-ES)

 3.  Romero Jucá   (PMDB-RR)

 4.  José Maranhão   (PMDB-PB)

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

Heráclito Fortes   (DEM-PI)

Adelmir Santana   (DEM-DF)

Marconi Perillo   (PSDB-GO)

Marisa Serrano   (PSDB-MS)  (13)

 1.  VAGO   (10)

 2.  César Borges   (PR-BA)  (14)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM-SE)  (12)

 4.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM)  (11)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB-PE)

PDT
VAGO   (15)  1.   

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)  (9)

Atualização:  23/05/2008
Notas:
1. Eleito na Sessão de 29.05.2007 para a vaga anteriormente ocupada pela Senadora Serys Slhessarenko (PT/MT), que renunciou ao mandato de
titular de acordo com o Ofício GSSS nº 346, lido nessa mesma Sessão, Senador Epitácio Cafeteira renunciou ao mandato de titular, conforme Ofício
106/2007-GSECAF, lido na sessão do Senado de 26.09.2007. Senador João Vicente Claudino foi eleito em 16.10.2007 (Ofício nº 158/2007 - GLDBAG)
(DSF 18.10.2007).
2. Eleitos na Sessão de 29.05.2007.
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3. Eleito em 30.05.2007, na 1ª Reunião de 2007 do CEDP
4. Eleita na Sessão de 27.06.2007.
5. Eleito em 27.06.2007, na 5ª Reunião de 2007 do CEDP
6. Eleito na Sessão de 16.08.2007.
7. Eleito na sessão de 27.06.2007, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Valter Pereira, que renunciou em 25.06.2007.
8. Senador Gilvam Borges encontra-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir do dia 16.04.2008.
9. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro, ocorrido em 19.02.2008.
11. Senador Arthur Virgílio renunciou ao cargo de membro suplente, conforme Ofício nº 135/07, e foi eleito, nessa mesma data, como titular. Em
04.07.2007 renunciou ao cargo de membro titular, conforme Ofício nº 142/2007 - GLPSDB, e foi eleito, na mesma data, como membro suplente.
12. Senadora Maria do Carmo Alves encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 18.07.2008.
13. Senadora Marisa Serrano renunciou ao cargo de membro titular, conforme Ofício datado de 27.06.2007, e foi eleita, nessa mesma data, como suplente.
Em 04.07.2007 renunciou ao cargo de membro suplente e foi eleita, na mesma data, como membro titular.
14. Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e filiou-se ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º.10.2007.
15. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Péres, ocorrido em 23.05.2008.
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2) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko   (PT-MT)  (1)

VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE)  (1)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007

 

MEMBROS
PMDB

Roseana Sarney   (MA)

DEM
Maria do Carmo Alves   (SE)  (2)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Serys Slhessarenko   (MT)

PTB
Sérgio Zambiasi   (RS)

PR
 

PDT
Cristovam Buarque   (DF)

PSB
Patrícia Saboya   (PDT-CE)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PP
 

PSOL
 

Atualização:  25/03/2008
Notas:
1. Eleitos em 21.06.2007
2. A Senadora Maria do Carmo Alves encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 18.07.2008.
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