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Ata da 111ª Sessão não Deliberativa, 
em 25 de junho de 2008

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Alvaro Dias, Paulo Paim, Geraldo Mesquita Júnior e Jefferson Praia

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
se às 19 horas e 27 minutos.)

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

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

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra, pela ordem, o Senador Gerson Ca-
mata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
minha inscrição pelo art. 14, para uma comunicação 
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª fica inscrito em primeiro lugar.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra a Senadora Fátima Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, peço 
minha inscrição para falar pela Liderança do Partido 
dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª fica inscrita como primeira Líder.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, da mesma forma, peço minha inscrição para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– O Senador Geraldo Mesquita fica inscrito em se-
gundo lugar.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Faço a leitura da justificação. 

O Brasil recebeu com grande consternação a 
notícia sobre o passamento da ex-primeira-dama do 
País, Dona Ruth Corrêa Leite Cardoso. Dona Ruth, 
como todos os brasileiros costumavam chamá-la, sem-
pre inspirou respeito, carinho e admiração de toda a 
população.

A intelectual reconhecida internacionalmente, 
antropóloga, autora de diversas obras, professora de 
grandes universidades, transmitia, em cada contato com 
o público, sua afeição singela, doce e amistosa.

Era detentora de uma personalidade marcante. 
Possuía, inegavelmente, convicções firmes, sem ab-
dicar de sua extrema afabilidade.

Dona Ruth personificava dignidade, inteligência 
luminar, amabilidade e delicadeza no trato com o ser 
humano.

Uma grande tristeza tomou conta de todos nós. 
Sua partida neste momento nos priva de uma figura 
que era referência ética e humana. À medida em que 
as agências noticiosas divulgavam seu falecimento, 
uma onda de pesar profundo se espalhou pelos qua-
tro cantos do País.

Ela desfrutava do respeito e da admiração de 
todos os brasileiros.

Lecionou em universidades do porte da Univer-
sidade de São Paulo e das Universidades de Berkeley 
e de Columbia, nos Estados Unidos da América, entre 
tantas outras, mas ensinou sobretudo que é possível 
conciliar a liturgia do cargo de primeira-dama do País 
com ativa, competente e qualificada participação em 
prol da cidadania. 

Sua sensibilidade para o drama das desigualda-
des sociais nos legou o programa Comunidade Solidá-
ria, do qual se originaram os programas sociais que, 
hoje ampliados, atendem a milhões de brasileiros que 
vivem em linha de miséria.

A dor, a desolação que seus filhos Luciana, Beatriz 
e Paulo Henrique e o ex-Presidente Fernando Henrique 
suportam neste instante só Deus pode apaziguar.

Encaminho meus mais profundos sentimentos 
de pesar à família, na certeza de que Dona Ruth dei-
xa ao País uma herança de retidão ética e humana, 
nos traços indeléveis de sua postura firme e delicada, 
bem como de sua visão privilegiada da problemática 
social, traduzida nas ações e programas que amparam 
e socorrem os menos favorecidos. 

Com sua presença discreta e inteligente, Dona 
Ruth valorizou o Governo de Fernando Henrique Car-
doso. Nada afeita aos holofotes que o Poder propor-
ciona, exercitou sua função social no Governo com 
a maior competência e dedicação. Ela não gostava 
da denominação “primeira-dama”. Foi muito mais do 
que uma primeira-dama: referência de modernidade 
no exercício de uma função relevante para qualquer 
governo; assistencialismo com modernidade, estabe-
lecendo as necessárias parcerias com universidades, 
organizações não-governamentais, entidades as mais 
variadas, fugindo do estatismo; assistencialismo com 
a preocupação de construir cidadania. Essa visão mo-
derna do assistencialismo é uma marca fundamental, 
legado de Dona Ruth, que teve como sua obra maior 
o programa Comunidade Solidária.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 
Presidente, peço a palavra para encaminhar o reque-
rimento de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª tem a palavra para encaminhar, Senador Ger-
son Camata.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, acompanhamos pela televisão, todos os canais 
e jornais, o sentimento de todo o Brasil pelo passa-
mento de Dona Ruth Cardoso. Vimos que a atuação 
dela como intelectual, como professora admirada nas 
cátedras onde lecionou ultrapassa a dimensão dos 
partidos políticos.

Hoje, vimos manifestações do próprio Presidente 
Lula, que está indo ao velório agora à tarde, e de go-
vernadores. O Governador Aécio Neves e o Presiden-
te Lula expressaram muito bem a dimensão de Dona 
Ruth na vida política nacional. Aécio foi o primeiro a 
dizer que ela atuou e pairou acima dos partidos, num 
horizonte muito alto, dentro do cenário intelectual e 
político brasileiro. Ela se portava com discrição, mas 
sempre inspirando, dando aquele acento de intelectu-
alidade e de profundidade às teses que o Presidente 
defendia, e que ela, por trás, alimentava, principalmen-
te na área social.

Lembro-me – e creio que V. Exª estava presente 
– quando começaram a fundar o PSDB, das reuniões 
realizadas no apartamento do Senador José Richa.

Certa vez, fui convidado. E lá estava Dona Lila, 
estava o Covas, estava o Franco Montoro, estava Dona 
Ruth, e estávamos aguardando chegar Fernando Hen-
rique, que na época era Senador. Lembro-me que ela, 
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de maneira muito sutil, disse: “Olha, eu queria dizer a 
vocês que, se vocês estão querendo fundar um parti-
do” – eram os primórdios da fundação – “pensem que 
vocês não podem se arriscar nessa aventura se não 
for para mudar, para fazer uma mudança, um corte, 
uma interrupção, nesse processo que nós vimos, de 
Arena e PMDB, para um avanço efetivamente na po-
lítica brasileira, de modernidade”.

Ela foi dizendo isso e, praticamente, na área so-
cial, construindo os alicerces do Comunidade Solidária, 
que veio parar também nos programas do Presidente 
Lula. Quer dizer, o PSDB, talvez inspirado muito por 
ela, mas também por líderes como V. Exª e tantos ou-
tros, deu esse corte na política. Os intelectuais da es-
querda brasileira, de São Paulo, assumiram o Governo; 
depois, vieram os intelectuais da esquerda, na pessoa 
do Lula. Mas são partidos praticamente gêmeos, nas-
cidos naquele caldeirão que se formou nos anos finais 
da revolução militar.

Pois bem, todos nós hoje temos que reverenciar 
a memória dessa mulher, exaltar a importância que 
ela teve na vida pública do Brasil e dizer que ela re-
presentou esse marco de transformação da tradicio-
nal primeira-dama para um outro nível, como é Dona 
Marisa hoje, uma ativista dos assuntos sociais. Dona 
Ruth era um pouco mais recolhida, um pouco mais 
intelectual.

Lembro-me que ela tinha um humor muito fino. 
Certo dia, Fernando Henrique contava sua história, 
quando foi prestar os exames para assumir a cátedra 
de Sociologia, acredito que na USP, não sei. Ele es-
tava contando e disse: “Quando cheguei lá, encontrei 
a Ruth”. Ele quis dizer que a Ruth era mais antiga do 
que ele. E ela disse: “Eu quem, cara pálida?”. Que ela 
chegou depois dele. E aí eles ficaram numa disputa, 
de nível muito elevado e de um humor muito fino, de 
quem era mais jovem e quem não era mais jovem.

Então, fica na minha memória a figura dessa ma-
ravilhosa pessoa, dessa belíssima criatura.

Era o que tinha a dizer. 
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Para 

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

– Tem a palavra V. Exª, para encaminhar.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para 

encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
gostaria também, em primeiro lugar, de subscrever esse 
requerimento em meu nome e em nome da Bancada 
do Partido dos Trabalhadores. Como já foi registrado 

aqui pelo Senador Gerson Camata, o Presidente Lula 
ontem emitiu uma nota, reconhecendo o importante 
papel exercido pela Drª Ruth Cardoso à frente da Re-
pública brasileira.

Não poderíamos deixar, neste momento, de nos 
somar ao pesar que sente todo o Partido da Social 
Democracia Brasileira, os familiares, enfim, este Se-
nado. 

A Senadora Ideli Salvatti, nossa Líder, está-se 
deslocando junto com o Presidente Lula, que disponi-
bilizou o transporte, para que membros da República 
e Congressistas pudessem comparecer ao velório da 
Drª Ruth.

Quero dizer que, da minha parte, sempre a consi-
derei uma pessoa militante muito importante da causa 
social e – por que não dizer – que nos orgulhamos de 
ter Dona Ruth Cardoso à frente não apenas de movi-
mentos sociais, mas também das causas feministas 
do nosso País. 

É com pesar que subscrevo a homenagem que V. 
Exª presta neste momento à Drª Ruth Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senadora Fátima Cleide.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Uma das características fundamentais de Dona Ruth era 
exatamente o que destacou o Senador Gerson Camata: 
ela estava acima dos partidos, e mesmo os adversá-
rios políticos reconheciam a capacidade intelectual e, 
sobretudo, de gerenciamento de um grande programa 
social que ela liderou durante os oito anos do mandato 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Tem a palavra V. Exª, Senador Geraldo Mesqui-
ta Júnior.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Presidente.

Quero associar-me também às manifestações de 
pesar. Se me permitir V. Exª, gostaria de subscrever 
o requerimento que ora está sendo apreciado e dizer 
que lamentamos aqui a morte de uma grande brasi-
leira, coincidentemente, esposa de um ex-Presidente 
da República. 

Veja como são as coisas, uma grande brasilei-
ra que, apoiada na sua bagagem intelectual, cultural, 
nas suas idéias, hoje está sento pranteada, sem ter 
exercido cargos na República, como se diz; mesmo 
assim, ela conseguiu fazer com que suas idéias se 
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entranhassem na República, com a iniciativa de fun-
damentação de programas sociais, a matriz, a origem 
do que hoje é um universo muito grande, um pouco 
até desvirtuado. 

Mas é o passamento desta senhora, Dona Ruth, 
que hoje o País amanhece lastimando. É a perda dessa 
senhora que todos lastimamos. Uma grande brasilei-
ra, como disse, que, sem exercer qualquer cargo na 
República, conseguiu fazer com que suas idéias sus-
tentassem programas de fundamental importância no 
País, inclusive até hoje em execução.

Modestamente, trago aqui meu sentimento, meu 
lamento e meu desejo de expressar ao Dr. Fernando 
Henrique e à sua família a minha solidariedade e pe-
sar pelo passamento de sua esposa e de uma grande 
brasileira, que o Brasil realmente perdeu.

Com sua permissão, Sr. Presidente, peço para 
subscrever o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) – 
Muito obrigado, Senador Geraldo Mesquita Júnior.

Com a palavra, o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também que-
ro pedir autorização para subscrever o requerimento 
e devo fazer um pronunciamento em breve sobre o 
falecimento de Dona Ruth. Assim, gostaria que V. Exª 
me inscrevesse, para falar pela Liderança, em nome 
da Bancada do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– V. Exª fica inscrito.

Senador Raimundo Colombo, V. Exª tem a pa-
lavra.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Alvaro Dias, 
também gostaria de subscrever o requerimento. Depois 
vou usar da tribuna e farei meu pronunciamento. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 

– Os requerimentos terão o atendimento regimental, 
e a família será comunicada dessa homenagem do 
Senado Federal.

Antes de conceder a palavra, a Presidência comu-
nica que a sessão do Congresso Nacional para come-
morar os 20 anos de fundação do PSDB foi suspensa 
em razão do ocorrido. Certamente, em data oportuna, 
ela se realizará.

Com a palavra, a Senadora Fátima Cleide, pela 
Liderança do PT. 

V. Exª dispõe de cinco minutos.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
Liderança do PT. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, o dia de hoje, que se 
inicia com o pesar pelo falecimento de D. Ruth, tam-
bém é um dia de muito movimento na rua. Agora mes-
mo, estamos assistindo, na frente desta Casa, a uma 
manifestação de religiosos contrários à aprovação do 
PLC nº 122.

Eu queria, Sr. Presidente, a esse respeito, dizer 
que a vulnerabilidade dos direitos humanos de LGBT 
– lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 
–ainda é ponto crucial para os investimentos em po-
líticas públicas.

A homofobia traduz uma aversão aos homosse-
xuais, que perpetua o preconceito e a discriminação, 
que respondem a um apelo sexista, heteronormativo. 
Essa repulsa ganha significados diferentes, a partir 
do que representa ser lésbica, gay, bissexual, travesti 
ou transexual.

Destacam-se, nesse cenário de intolerância, o 
impedimento à expressão da afetividade de casais 
em lugares públicos, agressões verbais, violências 
físicas – quando não-letais –, além de práticas “sutis” 
ainda mais cruéis, entre humilhações e ofensas, que 
acabam por reverberar no estado psíquico e social 
dessas cidadãs e cidadãos.

O apoio e a legitimação do movimento LGBT e 
as Paradas de Visibilidade e Orgulho expandem-se 
a cada ano, como interventoras de diretrizes para a 
construção de um movimento mais politizado e em-
poderado, no combate à violência e em investidas de 
reconhecimento e valoração.

Certamente, as leis por si não superarão toda 
situação de violência que circunscreve a vida de lés-
bicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Temos 
que assumir uma mudança emergencial em nossas 
práticas, estendendo-as, a partir daí, à competência 
judiciária, executiva e legislativa – e disso, creio, já 
demos fé.

No âmbito do Judiciário, tem aumentado gradati-
vamente o número de julgamentos de atos discrimina-
tórios e violentos contra a população LGBT. Além disso, 
os casos de reconhecimento de direitos de família, com 
união estável, e direitos à herança, à previdência e a 
bens patrimoniais crescem a cada dia.

O Governo do Presidente Lula criou, em 2003, o 
histórico Programa Brasil sem Homofobia, com mais 
de 50 ações voltadas ao combate à homofobia e à 
promoção da cidadania LGBT.
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Entre 5 e 8 de junho passado, realizou-se a I 
Conferência Nacional LGBT, com o tema: “Direitos 
Humanos e Políticas Públicas: o caminho para asse-
gurar a cidadania GLBT”, que deliberou sobre políticas 
públicas em setores fundamentais, como a educação, 
cultura, justiça, segurança pública, saúde e direitos hu-
manos. Muitas devem ser incorporadas e realizadas 
pelo Governo Federal.

Antes da etapa nacional, Sr. Presidente, milhares 
de pessoas participaram das conferências municipais 
e estaduais – uma promoção primorosa do exercício 
da cidadania, quando os diversos setores que parti-
cipam da sociedade atuam no planejamento político 
e social.

A Conferência Nacional estabelece um marco his-
tórico de vanguarda: foi a primeira deste tipo a realizar-
se no mundo, comprometendo-se com a construção do 
Plano Nacional de Políticas de Promoção da Cidadania 
LGBT. A importante presença do Presidente Lula na 
abertura reafirmou e fortaleceu o compromisso de se 
proteger e reconhecer direitos de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis, transexuais e transgêneros.

No Legislativo, apesar da premissa da prática, não 
há como se desvencilhar de que a lei seja a base.

Dessa maneira, superando as investidas legisla-
tivas isoladas de Estados e Municípios, fica a expecta-
tiva de que esta Casa assuma o compromisso emer-
gencial da aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 
122/2006, que criminaliza a homofobia, por alteração 
da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989.

Este projeto amplia a abrangência da lei para 
as motivações de “gênero, sexo, orientação sexual e 
identidade de gênero”,... 

(Interrupção do som.)

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Já 
estou terminando. Muito obrigada, Sr. Presidente.

...além da previsão “de preconceito de raça ou 
de cor”.

Recentemente, o DataSenado realizou pesquisa 
telefônica com 1.122 pessoas, durante o período de 6 
a 16 de junho de 2008, nas 27 capitais brasileiras. O 
perfil dos entrevistados é de pessoas entre 16 até mais 
de 60 anos, com renda familiar de zero até 10 salários 
mínimos. Todos os níveis escolares e religiões foram 
citados na pesquisa. 

A pesquisa mostra que 69% dos entrevistados 
já tinham conhecimento acerca do projeto. E mais: 

70% são favoráveis a sua aprovação; apenas 26% 
são contrários.

Essa pesquisa revela uma realidade que tenho 
visto, Sr. Presidente, por todo o País. A população 
brasileira desaprova a discriminação e o preconceito 
sofridos pela população LGBT. A população conhece 
o projeto e deseja a sua aprovação.

Cai por terra, dessa forma, o argumento de que 
as pessoas religiosas são contrárias ao PLC nº 122: 
73% dos católicos entrevistados e 55% dos evangéli-
cos são favoráveis à aprovação do projeto.

Infelizmente, alguns religiosos utilizam discurso 
político para tentar ludibriar as pessoas crentes e te-
mentes a Deus. Há de se observar aí também mais 
uma postura de intolerância, pois em qualquer religião 
há diversidade de seres humanos, que mais uma vez 
não é respeitada, como se todos os religiosos, entre 
eles os católicos e os evangélicos, tivessem de ter um 
pensamento único.

É preciso, Sr. Presidente, que esta Casa avance. 
Não se pode mais uma vez adotar posição conserva-
dora, distante dos desejos da sociedade brasileira. Não 
podemos ficar à parte nessa discussão.

Os Poderes Executivo e Judiciário, como de-
monstrado aqui e como demonstra hoje o Correio 
Braziliense em sua manchete principal, têm avança-
do no combate à homofobia e promoção da cidadania 
para mais de 18 milhões de brasileiros e brasileiras, 
que assumem sua orientação sexual diferente da he-
terossexual.

Desfeitos todos os equívocos sobre a restrição à 
liberdade de expressão ou à liberdade religiosa, o PLC 
reafirma a convicção de que é urgente acabar com a 
discriminação e substituir os discursos preconceituosos 
por esforços que concretizem a laicidade do Estado 
brasileiro, apontada na Constituição.

Assim sendo, Sr. Presidente, nosso maior de-
safio é reconhecer que somos uma sociedade plural, 
diversa...

(Interrupção do som.)

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Nos-
sa sociedade, Sr. Presidente, é plural e é diversa. E 
como tal, cumprir nosso dever constitucional de criar 
mecanismos para combater qualquer forma de discri-
minação. Conclamo os Senadores e Senadoras para 
aprovarmos o mais breve possível o PLC 122/2006.

Sr. Presidente, agradecendo já a sua generosi-
dade e também a generosidade do Senador Neuto 
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de Conto, que nos aguarda, quero cumprimentar a 
população LGBT brasileira pela passagem do dia 28 
de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Or-
gulho Gay. Esta data, a ser comemorada no próximo 
sábado, simboliza a luta dos homossexuais conta a 
discriminação, a violência e o preconceito.

Gostaria também de fazer um apelo para que o 
caso dos sargentos Laci e Fernando – este novamen-
te preso – mereça reflexão no âmbito das unidades 
militares e na própria direção do Ministério da Defesa 
e do Exército, reflexão esta na direção de se oferecer 
tratamento humano, respeitoso e digno às pessoas 
que têm orientação sexual diferente e ali, naquela ins-
tituição, abraçaram uma vida profissional e honrosa, 
exatamente igual a das outras pessoas.

Espero que possamos comemorar todos, que 
sejamos orgulhosos todos no dia em que consigamos 
reconhecer nossa sociedade justa e digna, de fato e 
de direito.

Meu muito obrigada, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra o Senador Neuto de Conto, primeiro 
orador inscrito.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias, Srªs e Srs. Se-
nadores, as nossas primeiras palavras são para me 
somar a todos os meus Pares nesta Casa, que mani-
festaram os seus pêsames pelo ocorrido à família do 
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele perde 
a sua esposa, a mãe de seus filhos, mas perde o Bra-
sil uma importante história de vida. Registra o Brasil 
na sua história a passagem de uma mulher que lutou, 
que trabalhou, que liderou inúmeras propostas para o 
bem da sociedade brasileira.

Por isso, ao me somar, deixo aqui a minha men-
sagem de condolências à família enlutada por tudo 
que fizeram em favor do nosso País.

Passo ao segundo momento deste meu discurso, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

Em 1973, quando estourou a primeira crise do 
petróleo, o Brasil produzia apenas 10% de suas ne-
cessidades. As reviravoltas no mercado, com a nova 
disparada dos preços a partir de 1979, e a influência 
pendular naquela época entre os Estados Unidos da 
América e a União Soviética reforçaram a convicção de 
que o petróleo era assunto de segurança nacional.

Quando à crise do petróleo veio somar-se, em 
1982, a crise da dívida externa, que a superou em im-
portância pelos efeitos que duram até hoje, a questão 
do petróleo ganhou maior importância geopolítica. O 
Brasil produzia apenas 20% do seu consumo, e a eco-
nomia poderia entrar num colapso por falta do óleo e 
derivados.

Tendo descoberto a Bacia de Campos, em 1974, 
a Petrobras recebeu recursos e conseguiu aumentar 
a produção para mais de 500 mil barris ao final do 
Governo Figueiredo. Quase quatro décadas após o 
auge da crise, a produção média do petróleo no País, 
já em 2005, foi de 1.684 mil barris/dia, 13% acima 
do volume produzido em 2004. Em 2006, a média 
diária de produção superou 1,91 milhão de barris, e 
a previsão para 2010 é de 2,3 milhões de barris de 
petróleo por dia.

Informações recentes dão conta de que a auto-
suficiência brasileira na produção de petróleo foi final-
mente alcançada, e todos os indicadores de produção 
originários da Petrobras não deixam a mais remota 
dúvida a esse respeito.

Estou atento ao tema e vou procurar, de manei-
ra resumida, abordar a questão do petróleo no que se 
refere à plataforma continental vinculada ao Estado 
de Santa Catarina.

Este assunto volta à luz com as recentes au-
diências públicas promovidas pelo Senador Aloizio 
Mercadante, Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos desta Casa.

Foi exatamente em um desses encontros que 
surgiu a notícia de que a Petrobras havia descoberto 
petróleo em um poço pioneiro recentemente perfurado 
em frente à cidade de Itajaí, em meu Estado – cerca 
de 50 quilômetros a nordeste do pequeno Campo de 
Coral –, em reservatório de arenito (pré-sal), diferente-
mente do reservatório calcário de todas as descobertas 
anteriores – Tubarão, Estrela do Mar, Coral, Caravela, 
Caravela do Sul e Cavalo Marinho –, segundo a avalia-
ção do ilustre conterrâneo, engenheiro e geólogo Acyr 
Ávila da Luz, ex-presidente do Projeto Radan.

Diante da boa nova, qual não foi a minha surpresa, 
aliás, minha total decepção, ao saber que, pelo contro-
vertido critério adotado pelo IBGE, os royalties do pe-
tróleo dessa descoberta em Itajaí, em Santa Catarina, 
seriam destinados ao Estado de São Paulo.

Abro parênteses aqui para apresentar um históri-
co dessa demanda provocada pelo IBGE – e lá se vão 
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duas décadas – para que se tenha uma noção mais 
exata do ocorrido em 1988.

Ao ter conhecimento da descoberta de petróleo 
na plataforma catarinense, no poço SCs-4, cujas iniciais 
significam Santa Catarina Submarino 4, que deu origem 
ao Campo de Tubarão, o especialista Dr. Acyr Ávila da 
Luz já advertia o então Governador à época, Pedro Ivo 
Campos, sobre a importância do acontecimento e dizia 
textualmente: “Vale a pena lutar por ela”.

Logo após a descoberta, em 1988, repito, o IBGE, 
em uma tendenciosa intromissão, aplicando critério 
sem base legal, atribuiu a localização do poço SCs-4 
ao Estado do Paraná, trocando a sigla para PRs-4, ou 
seja, Paraná Submarino 4, relata o próprio Dr. Acyr 
Ávila da Luz, acrescentando que se sucederam muitas 
reuniões de grupos de trabalho...

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Ouço 
o aparte do eminente Senador.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Ilustre 
Senador Neuto de Conto, concordo com V. Exª quan-
to às preocupações que manifesta sobre o problema 
dos royalties. Elas devem ser de duas naturezas. A 
primeira: o mesmo que V. Exª coloca, aqui no plenário, 
sobre o que ocorre entre Santa Catarina e São Paulo 
acontece entre os estados do Espírito Santo e do Rio 
de Janeiro. O IBGE tira uma derivada que ninguém 
consegue entender. O Estado do Espírito Santo, em 
um determinado ponto de sua região sudoeste, pe-
netra um pouco no Estado do Rio de Janeiro. A deri-
vada do IBGE é certinha para colocar todos os poços 
de petróleo no Rio de Janeiro e não deixar nenhum 
no Espírito Santo, ali na região da Bacia de Campos. 
Com relação a esse sistema do IBGE de fazer essas 
linhas, essas derivadas, saindo do continente, essas 
resultantes que vão para dentro do mar, temos de ver 
se fazemos uma lei ou pedimos que a Comissão de 
Assuntos Econômicos contrate algum geógrafo para 
que essas coisas sejam feitas de maneira matemática 
– é uma linha matemática –, de modo que possamos 
explicar ao capixaba e ao catarinense por que ela é 
daquele jeito ou por que ela não é daquele jeito, por 
que ela dobra para o Estado mais forte e enverga para 
o Estado mais fraco. Não se tem de explicar muito o 
que é matemático. É matemático, são fórmulas. Eu 
acho que a fórmula, a maneira de tirar essa derivada, 
essa resultante que vai pelo mar adentro não está 
correta. Para tanto, temos de fazer uma audiência pú-

blica na CAE. Segundo: V. Exª tome cuidado porque, 
na hora em que o royalty for para Santa Catarina, 
começarão a querer dividir. Na Constituição está es-
crito que o royalty é uma compensação, uma indeni-
zação pelos prejuízos ecológicos causados na região 
onde o petróleo é extraído. Ora, não se pode causar 
um prejuízo ecológico no Espírito Santo e em Santa 
Catarina e entregar o dinheiro para o Mato Grosso! O 
Paraná, por exemplo, que tem Itaipu, recebe royalties 
em decorrência da construção de Itaipu. Jamais eu 
iria pedir que os royalties de Itaipu fossem pagos ao 
Espírito Santo, porque o Espírito Santo já recebe o 
ICMS sobre a energia elétrica que vem lá do Paraná. 
Essa consideração precisa ser feita, porque daqui a 
pouco dirão que os royalties não são do Estado de 
Santa Catarina, não são do Espírito Santo, mas que 
esses royalties pertencem a todos nós – vão querer 
se apropriar dos royalties. V. Exª sabe que, para os 
economistas, o petróleo é o ouro negro, mas, para os 
sociólogos, ele é o “mijo do capeta”: quando ele acaba, 
fica a miséria, fica a poluição, fica a pobreza e todos 
os problemas sociais que isso acarreta. No Espírito 
Santo, para avançar na tese que V. Exª defende, com 
muito brilho aliás, o Governador Paulo Hartung criou 
uma lei – agora começamos a receber bons volumes 
de royalties – que estabelece o seguinte: 30% dos 
royalties recebidos pelo Estado são dos municípios 
e 70% ficam para o Estado. Entretanto, os municí-
pios só podem aplicar esse dinheiro em educação, 
em redes de esgoto, em projetos estruturantes para 
o desenvolvimento e o crescimento dos municípios; 
não podem pagar folha, não podem promover con-
gressos esportivos, nada. Esse dinheiro tem de ser 
aplicado em investimentos que vão gerar, no futuro, 
novos e novos investimentos, como uma cidade in-
dustrial, um parque industrial, um distrito industrial e 
coisas assim. Criou-se uma comissão apolítica, for-
mada também por vereadores, padres ou pastores, 
que vigia se o prefeito está aplicando aquele dinheiro 
dentro dos ditames da lei. O Estado de Santa Cata-
rina dizer o que quer fazer com o royalty é direito do 
Estado de Santa Catarina. Agora, o que não cabe é 
o Estado de São Paulo dizer o que o Espírito Santo 
tem que fazer com seu royalty. Esse não é um pro-
blema para São Paulo se envolver. No Espírito Santo, 
é um problema dos capixabas; Em Santa Catarina, 
dos catarinenses. Parabéns pelo assunto que V. Exª 
enfoca, que é de extrema importância nos dias atu-
ais, advertindo-nos antes que a gente caia no chão 
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por uma rasteira que está sendo armada e poderá 
ser aplicada a qualquer momento.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Emi-
nente Senador Gerson Camata, realmente Santa Ca-
tarina é que dá todo suporte para os seus poços. Eles 
estão em Santa Catarina; não pertencem a outra base, 
a outro local. 

Continuo para ir ao encontro do brilhante aparte, 
da manifestação importante e significativa que quero 
que faça parte deste nosso pronunciamento.

O Dr. Acyr participou de todas as reuniões entre 
técnicos representando o Governo de Santa Catarina 
e do IBGE, mas foram infrutíferas essas reuniões.

Em 1991, coube ao Governo de Santa Catarina 
entrar com processo, no Supremo Tribunal Federal, 
contra a forma pela qual o IBGE define onde se situa 
cada região para efeito de pagamento de royalties.

O então Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Carlos Velloso, relator da matéria, nomeou o íntegro 
e competente perito José Jaime Branco para emitir 
parecer técnico.

O referido perito produziu um substancioso e 
decisivo relatório, segundo avalia o Dr. Ávila da Luz, 
mostrando as falhas e a ilegalidade do critério utiliza-
do pelo IBGE já vinte anos atrás para definir os limites 
de cada Estado.

E aqui abro mais um parêntese para frisar que 
essa injustiça continua até hoje. Só para que se tenha 
uma idéia da gravidade da distorção, basta citar que 
atualmente 86% dos R$4,5 bilhões de royalties desti-
nados pela Petrobras aos Estados, de janeiro a março 
deste ano, ficam com o Rio de Janeiro, segundo re-
velou o jornalista Pedro Soares na Folha de S.Paulo 
no último dia 14.

Mas, continuando, o então Ministro Carlos Vello-
so, tendo assumido a Presidência do Supremo Tribunal 
Federal, julgou-se impedido de continuar como Relator, 
passando a tarefa a outro. Resultado: decorridos mais 
de 17 anos, o problema continua sem solução no STF, 
e o Estado do Paraná, parece-nos, continua recebendo 
os dólares do petróleo catarinense.

O ex-Presidente do projeto Radan, o catarinense 
Acyr Ávila da Luz, hoje aos 87 anos de idade, recorda 
que além da primeira carta enviada ao então Gover-
nador Pedro Ivo, em 1986, também remeteu corres-
pondência para os Governadores que vieram após: 
Kleinubing, Konder Reis, Paulo Afonso e Espiridião 
Amin. A todos os governantes o Dr. Acyr Ávila da Luz 
enfatizou sua esperança e também sua preocupação 

quanto às futuras descobertas de novas bacias pe-
trolíferas altamente generosas, à semelhança do que 
aconteceu na Bacia de Campos.

Com a recente notícia de petróleo no primeiro 
reservatório arenítico encontrado na plataforma de 
Santa Catarina, tudo indica que sua previsão irá se 
confirmar. Faço essas considerações tendo em vista 
que a Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, 
da qual faço parte, tendo à frente o dedicado e com-
petente Senador Aloizio Mercadante, vem realizando 
debates com o propósito de corrigir os desequilíbrios 
da legislação vigente para o setor, já que até mesmo 
a Petrobras defende mudanças na Lei do Petróleo que 
data de 1998.

De fato, e aqui faço minhas as palavras do es-
pecialista Acyr Ávila da Luz, a modificação do marco 
regulatório do petróleo é tarefa que se impõe aos legis-
ladores, pois o contexto da Constituição de 1988 não 
mais se coaduna com a potencialidade petrolífera da 
plataforma continental do Brasil.

E é preciso deixar claro, desde já, que não estou 
advogando uma simples questão de limites geográfi-
cos. Longe disso. Não se trata de uma mera disputa 
de royalties. Estamos falando é da justa partilha das 
riquezas para toda a sociedade brasileira.

Por isso, meus caros Senadores, Senador Cama-
ta, acho que na discussão da reforma tributária temos 
que encontrar o caminho para que todos os brasileiros 
tenham participação nas suas riquezas e os Estados 
produtores façam jus a uma taxa, a um volume de re-
cursos para os desequilíbrios que a atividade traz, a 
fim de que todos nós sejamos brasileiros iguais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço 
a oportunidade e o momento que nos proporciona este 
Senado para também falar desta riqueza fantástica, a 
primeira do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Neuto de Conto.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência convoca sessão solene conjunta do 
Congresso Nacional a realizar-se dia 1º de julho do cor-
rente, terça-feira, às dez horas, no plenário do Senado 
Federal, destinada a comemorar o 155º aniversário de 
nascimento do líder cubano, José Martí.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Com a palavra o Senador Gerson Camata para uma 
comunicação inadiável.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, durante o fim de 
semana, fiquei algumas horas contemplando esta fo-
tografia que saiu na maioria dos jornais brasileiros: o 
Presidente Lula e o Príncipe Naruhito se agachando 
para pegar o rádio de transmissão simultânea que ha-
via caído no chão enquanto o Presidente Lula recebia 
o Príncipe no Palácio do Planalto.

Essa fotografia é muito simbólica para os dias que 
estamos vivendo hoje e merece de nós todos uma re-
flexão. Ela é um hino à democracia. Ela é a exaltação 
do regime democrático, pois mostra o Presidente e o 
Príncipe agachados, um tentando servir o outro, um 
querendo ajudar o outro. Enfim, resume a importância 
de um regime democrático.

De um lado, o Presidente que veio do Nordes-
te, montado no caminhão, órfão, perdendo o pai pelo 
caminho, passando fome, sofrendo, perdendo a mãe, 
virando líder sindical, sendo preso e trazendo todo esse 
acervo de sofrimento e, pelo voto, tornando-se Presi-
dente de um País. Do outro, o representante da mais 
antiga dinastia da face da terra, a dinastia japonesa. A 
dinastia que, no século XIX, transformou o Japão, fez da 
guerra, que foi um desastre para o Japão, a conquista 
do segundo lugar na economia do mundo. 

Os dois se encontram: o Príncipe Naruhito, da 
mais antiga dinastia, e o Presidente mais pobre do 
mundo, de origem mais humilde do mundo.

Isso é a exaltação ao regime democrático que nos 
faz ter apreço a esse regime que, segundo Churchill: 
“É o pior que tem, mas não tem outro melhor”.

Mas digo isso porque recebemos hoje – os Se-
nadores Alvaro Dias, Neuto de Conto e Valdir Raupp 
estavam lá – os campeões mundiais de 1958. É in-
teressante ressaltar que eles mudaram um pouco a 
história do Brasil. O Brasil era aquele... A capital era 
Buenos Aires e não sabiam onde era. 

Eu me lembro bem de que uma vez fui visitar 
uns parentes na Itália – a família ficou 80 anos sem se 
ver – e eles não tinham noção... Um parente meu me 
perguntou: como é que vocês fazem para ir de uma 
cidade para outra? Eu falei: Vamos de ônibus, de trem, 
de carro. Mas os índios deixam? Quando eu disse a 
ele que eu nunca tinha visto um índio e que para ver 
um índio, tinha que andar cinco mil quilômetros até o 
Amazonas, ele não acreditou. 

A Copa do Mundo de 1958 começou a revelar 
um outro Brasil, economicamente também. O principal 
produto do Brasil, na época, era o café. O café hoje é o 
décimo oitavo. Mas o Brasil era o País do café. Quando 

a Colômbia começou a tomar o mercado de café do Bra-
sil, o que o Brasil fez? O IBC pegou Garrincha, pegou 
Pelé para fazerem propaganda do café brasileiro. Quer 
dizer, a Copa do Mundo de 1958 resultou em conquis-
tas econômicas, além da reforma do futebol brasileiro, 
que depois acabou pentacampeão do mundo.

Mas estávamos observando hoje que essa re-
volução no esporte, como disse o Valdir Raupp – e 
S. Exª disse que alguns países fazem a revolução na 
bala, e que nós fazemos na bola; uma frase muito fe-
liz, por sinal –, não foi feita pela elite brasileira, isso é 
interessante ressaltar. Não foram os filhos dos gran-
des generais, nem dos grandes intelectuais, nem dos 
grandes milionários brasileiros, nem os grandes inte-
lectuais da esquerda, nem os grandes intelectuais da 
direita, – se bem que acho que no Brasil todo o mundo 
é de esquerda. Foram os filhos da empregada domés-
tica, como o Moacir, o filho do pequeno comerciante, 
o filho do pequeno lavrador do interior de São Paulo, 
o filho de outra empregada doméstica, o Zito, o filho 
do contador que não tinha nem curso superior, o filho 
do dentista prático, o filho do Seu Tonga. Foram esses 
garotos que fizeram essa revolução, os filhos do povo, 
não foram os filhos da elite, os filhos dos bacanas, os 
filhos dos generais. Foram os filhos do povo que fize-
ram essa revolução em 1958. Mudaram, como disse 
Nélson Rodrigues, a história do Brasil. E eles foram 
homenageados de uma maneira muito bonita hoje na 
Comissão de Educação, por iniciativa do Senador Sér-
gio Zambiasi e do Senador Cristovam Buarque.

Quero, então, registrar esta fotografia publicada 
no jornal A Tribuna, de Vitória, e no jornal Folha de 
S.Paulo, em que o Presidente operário está ajudando 
o filho do Imperador. Quero juntar as duas fotografias 
– desculpem-me, mas estou com um gripe devido à 
mudança de estação, com uma coriza que não consigo 
controlar –, que se associam bem com os cinqüenta 
anos da Copa do Mundo, e têm um simbolismo expres-
so: a mais antiga dinastia do mundo se encontra com 
o primeiro presidente operário do Brasil – e um quer 
ajudar o outro pegando o microfone que havia caído 
no chão. Essas fotografias simbolizam praticamente os 
cinqüenta anos, que se resumem também com essa 
belíssima fotografia que os jornais publicaram neste 
fim de semana. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Muito obrigado, Senador Gerson Camata.

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 lido contém subscritores em número 
suficiente para a prorrogação solicitada, nos termos do 
art. 152 do Regimento Interno, e será publicado, para 
que produza os devidos efeitos.

Concedo a palavra ao Senador José Nery, por 
cessão da Senadora Marisa Serrano.

O Senador José Nery nos lembrou há pouco 
que, apesar da suspensão das sessões deliberati-
vas no plenário do Senado Federal, a Casa produ-
ziu nesta semana e produziu significativamente nas 
Comissões técnicas, sobretudo. Ainda ontem, houve 
uma diligência, no Estado do Rio Grande do Sul, 
da Comissão de Direitos Humanos, com a presen-
ça dos Senadores José Nery, Paulo Paim e Flávio 
Arns. As Comissões de Assuntos Econômicos, de 
Relações Exteriores e de Educação trabalharam ati-
vamente, aprovando projetos. Inclusive, a Comissão 
de Educação fez hoje um evento importante, com 
a presença de ídolos do futebol brasileiro, os cam-
peões de 1958.

Portanto, é claro que já manifestamos nossa 
opinião sobre a suspensão das sessões deliberati-
vas, das votações no plenário do Senado Federal, 
não concordamos com essa decisão, mas é justo que 
se proclame que muitos Senadores compareceram 
ao Senado nesses dias e trabalharam, produziram; 
alguns deles se encontram aqui, no plenário do Se-
nado Federal.

Poderíamos fazer um balanço das atividades 
do Senado nesta semana: em que pese o fato de 
não ter havido deliberação no plenário, o Senado 
Federal produziu nas Comissões técnicas. Faço 
questão de fazer esse registro em homenagem 
aos Senadores que vieram trabalhar, até porque, 
no dia de ontem, registramos nosso protesto em 
razão da suspensão das votações no plenário do 
Senado Federal.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Concedo a palavra ao Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr Presi-
dente Alvaro Dias, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é 
muito oportuno o registro que faz V. Exª, Sr. Presidente, 
para que o País não tenha a impressão de que a não 
realização de votações no plenário durante esta se-
mana possa ser igual ao sentimento espalhado e dito 
de várias formas de que o Senado fechou as portas, 
não trabalhou. O trabalho das Comissões, inclusive 
aquele feito em diligência externa, como V. Exª aca-
bou de registrar, ontem, na Comissão que se deslocou 
ao Estado do Rio Grande do Sul, bem demonstra que 
há um conjunto de iniciativas de caráter legislativo do 
Senado Federal em pleno andamento, apesar de não 
haver as votações em plenário. Foi muito oportuno o 
registro.

Quero me somar às manifestações já feitas pelos 
demais Colegas com relação ao falecimento da Antro-
póloga e ex-Primeira-Dama do País Srª Ruth Cardoso, 
levando à família nossas condolências. Faço o registro 
do trabalho que Dona Ruth realizou em prol da dimi-
nuição das desigualdades em nosso País, honrando 
as tarefas acadêmicas e esforçando-se, de forma in-
cansável, para que o País conseguisse um patamar 
de desenvolvimento com inclusão social.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero tra-
tar de um assunto muito grave: a questão da saúde no 
meu Estado, o Pará.

Doze recém-nascidos morreram no último fim 
de semana na Fundação Santa Casa de Misericórdia 
do Pará, entre internados na Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) e no berçário. O fato foi denunciado pri-
meiramente pelo Sindicado dos Médicos do Pará (Sin-
dimepa) e ganhou destaque na imprensa brasileira.

A direção da Fundação Santa Casa de Miseri-
córdia confirmou a morte dos doze bebês internados 
na UTI neonatal do hospital, de sexta-feira, dia 20, a 
domingo, dia 22, mas afirmou que “o número de óbitos 
está de acordo com a taxa aceita pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), cerca de 50% do total de 
leitos da unidade”. Além disso, em entrevista, os res-
ponsáveis pela instituição declararam que o fato pode 
ser atribuído a “uma infeliz coincidência”.

Sr. Presidente, é repugnante o argumento apre-
sentado. A morte de doze crianças, num único fim de 
semana, não pode ser “uma infeliz coincidência” ou 
considerada normal por estar dentro da taxa aceita 
pela OMS. Portanto, Srs. Senadores, essa justificativa 
da Santa Casa de Misericórdia é inadmissível.

Na verdade, o quadro da saúde pública no Estado 
do Pará e, em especial, em Belém é caótica. Longe de 
se constituir em fato isolado, esse último acontecimento 
se soma a uma série de escândalos administrativos e 
políticos que deixaram a saúde de Belém na UTI. Vale 
recordar a cena do trabalhador perdendo a vida, por 
falta de atendimento adequado, diante das câmeras de 
tevê em um posto de saúde na capital. Há também o 
escândalo da paralisação das obras do Pronto Socorro 
da Sacramenta, em Belém, deixado quase pronto pela 
administração anterior do arquiteto Edmilson Rodrigues. 
Semanas atrás, assistimos a uma blitz de vereadores 
revelar que existem nove ambulâncias do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prontas para 
entrarem em uso, mas que, por negligência e incom-
petência administrativa, se encontram estacionadas 
no pátio do Samu há quase três meses. Enquanto 
isso, a população padece com o serviço de remoção 
de urgência, pois as ambulâncias em circulação estão 
sucateadas e em péssimo estado de conservação.

Os médicos denunciam que, na Santa Casa, há 
falta de leitos, e as condições precárias do hospital 
elevam o número de óbitos, sem que os profissionais 
tenham condições de reverter a situação. Existe uma 
superlotação de leitos, uma quantidade exagerada 
de crianças de Belém e do interior que são levadas 
para lá.

A inoperância é agravada por sucessivos es-
cândalos administrativos, especialmente vinculados 
à gestão municipal do atual Prefeito Duciomar Costa, 
processado pelo Ministério Público Federal (MPF) por 
improbidade administrativa, sendo acusado de lesar 
os cofres públicos em R$1,6 milhão, por meio de ma-
nobra que visava a comprar instalações do Hospital 
Sírio-Libanês por R$9 milhões em 2005. Esse processo 
do MPF se soma ao anterior, em que o Prefeito Du-
ciomar é acusado de desviar cerca de R$1,4 milhão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) para compra ile-
gal de 36 motocicletas e de 14 carros para a Guarda 
Municipal de Belém.

A inexistência de políticas públicas de sanea-
mento e de atenção básica, aliada à desestruturação 
das unidades de saúde de urgência e emergência, é a 
responsável pelo caos existente nos prontos-socorros 
da capital e na rede de saúde pública.

As respostas apresentadas pelo Governo do 
Estado do Pará, por meio da Secretaria de Saúde e 
pela Administração da Fundação de Santa Casa, são 
totalmente insuficientes.

Portanto, Sr. Presidente, exigimos rigorosa apura-
ção dos fatos. Doze mortes não podem ficar impunes, 
como se não passassem de infeliz coincidência. Caso 
o Governo esteja certo, caso as causas, de fato, sejam 
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estruturais, é necessário vir a público informar à opinião 
pública sobre as providências para se reverter o quadro 
de concentração dos atendimentos na capital, de falta 
de atenção básica por parte da Prefeitura de Belém e 
dos interiores. É necessário responder também por que, 
após um ano e seis meses de governo, as condições 
precárias da Santa Casa não foram sanadas.

São essas as respostas, Sr. Presidente, que que-
remos das autoridades de saúde pública do Estado 
Pará, para que a morte de doze crianças, em um úni-
co fim de semana, não seja justificada como infeliz 
coincidência.

Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, 
quero também registrar questão relativa à regulamen-
tação do atendimento das populações que vivem em 
áreas isoladas, majoritariamente localizadas na Ama-
zônia, pelo programa Luz para Todos.

A inclusão de comunidades rurais da região do 
Baixo Tocantins paraense no programa Luz para Todos, 
bem como de outras regiões do Estado do Pará, tem 
sido uma antiga luta nossa e das comunidades locais, 
dos movimentos sociais de diversas regiões do Estado 
do Pará. No último dia 23, segunda-feira, realizamos 
audiência pública no Município de Abaetetuba, com a 
presença de representantes de vários Municípios. Es-
tavam presentes os Prefeitos de Abaetetuba, de Bu-
jaru e de Igarapé-Miri. Também se fizeram presentes 
representantes da Câmara Municipal de Vereadores 
da região, entre os quais estava o Vereador Manoel 
Alvim, Presidente da Câmara de Cametá; o Vereador 
Raimundo Dantas, Presidente da Câmara de Igarapé-
Miri; o Vereador Vladimir Raimundo Mendonça, além 
de Vereadores do Município de Abaetetuba, que re-
presentavam, naquela ocasião, o Poder Legislativo 
municipal. Estiveram presentes o Bispo Dom Flávio 
Giovenale e dezenas de associações, de sindicatos, 
de colônias de pescadores da região do Baixo Tocan-
tins, que, em uníssono, cobraram a universalização, 
ou seja, atendimento com energia elétrica a todas 
as comunidades, para que essas pessoas pudessem 
contar com uma das necessidades básicas, a energia, 
para melhorar sua qualidade de vida, sua produção. 
Com isso, busca-se, enfim, melhorar as condições das 
comunidades rurais brasileiras.

Na reunião, Sr. Presidente, também estiveram 
presentes representantes do Ministério das Minas e 
Energia; da Eletronorte; do Comitê Gestor do programa 
Luz para Todos, no Pará; e da rede Centrais Elétricas 
do Pará (Celpa), empresa concessionária do serviço 
de energia elétrica no Estado, que explicaram os cri-
térios para a seleção de comunidades e responderam 
a questionamentos.

Na oportunidade, cobrei do Governo Federal – e 
o faço agora desta tribuna – um cronograma de exe-
cução dos serviços e a regulamentação específica 
para implantação do sistema em áreas ribeirinhas, ou 
áreas isoladas, o que não aconteceu até hoje. Desde 
o ano passado, tratamos com o Ministério das Minas 
e Energia e com a Eletronorte sobre a necessidade 
e a urgência dessa regulamentação, para que as co-
munidades isoladas, especialmente as da Amazônia, 
Senador Jefferson Praia e Senador Valdir Raupp, fos-
sem atendidas, como era de fato esperado, porque o 
Decreto de Universalização de 2003 estabelecia o ano 
de 2008 como o ano para se complementar a universa-
lização. Como isso não foi possível, o Governo Federal 
e o Ministério das Minas e Energia prorrogaram o prazo 
da universalização, levando-o para 2010. Mas nossa 
convicção é a de que, se não houver um amplo, com-
pleto, integral e permanente processo de mobilização 
social, que reúna as prefeituras, as câmaras de vere-
adores, os movimentos sociais no campo, correremos 
o risco de não ver atendido esse desejo da população 
rural brasileira, de ver concluído o processo de univer-
salização, previsto inicialmente para 2008.

Nesse sentido, renovamos aqui essa cobrança, 
para que um cronograma claro e definitivo seja oferecido 
ao País, sobretudo aos Municípios e a cada região, de 
modo que possamos, em 2010, celebrar e comemorar 
a universalização, garantida a todas as comunidades 
rurais brasileiras, em especial àquelas que vivem em 
regiões ribeirinhas, em regiões de ilhas distantes, de 
ilhas isoladas.

Concedo um aparte ao nobre Senador Valdir 
Raupp.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Se-
nador José Nery, V. Exª aborda um tema importantís-
simo nesta tarde, no Senado Federal. Realmente, há 
um atraso substancial na universalização do Luz no 
Campo – Luz para Todos agora, antigo Luz no Campo. 
Acho que relembrei o nome pelo falecimento da Dona 
Ruth, esposa do ex-Presidente Fernando Henrique Car-
doso. Na época, o programa era denominado Luz no 
Campo, e eu era Governador do Estado. Tínhamos uma 
parceria, e consegui, por meio da empresa de energia 
elétrica, que ainda era do Estado na época, hoje fede-
ralizada, as Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron), 
colocar 80% de energia na área rural, no campo, no 
Estado de Rondônia. E os 20% restantes, por incrível 
que pareça, hoje ainda não estão concluídos. Já se 
passaram duas etapas – chamo de primeira e segun-
da etapas do Luz para Todos –, e agora virá a terceira 
etapa, que será para universalizar. Não é isso?

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Exatamente.
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O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – E não vai 
acontecer mesmo, infelizmente, lamentavelmente. E 
isso não é culpa apenas do Governo, não é culpa ape-
nas da Eletrobrás e das empresas que estão geren-
ciando esse trabalho. As próprias empresas mergulham 
no preço – conheço casos no meu Estado, e isso deve 
acontecer em outros Estados também –, para poderem 
ganhar a licitação e, depois, não dão conta do recado. 
Aí, vem o aumento do material, dos cabos elétricos, da 
ferragem, do poste, e acabam não conseguindo realizar 
as obras. Com isso, elas são abandonadas. Aí se tem 
de relicitar, multar essas empresas e fazer uma nova 
licitação. Isso tem acontecido muito, e vejo que um dos 
grandes atrasos na universalização desse programa 
é o problema de empresas: empresas de pastas, em-
presas sem infra-estrutura, lamentavelmente, ainda 
conseguem ganhar licitações e não executam os pro-
gramas. Parabéns a V. Exª por abordar esse assunto! 
Aproveito para me somar ao apelo de V. Exª e para co-
brar também do setor elétrico brasileiro a aceleração 
do programa Luz para Todos nos Estados, em especial 
no meu Estado de Rondônia. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Muito obriga-
do, Senador Valdir Raupp. Incorporo ao meu pronun-
ciamento o aparte de V. Exª.

Tenho a certeza de que esse tema conta com o 
apoio de 100% do Senado Federal, porque todos nós, 
em nossas regiões, especialmente na Amazônia e no 
Nordeste, precisamos da garantia de que, até 2010 
– o novo prazo estipulado pelo setor elétrico e pelo 
Governo –, haja, efetivamente, a implementação e a 
concretização desse sonho de milhares de brasileiros 
e de brasileiras do campo, que querem, Senador Paim, 
energia em sua casa, para melhorar a qualidade de 
vida, para melhorar a possibilidade da produção agrí-
cola, sobretudo a da agricultura familiar, para que se 
possam beneficiar, inclusive, de várias iniciativas, por 
meio das cooperativas agrícolas, e agregar mais valor 
à sua produção, na medida em que podem transfor-
mar os frutos e os produtos da agricultura em produtos 
dirigidos aos consumidores em escala até industrial. 
Creio que essa necessidade e essa luta são compar-
tilhadas por todas as Srªs Senadoras e por todos os 
Srs. Senadores.

Por último, Sr. Presidente, eu queria registrar – 
creio que precisamos fazê-lo em momento posterior, 
com mais tempo – a importante diligência coordenada 
pelo Senador Paulo Paim, Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa. Ontem, no 
Rio Grande do Sul, juntamente com o Senador Flávio 
Arns, participamos de audiência pública na Assem-
bléia Legislativa, onde os movimentos sociais deram 
informações e ofereceram uma contribuição para que 

pudéssemos ter a exata noção da crise que envolve 
maus tratos e violência contra membros desses mo-
vimentos sociais, em diversas manifestações públicas 
na luta pelo direito à terra, pelo direito à produtivida-
de, pelo direito ao emprego, enfim, pelos direitos dos 
trabalhadores.

Aquela missão da Comissão de Direitos Huma-
nos e Participação Legislativa, de iniciativa do Senador 
Paulo Paim, que apresentou requerimento, deu-nos 
materiais muito importantes: depoimentos e docu-
mentos que ajudarão a Comissão de Direitos Huma-
nos e Participação Legislativa a realizar um conjunto 
de encaminhamentos práticos e objetivos, no sentido 
de encontrar um ponto de equilíbrio no qual as autori-
dades do Estado do Rio Grande do Sul, dos diversos 
Poderes, possam cumprir seu trabalho, sua missão, 
tendo, por outro lado, a certeza de que esse traba-
lho, especialmente naquilo que diz respeito aos movi-
mentos sociais, será feito de tal forma que os direitos 
humanos e o direito à livre manifestação não sejam 
violentamente agredidos, assim como o texto da Cons-
tituição Federal.

Senador Paulo Paim, considerei o dia de ontem 
bastante produtivo e muito importante para aquilo 
que queremos: a harmonia e o engajamento de todos 
os setores da administração pública brasileira, espe-
cialmente nos Estados, direcionando-a a cumprir seu 
papel, mas respeitando os trabalhadores, suas lutas, 
suas bandeiras, suas manifestações e seus atos públi-
cos. No Estado do Rio Grande do Sul, eles sofreram, 
no último período, duros ataques, com os quais não 
podemos concordar. Trabalharemos, juntamente com 
o Senador Paim, com o Senador Zambiasi e com o 
Senador Pedro Simon, que tão brilhantemente repre-
sentam o Rio Grande do Sul no Senado Federal, para 
que esses impasses e conflitos sejam sanados.

Parabéns a V. Exª pela condução desse trabalho! 
Ontem, foi possível avançarmos com aquela diligência 
no Estado do Rio Grande do Sul.

Por último, registro a presença entre nós do Ve-
reador Hildo Albuquerque, da Câmara Municipal de 
Abaetetuba, que se faz acompanhar do professor e 
geógrafo Flávio Albuquerque e do assessor do Vere-
ador, o Sr. Roselino Marques, os quais, em atividade 
em Brasília, dão-nos a honra dessa visita ao Senado 
Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Nery, o 
Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT– RS) 
– Senador José Nery, vou ser muito rápido. Só quero 
agradecer a V. Exª – depois, no meu tempo, vou co-
mentar da tribuna – por ter-me acompanhado, ontem, 
no Rio Grande do Sul, juntamente com o Senador 
Flávio Arns. Acho que o resultado foi muito bom, e no 
momento adequado vou, da tribuna, comentá-lo. 

Muito obrigado, Senador José Nery.
Senador Valdir Raupp, queria convidá-lo para usar 

a palavra como Líder, pelo tempo que for necessário, 
com a tolerância da Mesa. Em seguida, como inscrito, 
falará o Senador Colombo. 

Quero registrar – permita-me, Senador Valdir 
Raupp –, a presença entre nós do ex-Deputado Fede-
ral Constituinte, que foi também Presidente do Tribunal 
de Contas, Adilson Motta. S. Exª, além disso, foi o 1º 
Vice-Presidente do Congresso Nacional, numa luta 
que travou e que foi vitoriosa. 

Ao nosso sempre Deputado Adilson Motta, nos-
sos cumprimentos pelo brilhante trabalho que fez como 
Deputado Federal Constituinte, como Deputado, como 
Vice-Presidente do Congresso Nacional e como Pre-
sidente do Tribunal de Contas. 

Na mesma linha, cumprimento o Deputado Fe-
deral João Paulo, que está no plenário conosco, tam-
bém Deputado Federal Constituinte. Entre tantas lutas, 
ele foi autor, na Constituinte, do turno de seis horas 
para todos. 

Era isso e eu agradeço a tolerância de V. Exª.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Como Lí-

der. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos acom-
panhamos, no último final de semana, com apreensão, 
as notícias sobre o estado de saúde de Dona Ruth 
Cardoso. Infelizmente, o alívio que sentimos quando 
as primeiras notícias deram conta de que a ex-pri-
meira-dama passava bem foi substituído, ontem, pela 
surpresa e pela dor por sua morte inesperada. Figura 
discreta, Dona Ruth Cardoso, longe dos holofotes, de-
senvolveu um vasto trabalho, de profundo significado 
para este País. 

Quero aqui, Sr. Presidente, em nome da Bancada 
do PMDB nesta Casa, prestar uma singela homenagem 
à sua memória, resgatando duas dimensões de sua 
contribuição para o Brasil contemporâneo. A primeira, 
como não poderia deixar de ser, é a dimensão inte-
lectual. Antropóloga com doutorado pela Universidade 
de São Paulo, pertence à brilhante geração que reúne 
nomes como os de seu marido, o ex-Presidente da 
República Fernando Henrique Cardoso, Otávio Ianni, 
Paul Singer e José Arthur Gianotti, entre outros. Foi 
professora em diversas instituições de renome, como 

a própria Universidade de São Paulo, a Universidade 
de Paris e as Universidades de Columbia e Berkeley, 
nos Estados Unidos. Foi uma das fundadoras do Cen-
tro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), 
em 1969, juntamente com uma série de intelectuais e 
professores expulsos de universidades públicas pelo 
regime militar. O Cebrap, até hoje, é um referencial de 
excelência no Brasil e no exterior, no que se refere às 
ciências humanas e sociais.

Sua obra acadêmica, embora não volumosa, se 
destaca pela inequívoca importância, reconhecida por 
seus pares. Dona Ruth Cardoso, de fato, com sua pro-
dução intelectual, foi pioneira em diversas ocasiões. Já 
na década de 50, por exemplo, dedicava um trabalho 
acadêmico à questão da imigração japonesa, até então 
vista como assunto de interesse menor. Hoje, depois 
de 100 anos, esse assunto é, reconhecidamente, im-
portantíssimo para a cultura brasileira. 

Foi, também, uma das primeiras cientistas sociais 
no Brasil a perceber a importância dos movimentos 
sociais que se organizavam não em torno de reivin-
dicações políticas ou econômicas, mas em torno dos 
movimentos feministas ou dos que punham ênfase nos 
aspectos étnico-raciais ou de orientação sexual. 

A outra dimensão do trabalho de Dona Ruth Car-
doso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que me 
parece merecer nossa admiração é seu trabalho junto 
ao chamado terceiro setor. 

Em artigo publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, 
em 2004, ela dizia: 

Ações de assistência humanitária são 
bem-vindas e até necessárias, assim como o 
crescimento econômico é precondição para 
melhorar as oportunidades de geração de 
emprego e renda aos mais pobres. Mas, sem 
preparação do capital humano, sem formação 
para a cidadania, sem a articulação da socie-
dade organizada, não se pode imaginar que 
haverá desenvolvimento social.

Foi com base nessa crença que, em 1995, no pri-
meiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, Dona 
Ruth Cardoso cria o programa Comunidade Solidária, 
apostando na importância do fortalecimento das capa-
cidades de pessoas e comunidades para atuar como 
agentes de seu autodesenvolvimento.

Sr. Presidente, à época, eu era Governador do 
meu Estado, Rondônia, e a minha esposa, Deputada 
Marinha Raupp, Deputada Federal, e fomos altamente 
beneficiados – o meu Estado, a comunidade do meu 
Estado – pelo programa Comunidade Solidária. Por 
meio dele, as ações do Governo Federal junto aos 
Municípios, às Prefeituras, não precisavam de contra-
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partida. Os Municípios que pertenciam ao programa 
Comunidade Solidária, Senador Demóstenes Torres, 
Srªs e Srs. Senadores, não precisavam de contrapar-
tida, porque era um programa de geração de emprego 
e renda para as populações carentes.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Permita-
me V. Exª um aparte?

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Indago 
ao Sr. Presidente se posso dispor de mais uns três 
minutinhos, para que eu possa conceder o aparte ao 
Senador Demóstenes Torres.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Até quatro se V. Exª assim desejar. Até porque 
é um justo gesto de solidariedade à ex-primeira-dama, 
Dona Ruth Cardoso, esposa do ex-Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso infelizmente falecida.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Sena-
dor Valdir Raupp, V. Exª, um dos principais Líderes do 
Governo, dá uma demonstração de grandeza nesta 
hora ao prestar essa homenagem à Drª Ruth Cardo-
so. Por quê? Porque ela, simplesmente, transformou-
se em um paradigma de primeira-dama – sem querer 
diminuir qualquer outra primeira-dama. Na realidade, 
com a sua ação discreta, mas firme, intelectual, pre-
parada, ela dava a impressão de que até poderia ser 
a própria Presidenta da República, porque tinha pre-
paro, tinha visão, tinha história, tinha conhecimento 
– e não quero aqui diminuir a figura do ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Hoje, ela é pranteada no 
Brasil, sim, como bem lembra V. Exª, por um dos seus 
programas, o Comunidade Solidária, ou por outros 
programas. Aliás, esta semana, como bem reconhe-
ce o Ipea, houve uma redução na desigualdade social 
no Brasil. A pirâmide social está bem mais estreita, ou 
seja, os pobres começam a participar muito mais. E 
isso se deu justamente a partir de 1999, porque, nos 
quatro anos anteriores, houve uma redução muito 
grande dessas diferenças mais o controle inflacionário. 
Então, ao partir, ela deixa saudade. Saudade por ter 
sido uma figura afável, por ter sido primeira-dama – 
e, como tal, por ter desempenhado papel social muito 
importante –, mas principalmente porque se firmou 
como uma personalidade do Brasil. Quero, aqui, ren-
der meus pêsames a toda a família, especialmente ao 
ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. E quero 
também parabenizar V. Exª, que é Líder do Governo 
e um dos principais líderes da base governista, pela 
grandeza de estar prestando essa homenagem. Isso 
mostra muito o caráter de V. Exª. Parabéns a V. Exª. 
Acho que o Brasil todo se sente enlutado pelo passa-
mento da nossa querida Ruth Cardoso.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado 
a V. Exª pelo aparte. 

Sr. Presidente, peço a incorporação do aparte do 
Senador Demóstenes Torres ao meu pronunciamento, 
por trazer importantes contribuições à minha fala.

Fui informado, agora há pouco, que o Presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, emitiu nota de 
elogio em homenagem à Srª Ruth Cardoso, reconhe-
cendo-a como figura importante do nosso País.

Dona Ruth era amiga de muitas autoridades do 
PT. Lembro-me de que ela era amicíssima do Gover-
nador Jorge Viana, do Estado do Acre. E talvez tenha 
sido por intermédio dela que o Governo do PSDB te-
nha ajudado até mais o Estado do Acre, que tinha um 
Governador petista, do que outros Estados governa-
dos pelos partidos da base, dado o relacionamento 
que ela mantinha com algumas autoridades do Partido 
dos Trabalhadores.

Até sua morte, continuava atuando ativamente 
nos projetos que se desdobraram a partir do Comu-
nidade Solidária – como bem salientou V. Exª, vários 
programas surgiram a partir do desdobramento do 
Comunidade Solidária –, entre os quais, a rede Co-
munitas, ajudando as comunidades mais carentes a 
encontrarem forças para superar suas próprias limi-
tações, sempre fiel à idéia mestra de que desenvolvi-
mento é, sobretudo, investimento em capital humano 
e social e de que combate à pobreza não se identifica 
com assistencialismo. 

É fato bem conhecido que Dona Ruth Cardoso 
opôs-se ao projeto de seu marido, Fernando Henrique 
Cardoso, de entrar para a política. Mesmo mantendo-se 
à margem da política em sentido estrito, a contribuição 
que deu, por meio de sua reflexão sobre a sociedade 
brasileira e sua atuação no terceiro setor, permanecerá 
como uma obra de grande relevância pública.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em nome 
do meu Partido, o PMDB, quero aqui manifestar todo 
o nosso pesar pelo falecimento desta grande mulher, 
que foi Ruth Cardoso, e prestar nossa solidariedade 
a toda a família. Ao ex-Presidente Fernando Henri-
que Cardoso, aos filhos e netos, os nossos sinceros 
pêsames.

Para todos nós, homens e mulheres ligados à 
vida pública, permanecerá sempre o exemplo de luci-
dez e dedicação que nos deu Dona Ruth Cardoso, seja 
pensando sobre as contradições e peculiaridades de 
nossa sociedade, seja atuando junto com essa mesma 
sociedade para desenvolver todas as suas potencia-
lidades e superar, por seus próprios meios e méritos, 
essas contradições. 

Era essa, Sr. Presidente, a homenagem que, em 
nome da Bancada do PMDB, queria fazer.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Líder Valdir Raupp, se V. Exª permitir, e antes 
da conclusão do seu discurso, esta Presidência quer 
se somar, na íntegra, ao seu pronunciamento. Sei que 
essa é a visão de toda a Casa. Todos nós tínhamos 
um carinho especial pela ex-primeira-dama, Dona Ruth 
Cardoso, agora falecida. 

Entendemos que o pronunciamento de solida-
riedade e de pesar feito por V. Exª é extensivo ao ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso, por quem 
temos respeito, e à sua família.

Aceite que o seu pronunciamento seja também 
o pronunciamento da Casa.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Com 
certeza, Sr. Presidente.

Agradeço a V. Exª pela generosidade com o tempo 
e aos oradores inscritos que, pacientemente, aguar-
dam.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Como orador inscrito, passamos a palavra ao 
nobre Senador Raimundo Colombo, pelo tempo regi-
mental de 20 minutos, com a tolerância da Mesa, se 
assim for necessário.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Senador Paulo Paim, Presidente desta sessão, Srªs e 
Srs. Senadores, quero cumprimentar o Senador Valdir 
Raupp, e também me associar a esse momento difícil 
para toda a família de Dona Ruth Cardoso: o seu es-
poso, Fernando Henrique, seus filhos, seus netos e, 
tenho a certeza, para todos os brasileiros.

Dona Ruth era uma unanimidade; não a conheci 
pessoalmente, mas como Prefeito sofri os impactos de 
suas ações no Comunidade Solidária. Eles, realmente, 
desenvolveram um projeto que precisa ser ressaltado, 
porque, o custo dos programas sociais eram muito 
elevados, havia muito desperdício, muita burocracia, 
os recursos não chegavam na ponta da linha pratica-
mente. Liberava-se, por parte do Governo, uma soma, 
e as pessoas que deveriam ser atendidas, os mais 
pobres, recebiam menos da metade, porque o custo 
administrativo era muito elevado. E Dona Ruth Cardoso 
liderou um processo que soube modernizar, usando os 
cartões, usando as bolsas, fazendo com que as pes-
soas acessassem diretamente a Caixa Econômica, de 
tal forma que inclusive dava uma certa dignidade às 
pessoas. Muito do que se faz hoje pelo social e que se 
proclama como grande avanço, a grande maioria teve 
a iniciativa dela: sabedoria, inteligência. 

E hoje todas as pessoas que se referem à Dona 
Ruth, em razão do seu falecimento e da repercussão, 
destacam exatamente sua personalidade, essa posi-

ção de humildade, de muita simplicidade. Ela, como 
primeira-dama – de que não gostava de ser chamada 
–, cumpriu muito bem seu papel, com absoluta discri-
ção. Uma pessoa super-inteligente, culta e preparada, 
que prestou grande serviço ao Brasil.

É fundamental dizer isso e, neste momento, tam-
bém estender os pêsames a toda a família, ao ex-Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, ressaltando essa 
figura marcante, destacada, emblemática pela sua pos-
tura. Tenho certeza de que ela é, sempre foi e sempre 
será, uma referência para todos nós brasileiros.

Sr. Presidente, trago três assuntos hoje. Um era 
esse. O segundo é que este Senado viveu hoje, na 
Comissão de Educação, um momento muito bonito, 
pois prestou uma homenagem aos campeões brasilei-
ros da Copa de 58. V. Exª também estava lá presente. 
Foi uma alegria muito grande rever aqueles atletas 
que levaram o nome do Brasil e que conquistaram o 
primeiro título mundial. Estavam presentes Zito, Pepe, 
Djalma Santos, Mazzola, enfim, vários deles. Pelé não 
pôde comparecer porque estava no velório da Dona 
Ruth. Não se trata de um momento apenas de receber 
e homenagear campeões, mas de um momento extra-
ordinário do esporte brasileiro. Existe uma referência 
muito clara: antes de 58 e após 58.

Eu, naquela época, estava na creche, ainda tinha 
dois anos, mas a verdade é que o fato influenciou toda 
a geração. Todos nós quisemos jogar futebol. Futebol 
é uma atividade solidária, em que há razão de princí-
pios, em que se aprende que há regras a cumprir, a 
determinação da convivência com outros, de ganhar 
e vibrar com a grande vitória e de, às vezes, não con-
seguir a vitória e compreender que o outro foi melhor 
e que mereceu o resultado.

De tal forma que influenciou todos nós brasileiros 
e fez com que isso fosse uma bandeira. O futebol no 
Brasil é uma emblemática de vitória, de identidade. 

Hoje, infelizmente, podemos criticar muito a co-
mercialização, a falta de espírito esportivo dos atle-
tas. Às vezes, alguns se negam até a servir à seleção 
brasileira, que os que ali estavam, de forma humilde e 
simples, serviram, honraram e fizeram com que fosse 
hoje uma bandeira nacional.

Portanto, quando o Senado presta homenagem 
a todos esses atletas, à seleção de 1958, ao que o 
esporte representa e, sobretudo, o futebol na vida do 
povo brasileiro, estamos falando da alma, do jeito de 
ser do nosso povo, do impacto que isso teve, tem e 
sempre terá na vida do nosso povo. É importante re-
percutir isso e dizer da alegria de ter esses atletas, 
esses ídolos. Na maioria dos países, os ídolos, os 
heróis, são generais, são pessoas que participaram 
de batalhas, que venceram guerras, que marcaram 
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a história do país. Graças a Deus, no Brasil, tivemos 
poucas guerras, participamos de poucas revoluções. 
O povo brasileiro é um povo que tenta construir o con-
senso, a harmonia. Nossos heróis foram e são esses 
atletas das seleções de 1958, de 1962. E, para muitos, 
são a referência. Homenageá-los é reconhecer aque-
la grande conquista e, sobretudo, a forma de serem e 
como fizeram o esporte, como defenderam o Brasil, 
com amor à camisa.

Terceiro assunto, Sr. Presidente. Hoje, vou dar 
entrada na Casa com um pedido de licença de 121 
dias. Quero ir para a base. Sou Presidente Estadual 
do meu Partido e quero acompanhar muito de perto 
as eleições municipais. 

Entendo que muitas coisas precisam mudar na 
política brasileira. É preciso mudar o modelo do Estado 
brasileiro. Não basta mudar um governo, o que você 
pode fazer. De quatro em quatro anos, há eleições, 
e você escolhe. Mas defendo que os partidos sejam 
uma base intelectual da sociedade, sobretudo no mu-
nicípio, em que se deve debater aquilo que importa às 
pessoas: de que forma podemos tornar mais eficiente 
a saúde, de que forma ela pode estar mais presente 
na vida das pessoas, de que forma os pobres podem 
ter acesso ao avanço tecnológico e ser bem atendi-
dos; com relação à educação, a educação para todos, 
pois, na verdade, a educação pública, sobretudo a 
universitária, é muito mais oferecida aos ricos do que 
aos pobres. Esse debate precisa ser feito para que as 
pessoas tenham acesso à educação pública. Se ob-
servarmos, no pátio das universidades, podemos ver 
carrões importados, os mais modernos. Mas a escola 
pública não é para o mais pobre? E onde ele está? Ele 
está na escola particular, no sistema fundacional. Por 
quê? Porque, quando ele presta o vestibular, ele não 
tem a mesma condição daquele que estuda em escola 
privada e que faz cursinho. Por que não tem? Porque, 
na rede pública, no ensino médio, não há professores 
habilitados em algumas áreas, como Química, Física, 
Biologia, Matemática, Língua Estrangeira, mas profes-
sores que estão ali praticamente tapando buraco, sem 
qualificação. E, quando chega o vestibular, dos alunos 
da escola pública, paga com o dinheiro do trabalhador, 
com arrecadação de impostos, quem é que passa? 
Passam aqueles que têm mais informação, melhores 
oportunidades de qualificação, aqueles que têm con-
dições de pagar uma escola complementar. Estes pas-
sam no vestibular da escola pública e vão estudar de 
graça. Aqueles que têm maiores dificuldades acabam 
estudando em escola particular.

Isso precisa mudar. Esses debates precisam ser 
feitos. A realidade da política nacional, a reorganiza-

ção dos partidos, a verdadeira ação política é feita na 
eleição municipal.

Por isso, ao me licenciar, quero estar presente 
nesses debates, ir a todos os municípios, convocar 
meus companheiros para que isso possa ser feito, 
debatido e aperfeiçoado. A política é a arte de liderar 
as pessoas. Quanto mais qualificado, bem informado 
e mais preparado está nosso líder, melhor será seu 
trabalho, mais forte a mudança e mais profunda nos-
sa intervenção nesse processo de mudança, que eu 
defendo tanto e acredito ser necessária.

Uma das essências do discurso tão popular e 
de sucesso de Barack Obama é: “Menos advogado e 
mais engenheiro”. Precisamos preparar pessoas para 
o trabalho. E temos que superar aquilo que ontem eu 
disse aqui, e que ainda é impacto até hoje na Uni-
versidade de Sorbonne. Ontem, o Senador Demós-
tenes falava sobre a questão da segurança pública, 
as conseqüências e a necessidade de um trabalho 
mais qualificado. Ele que tem tanta autoridade, tanto 
conhecimento e o respeito de todos nós. E abordava 
exatamente a questão dos fundamentos que norteiam 
a ação de Governo e a filosofia que está em curso. E 
nós falávamos sobre as decisões do Movimento de 
68, daquilo que estava pintado nas paredes da Uni-
versidade de Sorbonne, fazendo muito do relativismo e 
abandonando muito a meritocracia. Ou seja, relega-se 
a um segundo plano o mérito, deixando de respaldar 
e de reconhecer o esforço, o trabalho, a capacidade. 
Optou-se muito pelo relativismo. Vamos deixando as 
coisas andarem... Quer dizer, aquele aluno que não 
teve boa nota precisa ser também premiado, vamos 
passá-lo de forma automática. Aquele que cometeu 
um delito, vamos deixar para lá, é uma pequena coisa, 
não vai haver punição. De tal forma que todo mundo é 
igual. Mas não é bem assim. 

Há necessidade de se proteger o mérito, de se 
destacar o mérito, de se dar mérito a quem tem mérito. 
Esse é o grande desafio da mudança em curso.

A política brasileira está terminando um ciclo. 
Passamos por diferenças ideológicas, grupos se es-
tabeleceram fortemente, em um processo de mudan-
ça, fazendo parte da oposição, e têm seus méritos e o 
nosso reconhecimento. Os que se aprofundaram nas 
ações de governo, que tiveram seu trabalho, agora 
houve a mudança: quem era governo é oposição, quem 
era oposição é governo. Percebe-se que não adianta 
apenas mudar as pessoas nem apenas a estrutura de 
governo. Tem que haver uma mudança do modelo do 
Estado, porque ele é ingovernável, é muito caro, e está 
de costas para as pessoas mais pobres – todos sabem 
disso. Falamos aqui na mudança do modelo político, na 
mudança do modelo tributário, na mudança do modelo 
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do Estado, mas a verdade é que isso é muito difícil de 
ser feito, até porque a sociedade participa muito pouco 
disso. Precisa participar mais.

A eleição em que há maior participação é a mu-
nicipal. A estadual e a nacional as pessoas acompa-
nham mais pela televisão, por determinados temas, 
pelo carisma do candidato. Já na eleição municipal 
vale o que ele é, o que ele fez, o que ele faz, o que 
ele fará, e a sua postura, seus valores humanos. Essa 
é absolutamente a maneira mais forte de fazer uma 
massa política bem sólida. 

Acreditando nisso, desejo e vou me licenciar. E 
vai assumir meu lugar o Senador Casildo Maldaner, 
um político extraordinário, que foi Vereador, Deputado 
Estadual, Deputado Federal, vice-Governador, assumiu 
o Governo no falecimento do Governador Pedro Ivo, 
elegeu-se Senador e, num gesto de grandeza política, 
de colaboração, ele aceitou ser o meu suplente, sen-
do eu ainda um jovem, iniciando uma carreira ampla 
em nível estadual. Ele deu uma força muito grande, 
tanto que tive a maior votação que um político já teve 
em Santa Catarina, o que eu não esperava, foi uma 
surpresa para mim. 

Pouco tenho a oferecer ao Casildo, mas, ao me 
licenciar, devolvo-lhe o direito, pois ele talvez tivesse 
mais condições do que eu de ser Senador. Mas acho 
que juntos podemos fazer muito pelo nosso Estado, 
Santa Catarina, contribuindo com a política nacional. 

Dessa forma, no final de outubro, estaremos de 
volta. Espero que com mais energia e mais determi-
nação, para continuar e melhorar o trabalho que te-
nho feito. 

Por isso, Sr. Presidente, muito obrigado. Um abra-
ço e até outubro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Raimundo Colombo, antes de V. Exª sair da 
tribuna, quero aqui deixar o meu gesto de solidariedade 
e de aplauso a V. Exª, porque, num momento tão impor-
tante da política nacional, V. Exª sai, para participar do 
movimento das eleições municipais e abre um espaço, 
para que o seu suplente, nesse período, apresente as 
suas idéias e o seu trabalho para a Casa. 

Quero cumprimentá-lo pelo trabalho que tem fei-
to. Somos de partidos diferentes, mas, sem sombra de 
dúvida, V. Exª tem feito aqui um trabalho firme, respei-
toso, discordando ou concordando, mas sempre num 
alto nível. Isso que faz, para mim, a imagem do bom 
político. Por isso, nossos cumprimentos, esperando o 
seu retorno o mais breve possível.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Muito obrigado. Peço a autorização de V. Exª, para 
permitir um aparte ao meu grande Líder, uma pessoa 

que reconheço como extraordinariamente qualificada, 
o Senador Demóstenes Torres.

O Sr. Demóstenes Torres (DEM – GO) – Líder é 
V. Exª, Senador Raimundo Colombo, a quem cumpri-
mento, primeiro por ter feito até agora – e tenho certeza 
de que o fará até o final – um mandato extraordinário, 
correto, sempre lutando do lado certo, mostrando as 
incoerências, sem aleivosias, sem diminuir quem quer 
que seja. Quero também louvar o gesto de V. Exª. Mui-
tos, quando chega a época da eleição, simplesmente 
brigam, para haver o tal esforço concentrado, com o 
objetivo de ficarem junto às suas bases, ou seja, que-
rem continuar aqui, coisa que efetivamente não vão 
conseguir, e, ao mesmo tempo, fazer campanha polí-
tica. O Senador tem que fazer uma das duas opções: 
ou ficar realmente aqui, trabalhando, ou, como V. Exª, 
licenciar-se, para estar no seu Estado, assumindo 
efetivamente que vai fazer campanha política para os 
seus correligionários, levando a sua visão de mundo, 
discutindo educação, saúde, segurança pública, ensi-
nando – V. Exª é mestre, já foi Prefeito algumas vezes e 
transformou a sua cidade numa das melhores do País, 
então tem o que transmitir. V. Exª se licencia, ao con-
trário do que fazem muitos políticos, que vão ficar aqui 
sentados, simulando que estão no trabalho. Parabéns 
a V. Exª. É mais uma prova de sua grandeza.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC) – 
Muito obrigado. Agradeço ao Senador Paulo Paim, ao 
Senador Demóstenes Torres. Muito obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O Senador Geraldo Mesquita Júnior teria o direito de 
usar da palavra agora, intercalando-se um orador da 
Período do Expediente e outro para uma comunicação 
parlamentar ou pela Liderança. Mas, pelo entendimen-
to feito, passamos de imediato a palavra ao Senador 
Demóstenes Torres. O Senador Geraldo Mesquita Jú-
nior, sem prejuízo, usará a palavra em seguida, para 
uma comunicação parlamentar.

Permita-me ainda, Senador Demóstenes Tor-
res: como tenho, por orientação médica, de medir a 
pressão neste momento, ali no cafezinho, convidaria 
o Senador Geraldo Mesquita Júnior, para ficar no meu 
lugar. Depois retorno, para que S. Exª possa fazer uso 
da palavra.

Senador Demóstenes Torres, com a palavra.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 

Sr. Presidente, estarei sempre na torcida para que a 
sua pressão esteja entre as melhores do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Obrigado.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
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As causas da violência estão menos na 
desatenção do setor público para com a violên-
cia e mais relacionadas à falência do Estado 
brasileiro em prover o processo de moderni-
zação econômica combinado com inclusão 
social. Ministro Tarso Genro.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
publicou, na última segunda-feira, um estudo, com 
base nos dados do IBGE, que mostra a queda da de-
sigualdade de renda no Brasil nos últimos seis anos. 
A estabilidade monetária, o crescimento econômico, 
a política salarial e os programas sociais e previden-
ciários permitiram um aumento de renda de até 22% 
entre os brasileiros mais pobres.

Mantidas as condições atuais de desenvolvimento, 
projeta o Ipea, daqui a aproximadamente uma década, 
o Brasil vai deixar de ter um indicador de desigualdade 
primitivo de República bananeira. Isto é, o Brasil poderá 
alcançar um Índice de Gini abaixo de 0,5, o que repre-
sentará, Senador Geraldo Mesquita, inegável salto de 
qualidade em um País historicamente caracterizado 
pela perversidade das injustiças sociais.

O documento do Ipea era a boa notícia que fal-
tava, para consagrar esta Pátria amada, que ora nada 
em petróleo imaginário e que precisava de um confor-
to no plano da falada cidadania, para completar a sua 
grande quimera.

E é preciso registrar a ação pouco democrática 
e desqualificada do Presidente do Ipea, Sr. Márcio 
Pochmann, que, simplesmente, transformou o Ipea 
em um órgão de Governo. Isso, porque, ao realizar a 
pesquisa e divulgar os resultados dela, simplesmente 
quis falar que, num passe de mágica, sem que tenha 
havido qualquer processo de transformação, o Brasil 
começou a livrar-se das desigualdades sociais.

O próprio estudo do Ipea mostra que isso aconte-
ceu, a partir do momento em que a inflação começou 
a ser controlada no Brasil e que, expressivamente, de 
1999 a 2003, o Índice de Gini, que era de 0,6 no Brasil, 
caiu para 0,54 e, de 2004 para cá, de 0,54 para 0,5. 
Ou seja, a queda foi mais expressiva de 1999 a 2003, 
do que no período atual. Mas há queda.

Temos de reconhecer que não entendemos por 
que o Sr. Presidente do Ipea, Márcio Pochmann, re-
solve fazer a divulgação, como se fosse uma ação do 
Governo atual. O Ipea está aparelhado? Qual a razão 
por que demitiram as pessoas que eram independen-
tes ali dentro? 

Começo a sentir vergonha de utilizar os estudos 
do Ipea. Será que o Ipea está aparelhando-se, para, 
em vez de dizer o que é realidade no Brasil, em vez 
de projetar o futuro... Será que vamos ter de utilizar, 
de agora em diante, estudos forjados, ou será que va-

mos ter que apreciar as conclusões de um Presidente 
que não se qualifica como o corpo daquela instituição, 
mas que vem a público para arrostar uma mentira, uma 
inverdade, as suas conclusões? E mais: o que ele ex-
pôs é completamente diferente do que está escrito ali, 
porque ele omitiu uma parte substancial.

Lavro meu protesto contra o Sr. Márcio Poch-
mann. Ele não pode imaginar que este seja um País 
republiqueta de banana. Aqui há pessoas que prezam 
a instituição. Ele deve ao Brasil uma explicação: por 
que veio a público trazer uma conclusão verdadeira, 
fazendo uma análise equivocada, ele que, infelizmente, 
preside a instituição governamental mais qualificada 
neste País para estudos.

Sr. Presidente, observem que espetáculo: nunca 
antes este País alcançou patamar de desenvolvimen-
to sustentável, conquistou posição de vanguarda no 
mercado internacional e promoveu tamanha inclusão 
social. Excedemos, se for considerado o receituário 
prático-filosófico do Exmº Ministro da Justiça, Dr. Tarso 
Genro, sobre as causas da violência. Nos últimos seis 
anos, o Brasil cresceu, distribuiu renda, ampliou o em-
prego de qualidade, eventualmente diminuiu a taxa de 
pobreza, no entanto, pesarosamente, viu os índices de 
criminalidade e violência crescerem na mesma escala 
dos tempos em que vivíamos sob sistemáticas crises 
econômicas e sem o amparo das dádivas petistas. 

O que deu errado? Certamente, na primeira parte 
da frase do Ministro da Justiça – que eu mencionei – 
está a resposta. A desatenção do setor público para 
com a segurança pública explica o porquê da reunião 
das tais condições socioeconômicas favoráveis não 
ter surtido o efeito automático de redução da violên-
cia, tantas vezes propugnado pelos jurisconsultos do 
queridismo penal.

Os números do Ipea, embora não digam res-
peito diretamente ao tema, são um desmentido cabal 
da teoria canhestra que imputa aos pobres o ônus da 
criminalidade. Deveria ser estímulo para que o Gover-
no Federal, Sr. Presidente, se despisse dessa falácia 
consagrada e adotasse a responsabilidade política no 
trato da segurança do brasileiro.

Ainda que desmoralizados, não acredito que os 
próceres da criminologia crítica, às expensas do contri-
buinte, venham refluir dessa idéia fixa. Primeiro, porque 
fazem de tamanha estupidez instrumento ideológico 
de sobrevivência. Depois, a admissão do equívoco 
deveria significar a mudança de rumo, a reorientação 
da conduta administrativa, o provimento de políticas 
objetivas de combate ao delito por intermédio de ampla 
reforma da segurança pública; e isso é pedir demais 
para quem é avesso à boa governança.
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Srªs e Srs. Senadores, há mais de uma centena 
de causas que explicam a propagação da violência. 
No caso brasileiro, é correto dizer que a pobreza é um 
indutor concorrente. A razão primordial reside, no en-
tanto, no caráter pusilânime e incompetente do Estado 
na prestação de um serviço essencial. Desde a Nova 
República, a segurança pública vem sendo negligencia-
da, enquanto inúmeros expedientes de afrouxamento 
do poder estatal foram editados para compensar as 
práticas detestáveis do regime de exceção. 

O Brasil, Sr. Presidente, criou a tolice de que a 
democracia prescinde das instituições policiais, que o 
dever punitivo do Direito Penal trama contra os direitos 
humanos e que a pena de restrição da liberdade é uma 
atrocidade social. A combinação, Sr. Presidente, do or-
denamento legal leniente com o delito e o desmonte 
do aparato estatal de segurança criou as condições 
necessárias para que a criminalidade explodisse. Po-
dem vir o crescimento econômico chinês ou o padrão 
social da Noruega. Nada vai adiantar, caso o Brasil 
não assimile como paradigma um sistema regulatório 
penal rigoroso como o da Alemanha, por exemplo. Sr. 
Presidente, não é a pobreza, mas a impunidade que 
impulsiona a criminalidade, seja ela organizada ou 
desorganizada. 

Ao contrário do que se apregoa, é justamente a 
fraqueza estatal que cria os mecanismos facilitado-
res do enriquecimento ilícito que movem a engrena-
gem delituosa. Sem uma política de combate ao uso 
e ao comércio ilegal de entorpecentes, é natural que 
o crescimento econômico implique mais poder para o 
tráfico de drogas. Sem monitoramento das atividades 
na Amazônia, é explicável o incremento do crime am-
biental à medida que a fronteira agrícola se expande. 
Sem um Governo comprometido com a moralidade, é 
rigorosamente previsível, como vem ocorrendo, que as 
obras do PAC ensejem escândalos de corrupção. Os 
crimes de acidente de transportes explodiram porque 
motoristas que conquistaram o sonho do carro próprio, 
justamente com os antigos delinqüentes do volante, sa-
bem que podem abusar da lei que nada vai acontecer 
além do pagamento de uma cesta básica ou da presta-
ção simulada de serviço comunitário. Como o controle 
é débil, o aumento de renda é sentido positivamente 
no mercado do contrabando e da pirataria.

O Governo Federal, Senador Jarbas Vasconcelos, 
vendeu a ilusão de que o Estatuto do Desarmamento 
traria uma queda extraordinária do índice de homicí-
dios. Houve, de fato, um pequeno recuo em 2005, mas 
a falta de efetividade das polícias, do sistema judicial 
e do regime carcerário fez com que os números de 
2006, último dado disponível pelo Datasus, voltassem 
praticamente ao mesmo patamar de 2002. A pequena 

queda verificada, tem explicação mais convincente. 
Basta observar as estatísticas.

O Estado de São Paulo influenciou decisivamente 
no declínio do indicador, uma vez que conseguiu reduzir 
em 38% o número de homicídios entre os anos 2002 
e 2006. E não o fez com o receituário prático-filosófico 
do Sr. Genro. Em vez do placebo ideológico, os últimos 
governos de São Paulo conseguiram baixar a crimina-
lidade com a capacitação das polícias, principalmente 
no que se refere ao desenvolvimento do sistema de 
informação, com a repressão dura ao tráfico de drogas, 
com o combate das organizações criminosas, com a 
estruturação do melhor e mais bem equipado sistema 
penitenciário, entre outras medidas.

Sr. Presidente, o maior desserviço que o Gover-
no Federal presta à segurança pública do Brasil é o 
abandono das instituições policiais. Deveríamos tratar 
de construir modelo estadual autônomo, mas nacional-
mente integrado, que tivesse na unificação das corpo-
rações civil e militar o conceito básico de estruturação. 
Não se trata de unir banda podre com abuso de auto-
ridade, mas de depurar as instituições e fazer do lado 
sadio paradigma de serviço estatal efetivo. É bonito, 
sempre que ocorre um crime de grande repercussão, 
autoridades do primeiro escalão do Governo filosofarem 
que o crime prospera onde há falta do Estado. Perfei-
tamente, só que eles são o Estado. Falta mesmo um 
Estado capaz de usar da sua legitimidade repressora, 
combater e derrotar o tráfico de drogas.

Em vez de jogar a sociedade contra as polícias 
e imaginar que obrinhas com o carimbo da cidadania 
vão resolver a crise de segurança, deveriam estar 
em dia com a obrigação estatal de não permitir que 
a corrupção contaminasse as corporações a ponto 
de o crime operar na cúpula das instituições policiais. 
Definitivamente, não há saída para o problema da cri-
minalidade e da violência no Brasil que passe ao lar-
go das policiais. É um trabalho duro e até asqueroso, 
pois se trata de pôr a mão na imundice para extirpar 
corpos rançosos.

Fui Procurador-Geral de Justiça do meu Estado 
e Secretário de Segurança Pública e Justiça de Goiás 
e posso garantir que a pressão coorporativa dos ban-
didos de farda ou distintivo é enorme, mas não supera 
a vontade geral da maioria dos membros, dos policiais 
dessas corporações, de desempenhar trabalho hon-
rado, eficiente e digno da confiança da sociedade a 
que servem.

O Governo Lula, Srs. Senadores, começou cheio 
de retórica, mudou duas vezes o slogan do programa 
de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Vai 
terminar com a indefectível marca da incompetência 
gerencial do setor e, infelizmente, legar ao sucessor 
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um Brasil mais pobre de Estado e muito mais violento, 
corrompido e criminoso do que recebeu no pacote da 
falada herança maldita.

Agradeço aos Srs. Senadores. 
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Demóstenes 
Torres, o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Mesquita Júnior.

Durante o discurso do Sr. Demóstenes 
Torres, o Sr. Geraldo Mesquita Júnior, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Por cessão do Senador Geraldo Mesquita Júnior, 
concedo a palavra ao nobre Senador Magno Malta, 
para uma comunicação parlamentar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
estou inscrito para falar depois do Senador Demós-
tenes, mas quero fazer uma comunicação antes de 
ir à tribuna.

Temos aqui um grupo de parlamentares e líderes 
de diversos segmentos da sociedade brasileira que veio 
ao Senado fazer um manifesto contra o PLC 122. É um 
mosaico da confissão de fé brasileira e também da não-
confissão de fé, porque há pessoas que não professam 
nenhum tipo de fé, mas que não comungam com as in-
constitucionalidades e as sutilezas do PLC 122. É isso que 
vai me levar à tribuna daqui a pouco. A nossa manifestação 
não é contra pessoas, é para abominar a discriminação, 
que é absolutamente nojenta – V. Exª, que é da Comissão 
de Direitos Humanos, da qual sou membro, sabe disso – 
nem contra a opção de ninguém, em absoluto. A nossa 
posição é de respeito absoluto aos homossexuais, mas 
de inconformidade com as inconstitucionalidades e as 
sutilezas propostas no PLC 122. 

Há um grupo aqui que gostaria de conduzir a V. Exª. 
São autoridades, alguns representantes da Igreja Católica, 
outros não, como o líder Pastor Silas Malafaia; o presidente 
da Associação dos Pastores do Estado de São Paulo, o 
Pastor Jabes; o Deputado Rodovalho e outros Deputados. 
Gostaria que eles fossem à Mesa para que V. Exª pudesse 
receber deles uma cópia desse documento. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Magno Malta, eu quero, primeiro, dizer 
a V. Exª que esse PLC se encontra na Comissão de 
Assuntos Sociais e vai, de forma terminativa, para a 
Comissão de Direitos Humanos, da qual sou presiden-
te. Eu tenho dialogado muito com todos os Senadores 
e a visão que percebo ser majoritária na Casa é que 
nenhum projeto de lei inconstitucional pode ser apro-
vado sem as devidas adequações e retificações.

Tenho o entendimento de que não podemos ter 
nenhum tipo de preconceito. Queremos a livre mani-
festação religiosa, como queremos também a livre 
orientação sexual. Entendo que V. Exª pensa assim 
também. Não aceitaremos nenhum tipo de discrimina-
ção, e é nesse sentido, podem ter certeza, que, como 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, vou 
orientar os trabalhos.

É com satisfação que recebo, neste momento, a 
delegação liderada pelo Pastor Silas Malafaia. (Pau-
sa.) (Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Concedo a palavra ao Senador Magno Malta, 
que anteriormente usou da palavra pela ordem.

O documento que ora recebo é a favor da liber-
dade de expressão, da liberdade religiosa e contra o 
PLC nº 122. Ele será encaminhado ao Presidente do 
Senado, Senador Garibaldi Alves Filho.

Senador Magno Malta, por favor.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Senador Jarbas Vasconcelos, nosso eterno Gover-
nador de Pernambuco, estudei na rua do Padre Inglês, 
do lado da Boa Vista, atrás do Colégio Americano, e 
queimava aula para ver V. Exª discursar pelo PMDB. 
Hoje somos colegas, mas, naquela ocasião, eu era 
apenas um jovem saído da Aeronáutica. Para mim, 
Pernambuco tinha os dois mais ardorosos oradores do 
Brasil: Fernando Lyra e Jarbas Vasconcelos. Eu era um 
jovenzinho e ficava debaixo do palanque, de braços 
cruzados, babando, sonhando em poder fazer parte 
daquele momento da história. E fiz: torcendo, vibran-
do, aprendendo. E Deus, em sua infinita misericórdia, 
fez-nos colegas nesta Legislatura.

Senador Paulo Paim, Senador Gim Argello, De-
putados Federais aqui presentes, líderes, Senador De-
móstenes, lideranças civis que vieram do Brasil inteiro, 
lideranças religiosas, padres, pastores, Comunidade 
Mariana, franciscanos, espíritas, colegas, pessoas ami-
gas que não professam nenhum tipo de fé, mas que 
convergem para a nossa posição quanto ao PLC 122, 
Senador Geraldo Mesquita, Senador Presidente, Pas-
tor Silas Malafaia – o Brasil inteiro o conhece por sua 
postura, por sua posição bem demarcada, clara, é um 
dos nomes do segmento evangélico mais conhecidos 
no País, fala à Nação todos os finais de semana pela 
televisão e, em alguns lugares, todos os dias – Pastor 
Jabes, líder, presidente do Conselho de Pastores do 
Estado de São Paulo, Deputados Federais dos mais 
diversos matizes religiosos, quando essa discussão 
começou, foi vista como um embate de evangélicos 
contra homossexuais. Tentaram colocar na nossa boca 
o que nunca falamos; tentaram nos atribuir expressões 
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que nunca usamos; tentaram colocar no nosso colo um 
comportamento que nós nunca tivemos. 

A posição é contra o projeto de lei, não contra as 
pessoas, até porque a Constituição Federal, a Carta 
Magna da Nação, chama atenção para o fato de que 
nós precisamos, enquanto sociedade, viver debaixo de 
um ordenamento jurídico e, para tal, a Carta Magna é 
absolutamente necessária. Pois bem, a Constituição 
diz que é crime discriminar por critérios de cor, raça, 
etnia. É criminoso discriminar sexo, é criminoso discri-
minar pobre, discriminar judeu, discriminar muçulmano, 
discriminar nordestino, discriminar sulista, discriminar 
branco, discriminar católico, discriminar espírita, discri-
minar evangélico, qualquer um. É crime discriminar! E 
nós não podemos aceitar... A nossa posição tem que 
ser muito firme com relação a isso.

O que a Nação precisa é de educação, Senador 
Paim. Senador Jarbas, a Nação precisa de esclare-
cimento, de investimento em educação, porque nin-
guém pode agredir homossexual. Dizem que a lei é 
necessária porque estão matando homossexuais na 
rua. Não pode! Aqueles que têm disposição de ma-
tar continuarão matando, independentemente de ter 
lei ou não, porque a mente criminosa será sempre a 
mente criminosa. Então, não é por aí – e temos de 
esclarecer isso.

É preciso respeitar o homossexual? É claro que 
sim. É preciso respeitar a sua escolha? É claro, porque 
Deus deu a ele o livre arbítrio. O livre arbítrio foi dado ao 
homem, e o homem escolhe o seu caminho, o caminho 
pelo que decide andar. Quem sou eu para mudar o que 
Deus escreveu? Se Deus deu o livre arbítrio, como eu 
vou mudar o que Deus escreveu? Não posso!

Então, qual é o meu papel nesse processo? O 
meu papel nesse processo é respeitar os homosse-
xuais, é orientar as pessoas. Estou na tribuna e estou 
ao vivo para o Brasil, pela TV Senado, e, ao vivo, Se-
nador, preciso dizer ao Brasil que oriente seus filhos, 
seus alunos, seus comandados que ninguém pode 
apedrejar, vaiar, escarnecer, zombar de homossexual. 
Esta é a nossa posição absolutamente clara. É preci-
so dizer à Nação que é nojento discriminar seja quem 
for. Ninguém pode ser vaiado, escarnecido, ninguém 
pode ser humilhado, ninguém pode ser atingido na 
sua estima. E ninguém tem o direito de fazê-lo. Agora, 
não podemos concordar, Senador Geraldo Mesquita 
Júnior, com um projeto de lei eivado de sutilezas e in-
constitucionalidades.

Senador Jarbas Vasconcelos, o que o Projeto 
de Lei nº 122 diz é que, se você não der um empre-
go a um homossexual, você vai preso; se você tirar o 
emprego, aliás, se você demiti-lo, você será preso; se 
você não alugar um imóvel seu para um homossexual, 

você será preso; se você discriminar o gesto afetivo, 
será preso; se não aceitar do homossexual, Senador 
Jarbas Vasconcelos e Senador Geraldo Mesquita Jú-
nior, a sua opção sexual, você será preso.

Senador Paulo Paim, V. Exª trabalhou muito no 
Estatuto da Igualdade Racial e no Estatuto do Idoso 
e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se alguém 
não alugar um imóvel a um deficiente, ele vai preso? 
Se alguém não alugar um imóvel a um negro, ele vai 
preso? Vai preso, Sr. Presidente? Não. Se alguém não 
alugar um imóvel a um índio, ele vai preso? Se alguém 
não alugar um imóvel a um idoso, vai preso? Se al-
guém demitir um negro, vai preso? Se não admitir um 
índio, será preso?

Esse projeto de lei cria um império homosse-
xual no Brasil, uma casta diferenciada no Brasil. Eles 
pedem, nesse projeto de lei, a ex-Deputada Iara Ber-
nardes, nossa colega, Senador Jarbas Vasconcelos, 
pede o que não foi dado aos negros, o que não está 
no Estatuto do Índio, do Idoso; o que não foi dado no 
Estatuto do deficiente físico. Eles não tiveram isso. 
Não está no ECA. Privilégios que a criança não tem. 
Como vamos fazer?

Apanhei muito, Sr. Presidente. Fizeram até uma 
comunidade no Orkut denominada “Odeio o Magno 
Malta”. Quando vim aqui e falei pela primeira vez o que 
vou falar agora, fui confundido ou quiseram confundir 
e levaram para onde quiseram levar, mas hoje as pes-
soas começam a entender, a sociedade já começa a 
entender – e penso até que a Deputada Iara Bernardes, 
quando está em casa ouvindo, imagina que não foi a 
intenção dela, e não foi – que, quando a lei diz que é 
crime não aceitar a opção sexual de alguém, eu disse 
aqui que podemos criar um grande imbróglio jurídico. 
Nós estamos tipificando a pedofilia. A pedofilia não é 
crime. Existe o 240 e o 241 do ECA e o Código Penal 
Brasileiro. Nós estamos tipificando o crime de pedofilia 
com pena de trinta anos sem progressão de regime. É 
sórdido, é lama, é nojento, Senador Jarbas Vasconcelos, 
o que estão fazendo com as crianças no Brasil.

Pois bem, se a lei passa dessa forma, o advo-
gado do pedófilo está muito bem servido, porque ele 
vai dizer ao juiz que a lei determina que se respeite a 
opção sexual do seu cliente. E o juiz pode dizer que o 
cliente dele é doente. Mas o advogado vai dizer que 
não é e que o juiz não pode prendê-lo, pois a opção 
sexual do seu cliente é por crianças de cinco anos. Está 
na lei. O pedófilo vai dizer, o advogado vai dizer que a 
opção sexual dele é por meninos de nove anos. O juiz 
vai ficar doido, sem saber a qual lei atender, porque a 
lei diz que é crime não aceitar a opção sexual de al-
guém. Portanto, se a lei é aprovada assim, a pedofilia 
está legalizada! Fica claro que a necrofilia está legali-
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zada, que o sadomasoquismo está legalizado, que a 
bestialidade está legalizada! Mas o juiz vai dizer que 
se tipificou com pena de trinta anos, ou seja, isso é 
crime. E hoje ainda não tem tipificação, não. 

A CPI da Pedofilia está trabalhando na lei, com 
uma pensa de trinta anos, sem progressão de regime. 
Quando o Presidente Lula viu as imagens da quebra 
do sigilo do Orkut, há 15 dias, eu nunca vi tanto de-
sespero no rosto de uma pessoa. Ele ficou em pé e 
disse: “O povo vai vir às ruas e pedir pena de morte”. 
Eu disse então: “Pois é, Presidente, se não tipificarmos 
e dermos a pena, vai acontecer que eles vão ser mor-
tos na rua”. Lá no seu Estado, Pernambuco, mataram 
dois no meio da rua, Senador Jarbas Vasconcelos, 
com o povo cantando em volta: “matamos um cachor-
ro, matamos um cachorro”. A polícia protegeu o povo 
e largou o corpo lá.

Mas, se é opção sexual e se a lei é aprovada di-
zendo que ninguém pode discriminar a opção sexual 
de ninguém, o advogado do pedófilo vai dizer que a 
opção sexual dele é “menina de oito anos, doutor!”

Ninguém está querendo desclassificar ninguém. 
Eu só estou dizendo que há uma sutileza aqui, que 
pode ser o parente de um homossexual e ele nem saber 
que ela existe na lei. A Deputada Iara Bernardes nem 
imaginou essa sutileza, mas a sutileza está aqui.

O Ibama só pune quem captura e prende ani-
mais silvestres e animais exóticos. O Ibama não fala 
em jumento, em cachorro, em cavalo, em bode, da-
quilo que não é silvestre ou exótico. A opção sexual 
de alguém pode ser um animal. Bestialidade! Ah, mas 
isso é impossível! Eu sei lá; eu só não vi chover para 
cima, pois o resto eu já vi. A bestialidade está legali-
zada, porque é uma opção sexual. Opção sexual é a 
necrofilia... Então, o tarado, o doente, o desgraçado 
que assalta cemitério para ter relação com um morto... 
E alguém pergunta: e tem isso? Tem. É crime? É, mas 
é a opção sexual dele.

Estamos falando de sutileza, Senador Geraldo 
Mesquita Júnior, não estamos tocando em pessoas. 
Estamos respeitando as pessoas. Aliás, quando dis-
cutimos as sutilezas, estamos protegendo a família 
de todo mundo, as nossas e as deles, as nossas e a 
da Deputada Iara Bernardes. Não somos adversários 
de ninguém; o meu discurso não é de enfrentamento 
a ninguém, muito pelo contrário. Precisamos respeitar 
os homossexuais, o caminho deles; precisamos edu-
car o Brasil. Precisamos fazer uma campanha para 
o Brasil educar as pessoas, usar a publicidade para 
dizer que ninguém tem o direito de vaiar o homosse-
xual, que ninguém tem o direito de agredir o homos-
sexual, que ninguém tem o direito de jogar pedra em 

homossexual, que ninguém tem o direito de espancar 
homossexual. 

Naquele episódio, por exemplo, do Ronaldo com 
os homossexuais no Rio, alguém defendeu o Ronaldo 
e não fez errado – é um ser humano. Errar é humano, 
diz a Bíblia. Levantar é de Deus. Mas não vi ninguém, 
nesse movimento todo, vir a público defender os ho-
mossexuais, que foram retalhados, achincalhados. 
Depois alguém inventou uma história... Ninguém to-
mou as dores de quem estava sendo achincalhado, 
que eram os homossexuais. Alguém tinha de ter feito 
um discurso na defesa deles, mas ninguém fez. Espe-
rei que as pessoas que defendem o projeto fizessem 
um discurso defendendo aqueles homossexuais, mas 
não. E por que não fizeram? Deviam ter feito. Eram se-
res humanos. Fizeram a escolha deles, são travestis, 
foram para noite, foram para a rua, escolheram isso. 
Você não concorda? Não concorda. Eu também não 
concordo, mas preciso respeitar. Foi a escolha dele. 
Então respeite! Mas ninguém defendeu.

Estamos falando de sutilezas que estão no texto. 
Não estamos falando das pessoas, em absoluto.

Há trinta anos tiro drogados da rua. Tenho uma 
instituição chamada Projeto Vem Viver. O primeiro 
drogado que recuperei foi em Recife, na rua do Padre 
Inglês. Trinta anos tirando drogado das ruas! Estou 
cansado de receber drogados homossexuais, e não 
pergunto se são homossexuais. Eu os recebo. São 
seres humanos, como o heterossexual é um ser hu-
mano e precisa de ajuda, e lá são ajudados. E se pode 
perguntar: “Você prega para eles e pede que eles se 
convertam?” Eu digo: “Prego, é obrigação minha”. Ele 
não vai lá para ser crente, mas a minha obrigação é 
dizer a eles que, sem Jesus, não tem saída para ele. 
A obrigação é minha, mas ele não tem obrigação de 
querer não.

Nós estamos falando de sutilezas, de inconsti-
tucionalidades. Então, não queiram atribuir a nós ex-
pressões e não queiram colocar em nossa boca o que 
não falamos e o que não acreditamos. Acreditamos, 
sim, nas pessoas. Mas não queremos ver esse projeto 
aprovado, porque eivado de inconstitucionalidades.

Lembro-me de que, quando estive com V. Exª pela 
primeira vez para tratar desse projeto, sua visão era 
outra, porque V. Exª não havia aprofundado o exame 
dessas sutilezas, e parecia, num primeiro momento, 
que era um desrespeito aos homossexuais. E não é 
isso absolutamente. Não é isso absolutamente, porque 
os homossexuais trabalham, prestam serviço à Nação, 
alguns são servidores públicos, outros são artistas, 
estão aí trabalhando, mas fizeram a opção deles, e é 
preciso respeitá-los. Ninguém tem direito de agredi-los. 
E reitero isto aqui da tribuna. Mas temos direito de nos 
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levantar contra um projeto cheio de inconstitucionali-
dades, que não quero para os meus filhos; sutilezas 
que eu não quero quando tiver os meus netos. E faço 
isso com procuração de muita gente.

Então, que fique muito claro que não é uma luta 
de crente contra homossexual. Penso que já ficou bem 
claro e esclarecido que é uma luta da sociedade nessa 
frente que integra todas as matizes religiosas brasilei-
ras, esse mosaico num País laico que não pode ser 
amordaçado em nenhum momento.

Estou me referindo todas as vezes a V. Exª, por-
que já discuti muito aqui com V. Exª. Já disse umas 
dez vezes aqui o nome do Senador Geraldo Mesqui-
ta, porque nós somos amigos mais chegados do que 
irmãos e eu tenho conversado com ele o tempo inteiro 
e quero continuar conversando com ele o tempo inteiro, 
o tempo inteiro. Ele olha para mim e fala: “Vamos con-
versar mais, vamos conversar mais, vamos conversar 
mais”. Nós vamos estar em Roraima no próximo final 
de semana, Senador Geraldo, que integra a CPI da 
Pedofilia, Senador Demóstenes Torres, que ali está 
também, que é o Relator da CPI da Pedofilia, Senador 
Paim e Senador Jarbas.

Encerro meu pronunciamento. Quero cumprimen-
tar todos esses líderes do Brasil inteiro. Aí tem gente 
do seu Rio Grande do Sul, Senador Paim, de Confis-
são, de Alagoas, do Brasil inteiro.

(Manifestações nas galerias.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Viu 
quantas pessoas de Pernambuco, Jarbas, do lado de 
cá? Jarbas foi bom Governador, não foi?

(Manifestações nas galerias.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – V. Exª 
não esperava que eu fosse fazer um comício para V. 
Exª agora.

E eles formam esse mosaico. Há ateu no meio 
desse povo, pessoas que não acreditam em nada. 
Acreditam na família e no caminho que querem para 
os filhos e acham que realmente essas sutilezas vão 
prejudicá-los.

Aí há católicos, há espíritas, há evangélicos, ci-
dadãos que pagam imposto. Viram quantos estiveram 
sob a batuta do Jarbas por oito anos? Possivelmente, 
um dia, Jarbas voltará. Mandem e-mail para a caixa 
dele, dizendo que o projeto não pode passar, viu?

Encerro a minha fala, agradecido, meu Presi-
dente, pelo carinho e pela atenção. Essa será a nossa 
manifestação.

Vamos trabalhar duro, duro mesmo, não para 
aprovar as emendas do Senador Marcelo Crivella – 
acho importante, é uma luta –, mas para aprovar o meu 
substitutivo a esse projeto, a manutenção da Consti-

tuição. É crime discriminar e acabou. Não precisamos 
mais de uma vírgula.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Magno Malta, permita-me que eu faça 
um breve comentário sobre esse tema.

Os senhores que vieram do Brasil todo sabem 
que há um movimento muito forte em relação ao PL 
nº 122. Todos os Senadores da Casa conhecem essa 
questão.

Só vou dar esta informação à Casa e aos nossos 
convidados – todos são nossos convidados: o projeto 
é tão polêmico, que já haveria algum entendimento 
de que o projeto teria uma série de artigos que, se 
aprovado, seria vetado pelo Presidente Lula. Já há, 
inclusive, essa discussão. Isso é uma demonstração, 
Senador Magno Malta, de quanto o projeto, efetiva-
mente, é polêmico.

Então, devido a isso, eu, com muita tranqüilidade, 
digo a todos os senhores que o Senado terá o maior 
carinho nessa discussão. A palavra que orienta esse 
debate é que efetivamente a Casa não aprove nada 
que seja inconstitucional. 

Falo isso, Senador Magno Malta, com muita tran-
qüilidade porque, ainda esta semana, lancei em Porto 
Alegre, com a presença de todos os religiosos, uma 
campanha chamada Preconceito e Discriminação Zero. 
Esse é, para mim, o eixo desse debate. Se depender 
da Presidência da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, tenham certeza de que nós 
haveremos de caminhar com este objetivo: não per-
mitindo que o projeto seja inconstitucional e que estas 
palavras sejam o eixo: preconceito e discriminação 
zero. Tenham certeza disso. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, quero acrescentar que há tanta sutileza 
nesse projeto, que é tão polêmico, que até existe a 
proposta de que, se aprovado, o Presidente vetará 
tais e tais artigos. Com tanta sutileza, quem é menino 
para cair numa coisa dessas? No dia em que isso for 
aprovado aqui, adeus viola. 

Essa é uma arapuca na qual não vamos cair. Esta 
é mais uma sutileza: não sei se é a pessoa laureando 
a sua inteligência ou zombando da inteligência dos 
outros, porque quando essa proposta veio, senti uma 
anarquia com relação a mim. Posso até ser analfabeto, 
ter nascido no Nordeste, ser filho de uma faxineira sem 
possibilidade de estudar, mas besta eu não sou, não. 
A sutileza é tão grande, dada a polêmica, que vai ter 
que prevalecer realmente o interesse da maioria. 

E V. Exª disse bem, para que eu pudesse fazer 
esta colocação de que até esta proposta já veio: aprove 
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o projeto como está, para que não volte para a Câma-
ra, para que o Presidente o sancione. 

Ora, como vamos aprovar uma coisa como essa, 
cheia de inconstitucionalidades e de sutilezas? Em 
nome de que e para quê? Isso não interessa somente 
a nós; não interessa também aos homossexuais, que 
pleiteiam isso. E se os advogados deles soubessem, 
já teriam explicado tudo direitinho para eles e nós já 
teríamos saído dessa polêmica.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Magno Malta, para reflexão – porque 
acho que o tema exige –, como tenho me posicionado 
na Presidência da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa? Ora, nós todos, inclusive o 
Presidente, pela informação que nos chega até o mo-
mento, entendemos que há uma série de artigos que 
teriam de ser vetados. Essa é a informação que me 
chegou e estou sendo muito transparente aqui. Como 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa, esse é meu papel.

O que tenho conversado com algumas pessoas? 
Bom, se esse é o nosso entendimento de que este e 
aqueles artigos teriam que necessariamente ser ve-
tados pelo Presidente, o melhor mesmo seria cons-
truirmos aqui um entendimento, um amplo acordo e 
evitarmos o veto. Esse seria o caminho natural com o 
qual – tenho certeza – todos nós concordaríamos. 

Não adianta aprovarmos e, ao mesmo tempo, 
pedirmos o veto de alguns artigos. É melhor nós cons-
truirmos aqui o caminho que seja efetivamente de pre-
conceito e discriminação zero. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – E seria, 
de fato, enganar os homossexuais que estão lutando. 
As organizações GLTBs seriam enganadas aqui, num 
acordinho escondido: vamos votar para enganá-los e 
depois veta-se tudo. Nós não queremos enganá-los, 
não. Queremos votar tudo nas claras. 

Lembra da PEC paralela? É por isso que não dá 
para confiar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Demorei um ano para conseguir aprovar a PEC 
paralela num segundo momento. 

Mas eu queria me dirigir a vocês, que vieram nos 
visitar, dizendo que é uma alegria recebê-los aqui. Esta 
é a Casa do povo, efetivamente; para mim, não é só a 
Câmara que é a Casa do povo; para mim, o Congresso 
Nacional é a Casa do povo, embora o Senado, como 
todos dizem, represente mais o Estado. Mas sejam 
bem-vindos e vocês serão sempre convidados para 
o debate. E vamos construir o melhor para todos. Se-
jam bem-vindos! Preconceito e discriminação zero! É 
bom recebê-los. 

Passamos a palavra ao nobre Senador Jarbas 
Vasconcelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (PMDB – PE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o 
Presidente da República, nas suas aparições públicas, 
que são quase diárias, tem dito uma frase que se tornou 
rotineira no noticiário da imprensa brasileira: “Nunca 
antes no Brasil” – é a frase que ele sempre ressalta 
os feitos do seu Governo: “Nunca antes no Brasil se 
trabalhou tanto”, “Nunca antes no Brasil se fez tanto”, 
“Nunca antes no Brasil a economia viveu um momento 
tão importante”. 

É verdade, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, que a economia brasileira vive um mo-
mento bom, muito bom. A economia não vive esse 
momento por acaso, por um falso milagre, por uma 
dádiva de Deus ou coisa parecida. É um processo que 
foi iniciado lá atrás com a implantação, por exemplo, 
do Plano Real e, através do mesmo, obteve-se o con-
trole da inflação. 

A inflação, todo brasileiro com um mínimo de 
conhecimento sabe, foi sócia dos banqueiros, ajudou 
muito os governos, tanto o Governo Federal quanto os 
27 Estados da Federação e as prefeituras, que gasta-
vam, davam aumentos generosos ao servidor público, 
e a inflação compensava tudo isso de dois em dois 
meses, de três em três meses. 

Esse processo inflacionário foi enfrentado, foi ven-
cido com muitas dificuldades. O povo brasileiro pagou 
um preço por isso. E sempre é bom frisar que nenhum 
país do mundo conseguiu superar o processo inflacio-
nário sem que o povo pagasse um ônus, sem que isso 
custasse caro a largos setores da população. 

Dizer que a economia vive um processo extra-
ordinário a partir de janeiro de 2003, com a ascensão 
do PT e de Lula à Presidência da República, é falso, 
não é verdade. É uma enganação. A inflação estava 
controlada já há bastante tempo, e foi através desse 
controle da inflação que o País conquistou confiança 
interna e externa e plantou as sementes do desenvol-
vimento, desenvolvimento que o Governo atual tem em 
suas mãos e tem administrado de forma competente, 
inclusive, porque, ao assumir, em janeiro de 2003, o 
Governo não fez nenhuma aventura. Tivesse o Governo 
enveredado pelo que dispunha o programa do PT, o 
que previu, por exemplo, no passado, o programa do 
PT, é lógico e evidente que teria levado o País a uma 
aventura. Pelo contrário, Lula deu seguimento à política 
econômica do Governo de Fernando Henrique Cardo-
so, em determinados aspectos – se aqui tem algum 
economista sabe disso -, muito mais duro, muito mais 
rígido, muito mais ortodoxo do que a política econô-
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mica adotada pelo Pedro Malan, Ministro da Fazenda 
de Fernando Henrique Cardoso, durante oito anos. E 
foi por isso, pelo caminho trilhado pelo Governo Lula 
de não fazer aventura e por adotar a política econô-
mica do Governo anterior, que o País vive hoje esse 
momento excelente na economia. 

A conquista, Sr. Presidente, da estabilidade da 
economia do Brasil foi, na minha opinião, obtida a par-
tir de dois pilares, de dois momentos, de dois grandes 
eventos: o Plano Real e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Sem esses dois pilares, sem essas duas pernas, 
evidentemente o País não teria alcançado o papel que 
desempenha nos dias de hoje.

E não faz mal algum relembrar para o Plenário do 
Senado e para o Brasil que tanto o Plano Real como a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, ambos tiveram a opo-
sição ferrenha do atual Presidente da República e do 
seu Partido. Votaram contra o Plano Real, não acredita-
vam nele e massacraram, na Câmara dos Deputados e 
aqui neste Plenário, a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que passou a duras penas. Eu entendo que sem essas 
duas premissas seria impossível comemorar muitos 
dos avanços conquistados nos últimos anos.

A aprovação, por exemplo, Sr. Presidente, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, há sete anos, é um 
marco na história da administração pública brasileira. 
Pela primeira vez foram adotadas regras claras, trans-
parentes, para obter o equilíbrio das finanças públicas 
do nosso País. 

Com o fim da inflação, a que já me referi, os ges-
tores públicos perceberam que não mais poderiam ser 
sócios da ciranda da correção monetária, e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal abriu as portas para que os 
Estados e Municípios não fossem um obstáculo à es-
tabilidade econômica.

Como Governador de Pernambuco, eleito em 
1998, assumi, em 1º de janeiro de 1999, o meu primei-
ro mandato, a renegociação da dívida do meu Estado 
tinha sido feita pelo meu antecessor, no ano de 1988. 
Aliás, foi um dos últimos Estados da Federação a fazer 
essa renegociação.

O Estado devia a duas entidades, a duas pessoas: 
a Deus e ao mundo. Eram vários os credores; não era 
só o Estado de Pernambuco, eram quase que todos os 
Estados da Federação. O Rio Grande do Sul, Estado 
a que pertence o eminente e nobre Presidente Pau-
lo Paim, ainda hoje, é um dos Estados, ou talvez um 
dos poucos Estados no Brasil, que pagam um tributo 
muito grande por isso, por conta de uma renegociação 
da dívida que foi feita, mas que, por isso ou por aqui-
lo – que não dá para comentar agora – determinadas 
coisas não foram feitas em momentos certos. E o Rio 

Grande, hoje, paga um preço muito caro pelo descon-
trole de suas contas, que não é nem da atual adminis-
tração nem da administração que a antecedeu. É um 
processo que há, no Rio Grande, já há algum tempo, 
de descontrole das contas, como se aquele Estado 
fosse dirigido por pessoas perdulárias sem compro-
misso com o erário, o que não é verdade. 

Assumindo o Governo do Estado, em 1999, a 
partir de janeiro, nós começamos a pagar essa dívida. 
Faz exatamente dez anos, Sr. Presidente do Senado. 
E, como Governador, durante o meu segundo manda-
to, de 2003 à 2006, algumas vezes eu fui convocado 
para reuniões em Brasília por outros governadores 
que queriam renegociar, abrir uma porta para a re-
negociação da dívida. E eu sempre me neguei a me 
sentar à mesa para reabrir essa discussão em torno 
da renegociação da dívida. O Governo do Estado de 
Pernambuco, a exemplo dos outros 26 Estados da Fe-
deração, assinou um compromisso de pagar a dívida 
em 30 anos, com juros de 6% ao ano. 

Eu não me senti em condições de me sentar a 
uma mesa para renegociar uma dívida dessas, uma 
dívida para pagar em 30 anos, com juros de 6% ao 
ano, juros privilegiados. 

Então, Sr. Presidente, nós pagamos, algumas ve-
zes com sacrifício – 11%, 12%, 13% da arrecadação 
líquida do Estado, parcelas dessa dívida. Mas tenho 
absoluta convicção de que, se não fosse isso, se a 
União não tivesse assumido esse papel de renegociar 
a dívida e ser o único credor junto a todos os Estados 
da Federação, evidentemente, estaríamos numa si-
tuação de total e completa bancarrota. Nós veríamos 
Estados e Municípios gastando mais do que arreca-
dam, comportando-se como verdadeiros papais noéis, 
porque era isso que existia de norte a sul do País, em 
todos os Estados da Federação brasileira. 

A intenção do Governo Federal neste momento, 
ao enviar um projeto à Câmara dos Deputados, que 
acaba de chegar ao Senado da República, de flexibilizar 
a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma insensatez, 
Sr. Presidente, especialmente neste momento em que 
a instabilidade ronda a economia mundial e a inflação 
volta a ser uma preocupação para os brasileiros. 

Basta ver a televisão, basta ler os jornais, basta 
conversar com qualquer pessoa que entenda o míni-
mo de inflação para ver em cada um dos brasileiros 
a inquietação em relação ao retorno do processo in-
flacionário. 

O Governo Federal enviou projeto de lei ao Con-
gresso Nacional, no qual permite que Estados e Mu-
nicípios contratem empréstimos ou reestruturem suas 
dívidas, mesmo que alguns dos poderes gastem com 
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pessoal mais do que atualmente é permitido pela Lei 
Fiscal. 

Não dá, Sr. Presidente para ver isso calado, sem 
falar, sem protestar e sem chamar a atenção da opi-
nião pública brasileira. 

O que o Governo Federal propõe é um verdadeiro 
“estupro” da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é justa 
a argumentação de que o Estado não pode ser punido 
diante do descumprimento dos Poderes Legislativo e 
Judiciário. É verdade que os Poderes são independen-
tes, mas o ajuste fiscal não pode ser exigido apenas 
do Executivo. Até porque o caixa é um só; não existe 
caixa do Poder Legislativo nem existe caixa do Poder 
Judiciário, existe o do Executivo; os outros recebem os 
duodécimos. E não é justo que se abra exceção agora 
para um ou para outro. 

Se existem Legislativos e Judiciários fora dos 
eixos da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles devem 
ser chamados à ordem. Alterar esta Lei é premiar 
quem não fez o dever de casa corretamente. Mudá-la 
representa colocar em risco, Sr. Presidente, tudo que 
conquistamos nos últimos quinze anos – primeiro com 
o Plano Real e depois com a Lei de Responsabilida-
de Fiscal, desde as primeiras medidas aplicadas pelo 
Plano Real. 

Dessa forma, Sr. Presidente, minha vinda à tri-
buna nesta tarde é para dizer que acompanhei, com 
grande apreensão, o envio deste projeto do Executivo 
e a sua tramitação na Câmara dos Deputados. Espero 
sinceramente que o Senado, através de uma maioria 
expressiva, esteja atento à tramitação e não permita 
que avance esse projeto de lei que “flexibiliza” a pró-
pria Lei de Responsabilidade Fiscal. Cabe ao Senado 
Federal agora barrar essa insensatez, essa irrespon-
sabilidade – tem de ser colocado nesses termos, Sr. 
Presidente. Da forma como foram enviadas ao Con-
gresso Nacional, as alterações são aberrações, são 
atos de insensatez e de irresponsabilidade. Cabe ao 
Senado da República, que tem tempo para isso, atra-
vés das suas comissões e, sobretudo, de seu Plenário, 
não permitir que avance essa irresponsabilidade, essa 
total insensatez promovida pelo Governo Federal. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Passamos a palavra ao Senador Geraldo Mes-
quita Júnior. (Pausa.)

S. Exª estava inscrito, mas foi feita uma permuta. 
O Senador prefere esperar um pouco mais. Passo a 
palavra, então, ao Senador Jefferson Praia, que está 
aguardando desde o início da sessão.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Paim...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Depois do Senador Jefferson Praia, usarão da 
palavra os Senadores João Pedro e Cristovam Buarque. 
O Senador João Pedro, parece-me, vai receber uma 
delegação de Cuba e talvez ambos troquem.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Na verdade, é por uma questão de justiça, pois 
o Senador Jefferson Praia estava já há muito tempo 
aguardando para falar. Não é justo que nos antecipe-
mos a ele.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu percebi isso. Vi que S. Exª estava há um 
tempo aqui, inscrito regularmente, muitos trocaram 
e ele ficou esperando. Ele olhou para mim e eu achei 
justo fazer essa troca com o apoio do Senador Geral-
do Mesquita Júnior.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Obrigado, Sr. Presidente; obrigado, Senador Geraldo 
Mesquita Júnior.

Eu gostaria de, inicialmente, solidarizar-me com 
o ex-Presidente da República Fernando Henrique pela 
perda da sua esposa, Dª Ruth Cardoso, antropóloga, 
professora e grande mulher pública. Foi uma grande 
perda para o nosso País.

Sr. Presidente, quero, neste momento, ressaltar 
uma matéria publicada hoje no jornal Correio Bra-
ziliense cujo título é “A Amazônia é do Brasil”. Essa 
matéria me chamou a atenção e eu gostaria de, ra-
pidamente, destacar alguns pontos para depois fazer 
uma breve reflexão.

Diz a matéria:

“A Amazônia é do Brasil, e o Governo 
não tem necessidade de temer uma interna-
cionalização da floresta por causa do debate 
ambiental.” A avaliação é do representante es-
pecial das Nações Unidas (ONU) para Mudan-
ças Climáticas, Ricardo Lagos, ex-presidente 
do Chile. Lagos apelou para que o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva lidere na região um 
compromisso por um acordo internacional so-
bre o clima e que estabeleça até mesmo metas 
de redução de emissões de CO2.

Mais adiante, Sr. Presidente, diz a matéria:

O ex-secretário-geral das Nações Unidas 
Kofi Annan reuniu empresários, políticos e eco-
nomistas em Genebra para o lançamento do 
Fórum Humanitário Global, que irá debater e 
apresentar questões sobre como evitar que a 
crise ambiental se transforme em uma tragédia 
para milhões de pessoas no mundo.
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Para Lagos, o Brasil precisa ter um papel 
ativo no processo de negociação do novo acor-
do. (...) Segundo ele, um acordo deve estabele-
cer um preço a ser pago para que uma árvore 
não seja cortada. “Podemos calcular isso com 
base no gás carbônico que a árvore em média 
absorve na floresta amazônica”, sugeriu.

E ainda Ricardo Lagos diz:

“A floresta é de soberania do Brasil. Mas 
é verdade que sua destruição pode afetar a 
todos. (...)” .

Lagos alertou que os países emergen-
tes precisam se antecipar e liderar a criação 
de um organismo internacional que trate de 
meio ambiente.

“Se nós não fizermos isso, os países ricos 
vão montar suas regras e depois teremos de 
adotá-las. (...) Ele ainda defendeu a criação de 
uma nova classificação de países – [vejam a 
riqueza desta matéria]. Os ricos ficariam com 
a maior responsabilidade de cortar emissões, 
enquanto os mais pobres não teriam metas 
preestabelecidas. Mas um grupo intermediário 
teria algumas responsabilidades, já que suas 
emissões seriam cada vez maiores, como no 
caso da China e da Índia.

Sr. Presidente, faço aqui, portanto, uma breve re-
flexão sobre essa questão. Tradicional amigo do Brasil 
– sabemos disso –, Lagos endossou a causa da sobe-
rania de nosso País sobre a Amazônia, afirmando “a 
Amazônia é do Brasil”, Senador Cristovam Buarque. 
Fiquei satisfeito com essa afirmação. Ao mesmo tem-
po, porém, reconheceu o aumento da preocupação dos 
governos, dos organismos internacionais e da opinião 
pública do mundo inteiro sobre a nossa capacidade de 
administrar os imensos recursos da floresta em prol do 
combate à ameaça do aquecimento global, provocado 
por emissões de gases produtores do efeito estufa. Em 
suas palavras: “A floresta é de soberania do Brasil. Mas 
a verdade é que sua destruição pode afetar todos”.

Senador Cristovam Buarque, ouço-lhe com mui-
to prazer.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor Jefferson Praia, fico feliz quando vejo chegarem 
aqui à tribuna Senadores com preocupações funda-
mentais. Sei que é importante quando vêm aqui com 
discursos importantes, mas do momento, e o seu é de 
importância permanente. Esse assunto da Amazônia 
– eu já disse – merecia que o Presidente Garibaldi um 
dia nos convocasse para ficarmos aqui um, dois, três, 
quatro ou cinco dias debatendo, 81 Senadores, como 
cuidar da soberania do País em um mundo globalizado, 

porque não é a mesma soberania hoje a de 50 anos 
atrás. Não adianta querer, Senador Paim, imaginar que 
a soberania é igual, quando a Internet entra na casa 
de todo mundo sem pedir licença à alfândega, sem 
pedir licença aos censores locais. E a Amazônia com 
um tratamento especial. É óbvio que há olhos vorazes 
querendo colocar as garras na Amazônia. É óbvio! É 
óbvio pela importância dela do ponto de vista do equi-
líbrio climático. É óbvio pela importância dela como a 
maior reserva de água do Planeta. Por isso, nós temos 
que garantir a soberania, mas temos que analisar como 
é a soberania no século XXI. Tenho comparado muito 
hoje cada país como se fosse um apartamento dentro 
de um condomínio chamado Terra, em que cada um 
é dono do que está dentro do seu apartamento, mas 
tem responsabilidade com os vizinhos. Os móveis são 
do dono do apartamento, mas ele não pode tocar fogo 
nos móveis dentro do apartamento, não pode deixar 
a torneira aberta a noite inteira, mesmo que seja ele 
quem paga a conta no final do mês. A Amazônia me-
recia uma reflexão dos 81 Senadores, e deveríamos 
ter um projeto de aproveitamento, não apenas de con-
servação, porque a Amazônia é do Brasil. Mas ser do 
Brasil significa que é desta geração, da próxima, da 
próxima e da próxima. A Amazônia é do Brasil, a Ama-
zônia não é dos brasileiros de hoje, nem é apenas dos 
amazônidas de hoje. Para ser dos brasileiros em geral, 
a gente precisa fazer uma reflexão muito grande. Tenho 
tentado fazer isso, inclusive em fóruns internacionais, 
quando me perguntam. E anos atrás – e até me orgu-
lha que isso circule muito na Internet –, respondendo a 
um jovem em Nova York que queria saber se eu, como 
humanista, não como brasileiro, defendia a internacio-
nalização da Amazônia ou não, eu disse que era capaz 
de defendê-la depois de internacionalizarmos todas 
as reservas de petróleo, todas as ogivas nucleares, 
todas as grandes obras de pintura do mundo, todas 
as cidades importantes, sobretudo, internacionalizar-
mos todas as crianças, porque, no Brasil e no mun-
do, as crianças ainda não foram internacionalizadas. 
Em alguns lugares elas morrem de fome e, em outros 
lugares, elas comem. Vamos internacionalizar o mun-
do inteiro e a gente discute a internacionalização da 
Amazônia. Mas isso é uma metáfora para o futuro. No 
presente, a questão é como aproveitar os recursos da 
Amazônia sem que eles se esgotem. Uma das minhas 
propostas, com projeto em andamento, é o que chamo 
de “Royalty Verde”, cobrar um royalty sobre o consu-
mo do petróleo para distribuir à população da área da 
Amazônia, desde que conservem as florestas. Outros 
projetos que não são meus tratam de como aproveitar 
os recursos que ali estão sem destruí-los. O ex-gover-
nador Capiberibe deu um exemplo disso no Amapá; há 
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muitos exemplos. Eu fecho dizendo que fico feliz com 
a sua proposta, mas por que não assinamos, um gru-
po nosso aqui, uma carta para o Presidente Garibaldi, 
pedindo que convoque o Senado durante alguns dias 
para debatermos só um tema: o futuro da Amazônia 
brasileira a serviço da humanidade. Era isso que tinha 
a dizer, Senador Jefferson Praia.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito 
obrigado, Senador Cristovam Buarque. Concordo ple-
namente com as observações feitas por V. Exª.

Continuo, Sr. Presidente. Na visão de Lagos, o 
Brasil precisa desempenhar um papel ativo no proces-
so de negociação do novo acordo climático que deverá 
suceder o Protocolo de Kyoto, e que tanto o candidato 
democrata Barack Obama quanto seu concorrente re-
publicano, John McCain, prometem prestigiar, qualquer 
que seja o próximo inquilino da Casa Branca.

Assim, o representante da ONU exortou o Presi-
dente Lula a liderar um compromisso do Brasil e dos 
demais países, principalmente os amazônicos, com 
novas metas de redução de emissões de dióxido de 
carbono (CO2), o maior vilão do efeito estufa.

Sr. Presidente, com sua longa experiência de 
estadista, Gustavo Lagos prevê que se ficarmos a re-
boque das grandes potências nessas negociações só 
nos restará sofrer as conseqüências que nos vierem 
a ser impostas, aí incluídas futuras barreiras protecio-
nistas contra as nossas exportações, a exemplo de 
sobretaxas pelas emissões envolvidas na produção e 
no transporte desses produtos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é do maior 
interesse do Brasil e de todo o Planeta que a floresta 
amazônica seja preservada em benefício da atual e 
de todas as próximas gerações, com mencionou muito 
bem o Senador Cristovam Buarque. Afinal, todo o CO2 

produzido no País é lançado na atmosfera e absorvido 
pela Amazônia, que retira da atmosfera 1,5 bilhão de 
toneladas do gás por ano!

Sr. Presidente, a floresta precisa ser salva do pe-
sadelo das queimadas e da volúpia da motosserra, pois 
o desmatamento acrescenta carbono à atmosfera.

Em poucas palavras, o mundo precisa ajudar o 
Brasil a alcançar um valor maior para a manutenção 
da floresta em pé do que para ela derrubada. 

Hoje, pelas regras de Kyoto, os chamados Me-
canismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) permitem 
às empresas poluidoras dos países ricos terceirizar 
suas obrigações quanto à redução das emissões de 
gás carbono mediante o patrocínio de iniciativas de 
conservação e reflorestamento nas nações em desen-
volvimento, oferecendo a estas últimas um incentivo 
financeiro para que poluam menos.

Por mais louvável que seja, Sr. Presidente, o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo não passa de 
uma corrida contra o prejuízo, providência mais reati-
va do que proativa.

O que o Brasil e o Planeta precisam, a meu ver, 
é de um projeto para prevenir e não para remediar. 

Na minha modesta opinião, portanto, a solução 
definitiva consiste em um fundo internacional financiado 
pelos países ricos para a preservação da floresta em 
pé, no Brasil e nos demais países amazônicos, fundo 
regido pelos princípios da transparência e da respon-
sabilização em escala planetária.

Em sintonia com o apelo-desafio lançado por 
Gustavo Lagos, ofereço esta idéia não apenas para 
o debate entre os nobres Pares, mas também como 
subsídio ao Senhor Presidente da República, para que 
Sua Excelência lidere o encaminhamento de uma al-
ternativa global contra as perturbações climáticas que 
ameaçam o futuro da humanidade. 

Portanto, Sr. Presidente, para concluir, observan-
do essas questões, parabenizo o jornal Correio Bra-
ziliense pela matéria. Acredito que o caminho é este: 
discutirmos e aprofundarmos as nossas idéias sobre 
a Amazônia. O que o Brasil espera de todos nós Se-
nadores é aprofundarmos a percepção sobre a pro-
blemática em relação àquela região, porque o tempo 
é muito pequeno.

Senador, na verdade, estamos diante de uma 
situação complicadíssima, que é a situação pela qual 
passa a nossa floresta. Quando todos levantam essa 
questão relacionada à Amazônia, acredito que o ca-
minho é este: o de debatermos e o de buscarmos 
não uma fórmula, mas talvez diversas fórmulas que 
possam fazer com que aquela região possa contribuir 
com o bem-estar daqueles que estão lá e o de toda 
a humanidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência cumprimenta o Senador Jefferson 
Praia por sua brilhante exposição, mostrando que – 
permita-me dizer, Senador Jefferson Praia – a sua fala 
sobre a nossa querida Amazônia é uma demonstração 
clara do seu compromisso. Tenho certeza, Senador 
Geraldo Mesquita Júnior – já o convido para a tribuna 
–, de que o Senador Jefferson Péres está olhando lá 
de cima com muita convicção da importância do pro-
nunciamento com que V. Exª honra esta Casa.

Senador Geraldo Mesquita Júnior, por favor, pelo 
tempo que for necessário.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Amigo e companheiro Senador Paim, que 
preside esta sessão, Srs. Senadores, eu assistia, aten-
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tamente, ao discurso do Senador Jefferson Praia, um 
amazônida. V. Exª tem razão, Presidente, o Senador 
Jefferson Péres deve estar orgulhoso de ter aqui, na 
sua ausência, um Senador da seriedade, da enverga-
dura do Senador Jefferson Praia. 

Estamos todos orgulhosos, Senador Jefferson 
Praia. V. Exª participa, como todos nós, desse debate 
que deve ser permanente em torno da Amazônia. 

Tenho minhas reflexões, já expus aqui mais de 
uma vez. Creio que o assunto merece e precisa da 
reflexão e contribuição de todos. 

O Senador Cristovam convoca os 81 Senadores 
para discutirem a Amazônia; peço que o senhor inclua, 
Senador, os vinte e tantos milhões de amazônidas que 
estão lá e que, às vezes, assistem a esta discussão 
como a gente vê os aviões de carreira passando lá por 
cima, sem que nos diga respeito. É uma preocupação 
muito grande que tenho.

Fala-se e cunhou-se, nos últimos anos, expres-
sões que chamo de verdadeiras grifes do ambientalis-
mo. Por exemplo, desenvolvimento sustentável é uma 
expressão muito controvertida na minha opinião. 

Creio, Senador Jefferson, que quem tem que ser 
sustentável, sobretudo na Amazônia, são os nossos 
conterrâneos que estão lá, as suas atividades, a sua 
luta pela sobrevivência; eles é que devem ser sustentá-
veis. As atividades outras, a nossa preocupação com a 
floresta têm a ver com práticas racionais. Quem de nós 
não quer preservar aquilo que deve ser preservado? 
Quem de nós não quer ter zelo? Quem de nós não quer 
cuidar bem da Amazônia? Todos nós queremos. 

Agora, por vezes, sinto e noto que a gente se 
envolve tanto nesse debate, nessa discussão que 
passamos ao largo do fato para mim prioritário e que 
se sobrepõe a todos esses: precisamos criar políticas 
de desenvolvimento que contemplem e tenham con-
curso de todas as pessoas que moram na Amazônia, 
Senador Jefferson. Não se pode dizer, por exemplo, 
que não há desenvolvimento na Amazônia. Há. Toda-
via, ele diz respeito cada vez mais a um número cada 
vez menor de pessoas. 

A verdade é essa. É uma preocupação que tem 
que nos ocupar aqui: o desenvolvimento na Amazô-
nia diz respeito cada vez mais a um número cada vez 
menor de pessoas. Se isso não é motivo para nossa 
preocupação, não sei onde é que nós estamos.

Por isso é que eu saúdo a sua presença aqui, o 
seu ingresso nesse debate tão importante, porque eu 
tenho certeza absoluta de que, com a sua vivência, 
com a sua experiência, todos nós teremos muito a ga-
nhar nesta Casa porque V. Exª enriquece o debate, V. 
Exª fala com seriedade, V. Exª fala com propriedade. 
Precisamos escoimar do debate, da discussão aquilo 

que é superficial, aquilo que não acrescenta nada, que 
não contribui para eliminarmos a pobreza absoluta que 
graça na nossa região, para eliminarmos a exclusão 
absoluta da grande maioria dos amazônidas. V. Exª, 
quando entra neste debate, chama estas questões, 
estes assuntos para o centro do debate, para o centro 
da discussão. É por isso que eu louvo a sua chegada, 
a sua participação nesse debate.

Concedo um aparte com muito prazer, Sena-
dor.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Muito obri-
gado, Senador Geraldo Mesquita. Eu apenas gostaria 
de agradecer as suas palavras de estímulo para que 
continuemos aqui representando o nosso povo, o povo 
da Amazônia. Como muito bem V. Exª abordou, apenas 
alguns se beneficiam de toda aquela riqueza. Na ver-
dade, nós temos passado por crescimento econômi-
co de forma totalmente egoísta, e o desenvolvimento, 
que é a qualidade de vida, não se dá. Na verdade, há 
uma região em que o povo é muito pobre; na verdade, 
estamos em um berço de muita riqueza com pessoas 
pobres ali dentro. Esse é o contexto daquela região 
– não querendo mais tomar o tempo de V. Exª –, que 
tem problemas desde a questão fundiária à questão 
relacionada à educação ambiental. Na minha visão, 
deveríamos começar na nossa região, em todos os 
Estados, falando de Amazônia, dos seus Estados e 
dos seus Municípios, começando no ensino funda-
mental e intensificando no ensino médio, para que as 
nossas crianças percebam onde estão. V. Exª diz que 
a percepção dos amazônidas é aquela de olhar um 
avião que está passando; realmente não é a vivência 
daquele sentimento de defesa, de cuidado com a nos-
sa Amazônia. Acredito que só com a intensificação da 
educação ambiental, muito embora seja um resultado 
de médio e longo prazo. Precisamos de ações ime-
diatas, de curto prazo na Amazônia; ações de médio 
e longo prazo, para, quem sabe, daqui a um tempo, 
termos um comportamento – e não sei se faço uma 
boa comparação – como hoje têm todos os que, ao 
entrar em seus carros, colocam o cinto de segurança. 
Para usar esse cinto de segurança tiveram de ser obri-
gados. Hoje, automaticamente, nós colocamos o cinto 
de segurança, porque tivemos condição de perceber a 
sua importância para as nossas vidas. Assim será na 
Amazônia. Precisamos, portanto, de uma iniciativa de 
curto prazo que possa dar exemplo, que possa frear 
aquela situação em que passamos do desmatamento 
desenfreado, desorganizado, apenas na busca de um 
lucro maior, para chegarmos mais à frente, aos cuida-
dos que devemos ter com a questão ambiental, com 
a floresta, com os rios da nossa região, que é uma re-
gião lindíssima. Muito obrigado pelas palavras que V. 
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Exª me direcionou de estímulo para que continuemos. 
Sei que V. Exª é um grande amazônida e tem lutado 
por nossa região.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Muito obrigado, Senador Jefferson. É uma 
constatação óbvia a que fiz.

Para encerrar o assunto, porque tenho outro a 
tratar, eu diria a V. Exª que a minha preocupação vai 
até o ponto em que acho que devemos primar por ati-
vidades racionais na Amazônia.

Eu evito muito usar o termo desenvolvimento 
sustentável porque acho que temos de colar a sus-
tentabilidade aos amazônidas, às pessoas que estão 
ali. As suas vidas têm de ser sustentáveis, as suas 
atividades têm de ser sustentáveis, mas as políticas 
na Amazônia têm de ser racionais.

As atividades da Amazônia têm de ser racionais. 
Racionais por quê? Elas têm que estar assentadas 
na ciência, na tecnologia, no comprometimento das 
pessoas que ali vivem. Precisamos tirar da Amazônia, 
escoimar da Amazônia, as atividades predatórias, mas 
precisamos, sim, de um grande projeto para aquela 
região, precisamos de muita atividade lá. Não pode-
mos considerar a Amazônia algo intocável, um lugar 
onde não se possa praticar qualquer atividade. Então, 
é nesse sentido que eu falo. 

Sr. Presidente, a questão da Amazônia apaixona 
todos nós. Por isso, não pude deixar de fazer essas 
considerações logo após o discurso do Senador Je-
fferson Praia. 

O assunto que me traz aqui, coincidentemente, 
já foi abordado pelo Senador Demóstenes Torres. Eu 
também, assim como o Senador Demóstenes Torres, 
fui tomado de certa preocupação, de certa intranqüili-
dade, devido às notícias divulgadas por um importan-
te instituto de estudos e de pesquisas do nosso País, 
o Ipea. Na última segunda-feira, o Instituto noticiou a 
queda do índice de desigualdade de renda entre os 
trabalhadores assalariados nas seis maiores regiões 
metropolitanas do País. 

Eu vou me valer de um artigo da jornalista Dora 
Kramer, publicado hoje no jornal O Estado de S.Paulo, 
Senador Paim, que achei muito importante, muito in-
teressante, não só de ler, como também de trazer a 
esta Casa. 

Vou ler, na íntegra, o artigo de Dora Kramer, 
porque eu acho que é uma análise muito interessante 
da questão.

Todos nós, de certa forma, reconhecemos aqui-
lo que é positivo nesse Governo em especial e em 
qualquer Governo. Isso nos leva a supor que não há 
necessidade, Senador Paulo Paim, de manipulação 
de informação. Essa é uma prática nociva, perigosa. 

É uma prática que não acrescenta, que desmerece. 
Quando você parte para a manipulação de informa-
ções, você parte para a tentativa de manipular a cabeça 
das pessoas. Informação hoje é muito importante. As 
pessoas hoje em dia decidem muitas coisas na sua 
vida com base em informações que recebem. Então, 
é perigoso, principalmente quando a informação parte 
de um organismo de grande respeitabilidade no Brasil, 
que é o Ipea.

Vou ler o artigo da Dora Kramer aqui. Quero in-
clusive que ele seja transcrito nos Anais desta Casa 
para ficar registrada essa análise, que é muito inte-
ressante. 

Ela diz o seguinte, Senador Paulo Paim:

Na segunda-feira, o Instituto de Pesqui-
sas Econômicas Aplicadas (IPEA) contou uma 
boa notícia sobre a queda no índice de de-
sigualdade de renda entre os trabalhadores 
assalariados nas seis maiores regiões metro-
politanas do País, mas omitiu uma parte im-
portante da história da redução dessas dife-
renças e da recuperação gradativa do poder 
de compra dos salários. 

Da missa inteira o Presidente do Ipea, 
Márcio Pochmann, só falou sobre uma parte, 
justamente a mais interessante para o governo 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Deixou de lá o fato de a melhoria do Bra-
sil, no Índice de Gini, usado no cálculo das di-
ferenças entre as faixas de renda, ter tido início 
em 1999 – no rastro do fim da inflação quatro 
anos antes – e, conforme registra o próprio 
instituto, ter sido superior naquele período à 
redução apontada agora.

Ao divulgar o estudo sobre a evolução da 
desigualdade entre os anos de 2002 e 2008, 
o presidente do Ipea atribuiu a queda de 7% 
ao salário-mínimo, aos programas de trans-
ferência de renda e ficou por aí, restrito aos 
efeitos obtidos por medida tomadas durante 
o governo Lula.

Não fez referência ao começo do pro-
cesso. Aliás falou como se não se tratasse de 
um processo, mas de um passe de mágica. O 
salário mínimo, por exemplo. Mais que dobrou 
nos últimos anos e o presidente do Ipea está 
certo em apontá-lo como um fator de redução 
de desigualdade.

Agora, o mínimo só se tornou uma refe-
rência hoje contabilizada como melhoria por 
causa do fim da inflação. Com ela, qualquer 
aumento – monumental que fosse – perdia o 
valor em semanas.
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O Índice Gini (escala de 0 a 1, variando 
da igualdade à desigualdade, em ordem cres-
cente), de acordo com o Ipea, ficou durante 
anos estacionado no patamar de 0,60. Em 
sua exposição de segunda-feira, Pochmann 
comemorou a queda de 0,54 para 0,50 nos 
últimos seis anos. 

Mas a redução de 0,60 para 0,54 entre 
1999 e 2003 – proporcionalmente maior – não 
foi sequer referida.

E seria obrigação do Ipea mostrar o ce-
nário todo, a fim de conferir precisão ao re-
sultado apresentado? Na atual conjuntura, 
a resposta depende do papel que o instituto 
pretende cumprir.

Se tem alguma veleidade de se preser-
var como entidade autônoma, tradicionalmen-
te reverente ao rigor científico independente 
das conveniências do governo de turno – aí 
incluídos os militares –, evidentemente que 
não poderia condicionar fenômenos de longo 
prazo a mandatos presidenciais.

Muito menos selecionar fatos politica-
mente favoráveis a este ou àquele governo 
para explicar tais fenômenos.

Uma tarefa aceitável quando executada 
pelo sistema de comunicação do Palácio do 
Planalto, pelas agências de propaganda encar-
regadas da publicidade do governo ou até mes-
mo por marqueteiros responsáveis por campa-
nhas eleitorais de políticos governistas.

No horário eleitoral gratuito, a exposição 
de Márcio Pochmann sobre as razões da re-
dução da desigualdade entre trabalhadores 
assalariados das grandes metrópoles faria 
adequada figura. 

Na boca de quem preside um instituto 
cuja credibilidade está diretamente ligada ao 
grau de impessoalidade da conduta de seus 
profissionais na elaboração dos estudos, soa 
como uso abusivo de função.

O ex-Deputado Roberto Brant, Relator da 
comissão especial da Câmara e do Senado, que 
acabou criando o Fundo de Combate à Pobreza, 
há quase 10 anos, qualifica a atitude do presiden-
te do IPEA de “desonestidade intelectual”. 

Mas provavelmente ele esteja mais pró-
ximo da realidade quando manifesta receio de 
que a forma como apresentado o estudo seja o 
sinal da capitulação do Ipea ao aparelhamento 
político-partidário do Estado.

Não foi o primeiro. Quando Pochmann as-
sumiu, no ano passado, a demissão dos econo-

mista Fábio Giambiagi, Otávio Tourinho, Gervásio 
Rezende e Regis Bonelli – divergentes da linha 
de pensamento do novo presidente – foi recebida 
como um golpe na autonomia do Ipea.

Pochmann atribuiu as saídas a razões 
administrativas, mas o presidente Lula, numa 
entrevista logo em seguida, praticamente o 
desmentiu: ‘O mínimo de direito que tem al-
guém colocado num cargo de presidente de 
uma instituição como o Ipea é colocar quem 
ele queira, trocar quem ele quer’.

Pelo visto, o salvo-conduto ao exercício 
do arbítrio não se prende à equipe

Estende-se à escrita seletiva da Histó-
ria à luz da versão politicamente mais bene-
ficente.

Fiz questão, Sr. Presidente, de pedir a inserção 
do artigo da Dora Kramer nos Anais do Senado, tendo 
em vista a análise perfeita que ela faz de um fato que 
preocupa muito, a mim particularmente.

Este Governo não precisa manipular informação. 
Quando a informação é manipulada, há tentativa de se 
manipular a cabeça das pessoas. E a manipulação se faz 
pela via mais odienta, a se verificar na execução de um 
Governo como este, que é o aparelhamento do Estado. 
O aparelhamento atrai a manipulação de informação. 
Isso é uma situação que devemos todos evitar.

Louvemos, saudemos as boas novas, os resul-
tados positivos, mas, por uma questão de honestida-
de intelectual, principalmente vinda do Ipea, que tem 
esse dever como um dever funcional. Devemos fazer 
o registro completo de um processo de luta contra a 
inflação, que vem de anos e que promoveu as condi-
ções objetivas e subjetivas, para que, no Governo Lula, 
pudéssemos colher resultados importantes.

Portanto, deixo aqui a minha intranqüilidade, Se-
nador Paim, com relação a possível e aparente ma-
nipulação de informações praticada pelo Presidente 
de um instituto tão importante como é o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, o Ipea, organismo que 
sempre teve o respeito da comunidade dos brasileiros 
– podemos dizer – e principalmente daqueles que têm 
o dever de se debruçar de forma profissional sobre 
informações pertinentes ao nosso País, ao seu cres-
cimento e ao seu desenvolvimento.

Era o que tinha a trazer neste momento. Agrade-
ço a gentileza de V. Exª.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚ-
NIOR EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Cumprimento o Senador Geraldo Mesquita Jú-
nior por seus questionamentos, que vêm na linha de 
produzir mais esclarecimentos.

Quero só fazer um acordo com o Plenário. O Se-
nador Heráclito Fortes cedeu seu lugar ao Senador 
Alvaro Dias. Se alguém tiver de viajar, estão na ordem 
ainda o Senador João Pedro e o Senador Cristovam 
Buarque. O Senador Alvaro Dias está propondo falar 
antes, mediante acordo de nós todos, e eu ficarei em 
último lugar. Pode ser? (Pausa)

Então, falará o Senador Alvaro Dias, porque o 
Senador Eduardo Azeredo cedeu seu lugar a ele.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Mui-
to obrigado, Presidente Paulo Paim, Srs. Senadores, 
meus agradecimentos aos Senadores Cristovam Bu-
arque e João Pedro.

Ontem, comentamos nesta tribuna que os garga-
los logísticos podem inviabilizar o crescimento econômi-
co do País de forma definitiva, irremediável. Citamos o 
exemplo da precariedade logística da região conhecida 
como capital mundial da cana-de-açúcar e do etanol, 
Ribeirão Preto, onde há um aeroporto precário. 

Destacamos também lacunas existentes na regu-
lação e fizemos referência aos episódios que envolvem 

a Anac, especialmente no que diz respeito a pressões 
recebidas para a venda da Varig.

Hoje foi divulgado, agora à tarde ainda, um estudo: 
Necessidade e realidade de investimentos em infra-es-
trutura. É da Associação Brasileira da Infra-estrutura e 
Indústrias de Base. O referido estudo merece atenção e 
deve ser divulgado. Ele vem na linha daquilo que estamos 
apregoando há tanto tempo nesta tribuna do Senado Fe-
deral: a necessidade de investimentos mais expressivos 
em infra-estrutura, sob pena de estarmos preparando 
um apagão logístico de médio e longo prazos.

Conforme revela esse estudo, o Brasil precisa 
receber investimentos em infra-estrutura da ordem 
de R$108,4 bilhões por ano. Só assim os sistemas de 
transporte, energia, saneamento e telecomunicações 
não se tornarão obstáculos ao crescimento econômico. 
Os dados demonstram que o País não tem conseguido 
cumprir a meta. Continuo afirmando que os investimen-
tos em infra-estrutura são ínfimos. E cito um exemplo 
dos três primeiros anos do Governo Lula, de 2003 a 
2007, quando o Governo aplicou R$577 bilhões em 
juros e serviços da dívida e apenas R$39 bilhões em 
investimentos no setor de infra-estrutura do País. 

Cito este contraste: o que o Governo gastou pa-
gando juros e serviços da dívida e o que o Governo 
aplicou em obras de infra-estrutura no País. É evidente 
que estamos nos aproximando de um gargalo que se 
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tornará irremediável. A necessidade é de R$108 bilhões 
por ano, segundo esses estudos que são realizados 
por especialistas no assunto.

Quando observamos os números, excluindo os 
investimentos dos setores de petróleo e gás, que são 
dominados por investimentos da Petrobrás, (menos de 
92,4% do total para o segmento), e o de telecomunica-
ções (o único a ser integralmente financiado por recur-
sos privados), constatamos a gravidade do quadro.

As indústrias do petróleo e de telecomunicações 
são as únicas a se aproximarem dos volumes de inves-
timentos em infra-estrutura considerados adequados 
ao patamar exigido pelo País: o setor do petróleo, em 
razão da pujança da Petrobrás; e o setor de telecomu-
nicação, em razão da iniciativa privada. 

O estudo da Abdib nos mostra que, feitas as 
contas, excluídos os setores de petróleo e telecomu-
nicações, o investimento em infra-estrutura em 2007 
foi de R$33,2 bilhões, ou 64,2% da necessidade em 
setores como o de transporte, energia elétrica e sa-
neamento. O setor de saneamento foi o pior de todos, 
com cobertura de apenas 42,8% da necessidade anual 
de investimento, estimada em R$10, 5 bilhões.

As projeções do estudo para 2008 não são ani-
madoras. Os três setores da infra-estrutura (transpor-
te, energia elétrica e saneamento) devem, segundo 
cálculos da Abdib, receber R$34,4 bilhões, aporte que 
contempla apenas 64,2% da necessidade do País. 

O estudo nos alerta para um ponto crucial que 
não pode passar desapercebido: o efeito cumulativo. O 
investimento não realizado no ano soma-se à necessi-
dade do ano seguinte. O estudo ressalta ainda que as 
“lacunas regulatórias” em setores como saneamento, 
gás natural, portos e aeroportos são entraves que ini-
bem os investimentos, principalmente do setor privado. 
Vale ressaltar que o setor privados atendeu a demanda 
brasileira por infra-estrutura com uma participação de 
43,5% do total de R$338 bilhões, de acordo com os 
cálculos da Abdib. Entre recursos orçamentários e de 
estatais, a Abdib aponta que a esfera pública bancou 
56,5% dos investimentos nos últimos cinco anos.

A velocidade da gestão do orçamento público 
desponta como obstáculo permanente à execução dos 
programas governamentais. “É fundamental revisitar o 
sistema burocrático do Estado e criar um novo modelo 
de gestão”, afirma Paulo Godoy, Presidente da Abdib. 

Para concluir, a fim de que meus colegas possam 
fazer uso da palavra desta tribuna, quero dizer que é 
preciso mudar a orientação do Governo no estabeleci-
mento das prioridades. O BNDES tem emprestado valo-
res significativos para países do exterior. Recentemente, 
US$1,750 bilhão para Angola foi o acordo celebrado. Fi-
zemos referências, várias vezes aqui desta tribuna já, ao 

metrô de Caracas – US$600 milhões –, a outras obras 
na Venezuela, a estradas no Peru, enfim, a dezenas de 
obras realizadas em outros países com recursos brasi-
leiros, com recursos de empréstimos do BNDES.

Acho que, diante deste cenário de pessimismo 
que esse estudo nos apresenta, deveria o Governo 
mudar a orientação. Prioridade é nacional, prioridade 
é o Brasil. Investimento, em primeiro lugar, no nosso 
País, promovendo a recuperação da nossa infra-estru-
tura, modernizando a nossa infra-estrutura, gerando 
emprego, receita pública, renda, oportunidades de vida 
melhor para nossa população. O BNDES deve ser esse 
instrumento, dedicado prioritariamente ao Brasil. Nós 
não estamos em condições de fazer cortesia a outros 
países diante deste cenário.

Estamos verificando que há excedente de arre-
cadação. A previsão para este ano: R$102 bilhões. No 
ano passado, houve superávit financeiro – foi inclusive 
uma justificativa do Governo para aprovação de medi-
da provisória, transferindo recursos do Orçamento da 
União, como empréstimo, ao BNDES.

Agora, ainda hoje se anuncia um reajuste de 8% 
para o Bolsa-Família acima de inflação. Isso demons-
tra que as finanças públicas estão robustas. O Governo 
tem recursos e é contraditório quando diz não possuir 
recursos para atender projetos em benefício de apo-
sentados do País, liderados pelo Senador Paulo Paim. 
Outro projeto é a Emenda nº 29, que assegura e define 
percentuais necessários de recursos públicos federais, 
estaduais e municipais para o setor de saúde pública.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 
Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Portanto, 
há uma contradição, há uma incoerência.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 
Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não, 
Senador João Pedro.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Conclua, 
Senador.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Estamos 
exatamente preocupados com essa realidade apontada. 
Os recursos fluem, o Governo arrecada, mas, parece-
me, há contradições no que diz respeito à aplicação 
desses recursos. Ou seja, o que imaginamos deva o 
Governo fazer é rever os seus critérios e prioridades.

Concedo o aparte a V. Exª, Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Pedi este 

aparte para participar da reflexão que V. Exª está fazendo 
acerca do papel do BNDES, e V. Exª aponta uma priori-
dade, resumindo, pelo que entendi: primeiro o Brasil. Mas 
veja V. Exª que parece simples ser primeiro o Brasil, e 
penso que, primeiro, temos que melhorar a nossa infra-
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estrutura, principalmente de portos, de aeroportos, de 
aerovias, de rodovias. Ao mesmo tempo – eu gostaria 
de compartilhar com V. Exª –, não podemos desconhe-
cer a relação que o Brasil tem com países importantes, 
cuja infra-estrutura é importante, pela relação que te-
mos com esses países. E essa prioridade aqui no Brasil 
tem que acontecer. Mas não podemos deixar, ter uma 
visão esquemática: para depois, Angola. Ora, Angola, 
estamos reconstruindo um país importante ali na Áfri-
ca. Vinte e dois mil brasileiros estão vivendo ali. Ou nós 
vamos desconhecer a importância desses brasileiros, 
que, inclusive, estão compondo a atividade econômica 
de um país que está se reconstruindo? Temos a Bolívia 
aqui, de quem o Brasil é dependente. Com toda a sua 
pujança, com todo o tamanho da economia brasileira, 
dependemos, em alguns Estados, do gás da Bolívia. 
Ou seja, são contrapartidas que o olhar brasileiro, que 
o olhar de um país que tem a décima economia, que 
tem prioridades internas... Não podemos deixar para 
depois fortalecer economias de países com os quais 
temos uma relação econômica. A Venezuela, hoje, é o 
país que mais compra do Brasil. Então, temos uma via, 
uma relação econômica com a Venezuela; com a Bo-
lívia, com o gás; enfim, com o Peru, outro país impor-
tante; com o Equador, também outro país importante. 
Gostaria de falar desses elementos, porque não tenho 
discordância quando V. Exª fala da prioridade. Mas te-
nho discordância quando V. Exª tenta fechar uma insti-
tuição tão importante nos marcos, nos limites, nas con-
fluências do Brasil. E quero levantar isto: o Brasil tem 
uma relação social, econômica e cultural com países 
importantes, que merecem uma política de apoiamento 
à infra-estrutura de seus povos, que, muitos deles, são 
irmãos nossos brasileiros. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – É claro 
que esse discurso encanta, porque somos favoráveis 
à integração do povos, especialmente dos povos la-
tino-americanos. No entanto, não podemos deixar de 
olhar as nossas necessidades, as nossas mazelas, as 
nossas dificuldades, a ausência de oportunidades que 
fazem sofrer milhões de brasileiros no nosso País. E, 
principalmente, não podemos deixar de ter uma visão 
estratégica de futuro que nos permita prever dificulda-
des insuperáveis se não aproveitarmos os recursos que 
dispomos nesse momento para realizar obras de infra-
estrutura que são indispensáveis para a promoção de 
desenvolvimento econômico deste País.

Quem sabe se nós trabalhássemos nessa integra-
ção entre países, entre nações, no sentido de demo-
vermos as grandes nações, as nações ricas da política 
do egoísmo, da política protecionista, da política das 
barreiras alfandegárias, não alfandegárias, que com-
prometem o desenvolvimento de países emergentes 

como o nosso? Quem sabe possamos todos nós, paí-
ses emergentes e países subdesenvolvidos, países em 
desenvolvimento, nos reunirmos em favor de um grande 
clamor internacional para que as nações ricas, elas, sim, 
possam socorrer e reconstruir, com quer V. Exª, uma 
nação como Angola, já que citou o exemplo? 

Se outros países mais pobres do que o nosso 
necessitam da nossa contribuição para o desenvolvi-
mento, nós não podemos, de forma alguma – e isso não 
se trata de adotar a política do egoísmo –, ignorar as 
nossas necessidades e as dificuldades que vivemos.

Eu concedo ao Senador Cristovam Buarque o 
aparte que solicita.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador, 
eu fico feliz que o senhor tenha tido a prerrogativa de fa-
lar antes de nós porque permite este debate. Mas é um 
debate em que eu quero ir além, não pelo lado internacio-
nal: eu quero ver o lado da relação entre Bolsa-Família, 
inflação e eleitoralismo. Há pouco me perguntavam o 
que eu achava desse aumento de 8% no Bolsa-Família. 
Do ponto de vista de ser ou não eleitoreiro, eu me nego 
a dizer, porque eu acho que isso é uma questão da Jus-
tiça. A Justiça deve julgar. Do ponto de vista do valor, 
eu acho até pouco: R$5, R$6 por família por mês! Seis 
reais? Se dividirmos por 30 dias, vai dar R$0,20 por dia. 
Não é isso? É pouco demais! Agora, isso vai dar R$700 
milhões a R$800 milhões por ano, pelas contas rápidas 
que eu fiz aqui. Aí, estoura. É aí que entra o problema da 
inflação. E, aí, eu quero voltar a um ponto que eu trouxe 
ontem durante a fala da Senadora Marisa Serrano: por 
que nós não transformamos algumas coisas em progra-
mas de Estado e não de Governo? Veja bem: por que 
o Presidente Lula fatura tanto a estabilidade monetária 
se ela começou muito antes do Governo dele, se ela 
vem do Plano Real? Naquele momento, quase me ex-
pulsam do PT, quando eu disse, em 98, que, se eleito, 
o Presidente Lula deveria manter Malan por pelo menos 
cem dias. Acho que foi bom senso do Presidente Lula 
manter o rigor da responsabilidade fiscal, mas a gen-
te está vendo o risco da inflação. Por que a gente não 
transforma o Bolsa-Família num programa de Estado? 
Até porque ele não começou com o Presidente Lula. 
Ontem, faleceu Dona Ruth Cardoso. Acho que a gente 
devia prestar uma homenagem aqui e lembrar a cada 
família que recebe o Bolsa-Família que ela teve um pa-
pel importante, quando convenceu o núcleo central do 
Governo Fernando Henrique a pegar um programinha 
aqui, do Distrito Federal, chamado Bolsa-Escola, que 
atendia a vinte mil famílias, e levar para o Brasil inteiro 
e atender a quatro milhões. Fernando Henrique conse-
guiu. Ela teve um papel fundamental. Obviamente tinha 
um programa também parecido em Campinas, mas ela 
teve um papel. O Presidente Cardoso que começou esse 

    45ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23193 

programa Bolsa-Família. Por que vai se ficar contra esse 
programa nas mãos do Presidente Lula e por que a gen-
te deixa que ele faça de conta que começou com ele? 
Essa disputa de fazer desse programa algo do Estado, 
de tal maneira que, aumentando o valor, não tirasse o 
benefício, é um desafio para nós. Agora vou voltar para 
a inflação. Está na hora, e propus ontem à Senadora, 
de a gente, aqui no Senado, elaborar uma espécie de 
pacto anti-inflacionário, porque ela virá. E, se a inflação 
vier, acabou o debate nosso sobre educação, saúde; só 
se vai falar de reajuste de preço e de reajuste de salário. 
Há seis itens pelo menos que eu sempre coloco que 
hoje ameaçam o programa, dois importados: o preço 
do petróleo e o preço dos alimentos. Ainda não é uma 
questão começada no Brasil, mas o etanol pode forçar 
um aumento de preços aqui também. Hoje ainda não. 
Então, temos dois pontos; o resto é local. E num deles 
o senhor tocou muito bem, que é o gasto público. Sou 
favorável a que se aumente o Bolsa-Família, desde que 
não aumentem os gastos públicos. Tem que se dizer de 
onde tirar isso, para manter o equilíbrio fiscal, que foi 
uma grande conquista de Estado no Governo Fernando 
Henrique, que foi a responsabilidade fiscal. O segundo 
é a taxa de juros; o outro, a taxa de câmbio. O sexto é 
a questão da cultura, porque está na cabeça da gente 
ainda a inflação. Sempre se diz que os jovens não sa-
bem o que é inflação, porque tinham dez anos.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Quem 
tem 20 ou 21 anos tinha 10 quando veio a estabilidade, 
mas quem remarca preço tem muito mais do que 21 
anos. A maquininha de reajuste não foi queimada; ela 
está guardada, a qualquer momento pode ser acionada 
outra vez. Creio que a gente devia, muito rapidamente, 
elaborar um pacto, nós Parlamentares e o Governo, 
em relação ao problema monetário ser uma questão 
de Estado, e não uma questão de Governo. Aí o Go-
verno tem que se submeter a certas decisões nossas, 
e nós aceitarmos que o Governo execute. E a taxa de 
juros e a taxa de câmbio, eu acho que aí está o nó da 
questão, porque o resto, podemos até considerar... Está 
aí: é a cultura da inflação na nossa cabeça ainda e o 
problema da importação, de aumento de preços. Então, 
Bolsa-Família e estabilidade monetária tinham que ser 
questões de Estado para que agora a gente não fique 
querendo impedir um aumento de R$6,00 ou R$7,00 
por mês, por família, porque é eleitoreiro. E também 
não deixar que um Governo se aproveite da pobreza 
do povo para, com R$6,00, ter benefício nas eleições 
municipais. Fica aqui o desafio. Conversemos com o 
Senador Garibaldi, que é o Presidente; tentemos botar 
esta Casa para trabalhar e elaborarmos um programa 

que vá além de cada Partido, que se transforme em 
questões estatais, do Estado, da Nação brasileira, e não 
do Governo Lula ou do Governo Fernando Henrique, 
como foi antes. Teríamos prestado uma homenagem 
a Dona Ruth Cardoso se a gente fizesse isso. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Cristovam, sempre inteligente e opor-
tuno. 

Eu pretendia realmente encerrar este pronuncia-
mento falando do Bolsa-Família, já que, de passagem, 
me referi a esse reajuste concedido hoje pelo Presidente 
da República, para dizer que eu não discuto os valores. 
Acho que, como disse V. Exª, o reajuste é necessário, 
só que deveria ter ocorrido antes, no momento ade-
quado. Talvez tenha faltado planejamento. 

Aliás, o que se vê é que este Governo tem dois 
Ministérios para planejar: um encarregado de planejar 
o futuro, do Ministro Mangabeira; e o outro para plane-
jar o presente, do Ministro Paulo Bernardo. E não se 
planeja nem o presente nem o futuro. É isso que se 
verifica lastimavelmente. 

Até reajuste de servidores públicos o Governo 
institui através de medida provisória, ou seja, falta 
planejamento. O Governo não prevê que há inflação 
e que reajuste é um direito do servidor. Portanto, tem 
que prever o reajuste, e não adotá-lo repentinamente, 
no último momento, num lance de desespero, através 
de medida provisória. 

Então, é claro que reajustar os valores do Bolsa-
Família, o que nós discutimos – eu concordo com o Sena-
dor Cristovam –, é um modelo adotado do programa. Não 
é esse o modelo. Mas que há necessidade do reajuste, 
há. Não neste momento. O Governo deveria ter promo-
vido este reajuste antes do processo eleitoral. Agora, 
tudo indica, está ferindo a legislação vigente, porque, há 
poucos dias, um juiz, no Rio de Janeiro, interrompeu as 
obras do Morro da Providência, alegando interesse elei-
toreiro. Então, é evidente que a Oposição pode, através 
da análise jurídica da sua assessoria, provocar a Justiça 
Eleitoral, alegando interesse eleitoreiro. 

O Presidente Lula pode até não ter o interesse. Ele 
pode não ter, não necessita, na verdade. O Presidente 
Lula não necessita desse tipo de instrumento eleitoreiro, 
mas certamente os seus aliados utilizarão no processo 
eleitoral. Eu não tenho nenhuma dúvida de que utilizarão. 
E aí é, como diz o Senador Cristovam, aproveitar-se da 
miséria para obter vantagens eleitorais. 

Portanto, Sr. Presidente, não quero, de forma al-
guma, que interpretem de outra forma. Sou favorável ao 
reajuste do Bolsa-Família. Afinal, se há inflação, tem que 
haver o reajuste. Não aleguem que queremos que se 
matem de fome os pobres do País. Longe de nós fazer tal 
proclamação. O que queremos é que o Governo plane-
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je, priorize, estabeleça prioridades e adote o modelo de 
assistencialismo que seja capaz de construir cidadania. 
Aliás, essa era a visão da D. Ruth, a ex-primeira-dama 
do País que não gostava de ser primeira-dama, mas 
que gostava de trabalhar e o fez com muita dedicação 
e entusiasmo. E, com a sua presença discreta e inteli-
gente, valorizou extremamente o Governo de Fernan-
do Henrique Cardoso. Ela tinha uma visão moderna de 
assistencialismo, não o assistencialismo estatista, mas 
aquele que busca as parcerias com universidades, or-
ganizações não-governamentais, movimentos sociais 
e entidades representativas da sociedade, supraparti-
dariamente. Essa é a visão moderna de quem, é cla-
ro, admite o assistencialismo, mas que seja capaz de 
construir cidadania, que possa permitir o exercício pleno 
da cidadania, para que as pessoas possam construir a 
sua própria sobrevivência com dignidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela concessão. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senador João Pedro ou Senador Cristovam...
Senador João Pedro com a palavra e, em segui-

da, o Senador Cristovam Buarque.
Tenho certeza de que um dos dois há, depois, 

de ficar para que eu possa fazer uso da palavra. Eu 
era o quarto inscrito, e fui cedendo para que todos 
pudessem falar.

Então, o Senador João Pedro tem a palavra nes-
te momento.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Paulo Paim; Srªs e Srs. Senadores, 
registro o fim ou o término dessa etapa de um trabalho 
que foi desempenhado na OTCA, organização dos pa-
íses do pacto amazônico, do Professor Alírio Martinez, 
que desempenhou, nesses últimos dois anos, a função 
da Coordenação de Ciência, Tecnologia e Educação 
junto à OTCA. O Professor Alírio Martinez é membro 
da Academia da Universidade Bolivariana, da Vene-
zuela, precisamente em Caracas.

O Professor Alírio percorreu a nossa Amazônia, 
os Estados da Amazônia brasileira, como Pará, Rorai-
ma – há bem poucos dias, ele esteve em Roraima –, 
Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins. 
Ele andou bastante, não só representando a OTCA, 
mas discutindo a educação, a tecnologia, a importância 
da ciência nesse território pan-amazônico.

Então, estou apresentando um voto de aplauso 
pelos dois anos de trabalho abnegado, cuidadoso, ze-
loso que o Professor Alírio desempenhou. Desejo ao 
professor, que está retornando à Venezuela e à sua 
universidade, que volte para o seu país sabendo que 
desempenhou um grande e relevante trabalho – e não 
só no Brasil. Participei com o professor de um debate 

na Universidade Nacional do Equador, na Província 
de Loja. Lá ele estava falando de Amazônia, falando 
dos povos indígenas. É um professor que tem uma 
sensibilidade, uma compreensão do papel estratégico, 
relevante que tem a nossa Amazônia.

Eu desejo que o Professor Alírio volte para o seu 
país, para a sua universidade e continue desempenhan-
do a sua bela função transformadora como mestre da 
universidade bolivariana.

Sr. Presidente, quero falar de uma das mais ricas 
manifestações populares, que é a festa que acontece-
rá, neste final de semana, em Parintins, cidade onde 
nasci, cidade onde vivi por muito anos e que hoje, em 
função da atividade política, visito basicamente nos fi-
nais de semana. E este é um final de semana especial, 
por conta da festa do Boi Bumbá, um festival folclórico 
que acontece todos os anos na cidade de Parintins.

Essa é uma festa popular, uma festa dos artistas 
de Parintins. Estou falando de homens, de mulheres, 
de jovens que promovem essa festa e que virou uma 
festa nacional.

O Brasil todo, embaixadores, representações de 
países que estão no Brasil viajam para o nosso Esta-
do, para Manaus, e depois se deslocam de barco ou 
de avião – uma média de 18 horas, 20 horas de barco 
e uma hora de avião –, descendo a principal avenida 
da Amazônia, que é o rio Amazonas.

Então, Parintins, mais uma vez, com a sua popu-
lação, o Boi Caprichoso e o Boi Garantido, fará esse es-
petáculo, essa festa que, sem dúvida alguma, é uma das 
principais manifestações culturais de toda a Amazônia. 
Não quero aqui ter uma postura de arrogância para dizer 
que é a principal, a melhor, mas é uma festa com cheiro, 
com sabor de floresta. É uma festa que tem um encanto, 
porque mergulha nos rituais indígenas da nossa Amazô-
nia. É uma festa que expressa, na dança, na pintura, no 
artesanato, o que há de mais belo na nossa região.

Sr. Presidente, essa festa em Parintins faz parte de 
uma agenda em que mergulhamos na história do povo 
brasileiro, porque faz parte da pluralidade e da diversi-
dade cultural do nosso Brasil, do nosso País, da nossa 
Amazônia. É uma festa a que não apenas se assiste, 
dela se participa. Quem chega a Parintins participa da 
festa, porque dança, canta, chora. A emoção é muito 
forte na dança, nos ritos, na representação dos ances-
trais, nas cores, na história da nossa Amazônia.

O europeu chega aqui no século XVI e começa a 
falar da Amazônia. Mas só mergulhando na pesquisa... 
Os artistas, os poetas e os escritores de Parintins fa-
zem assim: mergulham na história e vivem estudando 
permanentemente a Amazônia e os seus povos. Isso é 
traduzido na festa, que tem o seu primeiro dia na pró-
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xima sexta-feira, o segundo dia é o sábado, e o último 
dia de festa é o domingo.

Sr. Presidente Paulo Paim, não há uma única 
confusão. É uma celebração a festa, é um encontro da 
Amazônia, mas, hoje, é um encontro do Brasil.

Pena que os custos não sejam pequenos, mas 
é uma festa que merece o esforço de estudiosos, da 
juventude, principalmente de quem gosta no Brasil 
de festa popular, pois essa é uma festa popular, esse 
acontecimento é uma festa popular, e ela traduz essa 
diversidade que tem a marca da nossa Amazônia.

Então, quero parabenizar o povo de Parintins, 
os patrocinadores, o Governo Estadual, o Governo 
Municipal, os Vereadores, mas fundamentalmente o 
povo da cidade, por construir e proporcionar mais um 
evento cultural de tamanha importância para a nossa 
região e para o Brasil.

Quero, desde já, parabenizar o povo de Parintins, 
que faz essa festa tão bonita, que canta, que dança, atra-
vés de alegorias de dez, quinze metros de altura, as quais 
mergulham no imaginário indígena das etnias, e as cores, 
o fogo, a dança formam um cenário inesquecível.

Então, quero parabenizar o povo de Parintins, 
os artistas do Caprichoso, os seus poetas, os artistas 
do Garantido, os poetas do Garantido, todos os figu-
rantes, o ritmo inconfundível, único, que é extraído 
dos surdos.

O Garantido tem a batucada, o Caprichoso, a 
marujada. É uma orquestra de aproximadamente 400 
integrantes, que produzem uma toada, um ritmo, que 
engrandece a cultura do nosso País.

Concedo um aparte ao Senador Jefferson 
Praia.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador João 
Pedro, parabenizo-o por ressaltar essa nossa festa ma-
ravilhosa que temos na Amazônia e aproveito para fazer 
uma breve reflexão sobre essa questão. Veja bem, temos 
lá um grande encontro, Caprichoso e Garantido, uma 
festa maravilhosa, Senador Paulo Paim, que faz com 
que, na verdade, a economia de Parintins fique muito 
mais dinâmica do que é com suas demais atividades. 
Portanto, uma das fórmulas que percebemos é esta de 
tentarmos viabilizar iniciativas dessa natureza, como o 
Boi de Parintins, que faz com que não só as pessoas 
da nossa região, do nosso Estado, mas de outros Es-
tados brasileiros e do exterior se desloquem para ali a 
fim de verem aquele grande encontro de Garantido e 
Caprichoso. Dessa forma, a renda chega, o trabalho 
acontece e as pessoas melhoram sua qualidade de vida. 
Percebemos, por meio disso, a importância do turismo 
de eventos e de eventos como o Boi de Parintins. V. Exª 
está de parabéns por ressaltar essa festa, no próximo 
final de semana. Será uma grande festa e o Estado do 

Amazonas estará com seus olhos, com seus corações, 
voltados para Parintins. Parabéns!

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito 
obrigado, Senador Jefferson Praia. V. Exª é um repre-
sentante do nosso Estado e, com certeza, estará pre-
sente, pelo menos um dia, a Parintins.

Espero que logo, logo o Presidente da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte, Senador Cristovam 
Buarque, possa conhecer a festa, andando pelas ruas 
de Parintins, participando lá no bumbódromo. Existe 
um local. Durante o dia, as ruas ficam repletas, com 
a população que para lá se desloca. Parintins recebe, 
esta semana, em torno de 100 mil turistas. É uma ilha, 
fica na margem direita do rio Amazonas. A cidade re-
cebe com muito orgulho os turistas.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador João Pedro, permita-me interrompê-lo. 
Tenho de medir a pressão de duas em duas horas. O 
Senador Jefferson Praia vai presidir a sessão para que 
V. Exª possa concluir sua fala. O Senador Cristovam 
falará e depois vai dar-me a oportunidade. 

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – V. Exª 
vai medir a pressão, mas esta sessão é tranqüila.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Tranqüila. Só para fazer um controle, por orien-
tação médica.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Está 
bem.

Falando do Senador Cristovam, V. Exª, como 
um homem da cultura, como um Senador ligado à 
educação, precisa conhecer essa manifestação. É 
uma manifestação única, por conta do contexto ama-
zônico, dos rios, da ilha que é a cidade de Parintins, 
da sua população oriunda fundamentalmente dos po-
vos indígenas. Encontra-se nessa festa a presença 
dos pescadores, dos castanheiros, da figura típica da 
Amazônia. É uma festa que a população de Parintins 
foi construindo, com os seus artistas. Ela começou de 
forma muito modesta, na década de vinte, percorren-
do as ruas escuras da cidade, e foi ganhando espaço 
na mídia, incorporando elementos da nossa história, 
da nossa cultura. E, hoje, o local onde o espetáculo 
acontece é denominado de bumbódromo. São dois 
grupos, o Garantido e o Caprichoso, que fazem uma 
festa, mergulhando na Amazônia ribeirinha, na Ama-
zônia indígena, nas lendas, na mistura das cores, dos 
movimentos, da dança, da expressão corporal, do balé. 
O bumbódromo se transforma num grande teatro, num 
grande teatro, e o espetáculo é inesquecível.

Concedo a aparte a V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador, 

apenas para dizer que aceito, com muita satisfação, o 
seu convite para, em algum momento, em algum desses 
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anos futuros, poder assistir a essa grande festa. Nasci 
em um domingo de Carnaval, em Recife, ou seja, sou 
um homem do frevo. Mas não posso negar que toda 
vez que assisto, em vídeo, ao espetáculo de Parintins, 
sinto-me emocionado com o tamanho daquela festa 
em proporção ao tamanho da cidade. O Rio de Janei-
ro, que tem seu desfile de Carnaval, é uma cidade de 
milhões de habitantes, e é uma parcela pequena que 
está ali; mas, em Parintins, dá a impressão de que a 
cidade inteira participa, ninguém fica de fora. Além dis-
so, o forte e arraigado espírito da dança, da cenografia 
com a região amazônica faz dessa festa algo absoluta-
mente ímpar no cenário cultural brasileiro. Eu gostaria 
muito de um dia poder estar presente...

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – No pró-
ximo ano.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – ... e sentir 
a emoção que vocês da região sentem também.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito 
obrigado. V. Exª, que é um homem do frevo, vai-se tor-
nar um homem do boi-bumbá também, porque a festa 
é muito bonita.

Quero encerrar, Sr. Presidente, e dizer da minha 
alegria, como representante do nosso querido Estado do 
Amazonas, de estar falando de uma manifestação cultu-
ral e fazendo o registro de uma festa popular. E o Brasil 
é um País erudito, mas é um Brasil de festas populares, 
como a de Recife, como a festa do bumba-meu-boi, do 
Maranhão, e tantas outras como a do boi-bumbá, trazida 
pelos portugueses, trazida para cá pela cultura africana, 
afro-descendente. Enfim, essa festa expressa a pluralida-
de cultural do Brasil, mas expressa, fundamentalmente, a 
diversidade étnica dos povos indígenas da Amazônia.

Então, parabéns Parintins! Espero que esse festival 
seja mais um exemplo também de celebração da harmo-
nia, da solidariedade em defesa da nossa Amazônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. João Pedro, o 
Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jefferson Praia.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Cristo-
vam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, uma 
grande parte da liderança do Brasil inteiro, nesta tarde, 
está em São Paulo, prestando homenagens a Dona 
Ruth Cardoso. Preferi ficar aqui. Apesar da amizade, 
do respeito, creio que seria melhor, neste momento, 
prestar uma homenagem aqui, na tribuna do Senado, 
a essa grande mulher.

É claro que a gente pode começar lembrando o 
que todos lembram: ela foi uma Primeira-Dama exem-
plar na discrição, ao mesmo tempo, na participação, 
na companhia que teve durante esse período ao Pre-
sidente da República. 

Para mim, o grande papel dela, o grande mérito 
não foi este, de estar ao lado do Presidente Fernando 
Henrique. Para mim, o grande mérito é dela, é interno, 
vem de dentro dela. Vou citar alguns, em ordem crescente 
de importância para mim: o fato de ela, em 1948 creio, 
ter se graduado mostra uma grandeza rara na história 
do Brasil. Naquele época, raras mulheres freqüentavam 
a universidade, chegavam a concluir os seus cursos; 
raras mulheres conseguiam ter um diploma universitá-
rio naquela época, meados do século XX. Mas não foi 
um diploma qualquer: um diploma que fez dela, e esta 
é a segunda qualidade, uma intelectual de peso; uma 
pessoa capaz de refletir sobre os problemas brasileiros, 
oferecer caminhos, ter verdadeiras percepções de fatos 
que passavam ao largo de outros profissionais. Ela foi 
uma estudante universitária quando poucas mulheres 
o eram. Mas ela foi também uma doutoranda e uma in-
telectual de peso. Lamentavelmente, ainda não temos 
hoje tantas mulheres assim. Mas, mais do que isso, o 
que a gente precisa recordar é a contribuição que ela 
deu ao pensamento brasileiro. 

Lembro aí outra pessoa com quem tive muita con-
vivência que foi o seu irmão Roberto Cardoso, profes-
sor da Universidade de Brasília, falecido poucos anos 
atrás. Os dois, colegas, na mesma área de antropolo-
gia, ciências sociais e geral, os dois deram contribui-
ções aos problemas brasileiros, ao entendimento do 
que é que se pode chamar de povo brasileiro, o que 
é a mente do Brasil. Eles deram essa contribuição, e 
ela deu a sua contribuição. 

Depois, o prestígio internacional. Nós somos um 
País de alguns prestígios: os artistas têm prestígio, os 
atletas têm prestígio, especialmente, os jogadores de 
futebol. Nós não somos um País de prestígio interna-
cional no mundo intelectual. Não há nenhum – no Bra-
sil, nenhum! – filósofo que tenha uma transcendência 
internacional. Daqui a cem anos, a duzentos anos, não 
vai se falar de nenhum dos filósofos brasileiros de hoje. 
Eu digo filósofo, mas pode ser qualquer outra atividade. 
Um ou outro conseguiu um destaque internacional no 
mundo intelectual. 

Isso é fácil explicar: primeiro, um País que oferece 
educação para poucos exclui milhões que poderiam 
ser grandes gênios brasileiros. Mais grave ainda: num 
País onde a educação é para poucos, esses poucos 
não têm que se dedicar muito para se destacarem. 
Para ser um grande intelectual no Brasil não precisa 
ser grande intelectual, porque a gente se compara ape-
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nas entre um pequeno grupo. Difícil é ser um grande 
jogador de futebol, porque aí tem muita concorrência. 
Então, nós somos um País pobre internacionalmente 
do ponto de vista intelectual.

Eu vi, ao visitá-la dois ou três anos atrás, o prestí-
gio de Dona Ruth Cardoso na universidade americana 
em que ela lecionava, ao lado, obviamente, do Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, já ex-Presidente. 
Esse prestígio internacional é que traz hoje, o dia se-
guinte ao seu falecimento, este clima de debate, de 
conversas, de falas, de lembranças dela, muito mais 
do que o fato de ela ter sido Primeira-Dama. 

Em ordem de importância coloco depois do pres-
tígio internacional a sua militância política. Ela foi uma 
pessoa que sempre esteve do lado das forças democrá-
ticas, sempre esteve do lado das forças de esquerda. É 
óbvio que a qualificação da esquerda nos últimos anos 
tem mudado muito. Terminou o período autoritário que 
unia todo mundo que se dizia de esquerda apenas por 
ser democrata. Ficou difícil definir com clareza, mas 
nunca tive dúvida e volto a afirmar que tanto o Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso como a sua espo-
sa, falecida ontem, são pessoas com características do 
que chamo de esquerda, pessoas descontentes com a 
realidade, pessoas que querem mudar essa realidade. 
Obviamente, mudar para um lado, mudar para outro. Te-
mos muitas alternativas nos dias atuais, mas considero 
que ela foi, sim, em sua vida, uma mulher de prática po-
lítica sempre do lado certo. Ela não esteve do lado dos 
errados. Nos momentos duros do regime militar, nos 
momentos duros da queda do Muro de Berlim, ela foi 
capaz de perceber como continuar a ser uma pessoa 
de esquerda num mundo em transformação.

Outro ponto, em ordem de importância: mais do 
que a sua militância política foi a sua ação social. Hoje 
falamos do Bolsa-Família como um programa enorme, 
exportado. A Drª Ruth Cardoso esteve por trás da trans-
formação de um pequeno programa que eu dirigi no Dis-
trito Federal chamado Bolsa Escola em um programa 
maior, em âmbito nacional, chamado também, graças 
à generosidade do Presidente Fernando Henrique Car-
doso, de Bolsa Escola, como eu o havia criado. 

Em 1994, antes mesmo de assumir o Governo 
do Distrito Federal, antes mesmo de Fernando Hen-
rique assumir a Presidência da República, levei para 
ele o meu livro em que eu defendia e concebia o Bol-
sa Escola; levei para ele o projeto de lei que criava o 
projeto no Distrito Federal e comecei a defender a sua 
implantação em âmbito nacional.

Tenho cartas guardadas. São cartas minhas para 
ele, para o Ministro Paulo Renato e para a Dona Ruth 
Cardoso, que eu via como a ponta por onde era pos-
sível entrar no núcleo central do Governo, para con-

vencer esse núcleo de que valia a pena criar o Bolsa 
Escola no Brasil inteiro.

Embora eu não saiba o que aconteceu exatamente 
nos meandros do poder naquela época do Governo Fer-
nando Henrique Cardoso, pelas informações indiretas, 
não tenho dúvida de que ela foi uma das figuras centrais 
que levou o Governo a convencer-se de que valia a pena 
investir nacionalmente em um programa Bolsa Escola. 

Havia algo parecido em Campinas, surgido mais 
ou menos ao mesmo tempo do programa de Brasília, 
mas com características muito mais do Bolsa-Família 
de hoje do que do Bolsa Escola do Distrito Federal. Lá 
também era um programa administrado pela Secretaria 
da Assistência Social, não pela Secretaria de Educação. 
Lá, o objetivo era, sim, assistir mais do que educar.

A dona Ruth foi fundamental na criação do pro-
grama no Brasil inteiro.

Hoje, todas essas mães que recebem o Bolsa-
Família – e que têm toda a razão de agradecer ao 
Presidente Lula por ter aumentado de 4 milhões para 
10 milhões de famílias – deveriam se lembrar da Dona 
Ruth Cardoso. Ela esteve por trás, Senador Paim, da 
transformação de um pequeno programa do Distrito 
Federal em um programa, eu diria, médio no Brasil e 
que o Lula fez grande no Brasil. 

Houve esse aumento que algumas pessoas con-
testam porque estamos em momento eleitoreiro. Eu 
insisto que esse não é um problema nosso. É a Justiça 
que deve dizer se é ou não oportuno. Mas quando se 
diz que estão gastando muito aumentando o Bolsa-
Família, eu digo: “Gente, vão ser R$0,20 por mês por 
família! É muito pouco!” Hoje, a média deve estar em 
torno de R$80,00. O aumento de 8% vai dar R$6,00. 
Seis reais por mês dá vinte centavos por dia. Não dá 
para achar que é muito. O problema não é que é mui-
to. O problema, na verdade, é que hoje não está vin-
culado diretamente à educação. E o segundo proble-
ma, claro, é que, embora sejam R$0,20 por mês por 
família – pelas minhas contas rápidas – deve dar um 
gasto de R$700 milhões por ano. E temos que tomar 
cuidado para que isso não pressione os gastos públi-
cos. Se esse aumento que vai para os pobres vai sair 
de onde existam recursos concretos. 

Voltando à Drª Ruth Cardoso, eu creio que o pa-
pel dela como militante social foi fundamental. E essa 
é uma marca que a gente não pode esquecer. Mas de 
tudo o que ela fez, a meu ver, aquilo que mais deixa 
sua marca, Senador Paim, é o firme compromisso na 
luta pela erradicação do analfabetismo no Brasil.

Mais do que ter influído para que a Bolsa-Família 
chegasse ao Brasil com o nome de Bolsa-Escola, como 
era – aí ela foi uma auxiliar –, mais do que isso, foi o 
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programa de alfabetização que ela levou ao Brasil in-
teiro mediante a Comunidade Solidária.

Das coisas que a gente vai sentir falta nesses 
próximos meses, eu não tenho a menor dúvida de que 
a maior é a ausência dela entre aqueles que, como 
eu, concentram esforço político na luta pela educação 
das massas brasileiras e, portanto, desde logo, a alfa-
betização dos cerca de 16 milhões que já chegaram à 
idade adulta e não sabem ler, nem escrever. Ela fez do 
seu tempo uma grande dedicação e deixou sua marca 
na luta pela erradicação do analfabetismo.

Por isso, vim aqui prestar uma homenagem a 
essa figura, a essa mulher, a essa personagem, a essa 
personalidade que ontem nos deixou, mas deixando 
também um exemplo de quem dedicou seu tempo às 
letras para si como estudiosa, mas também às letras 
para os outros como militante da alfabetização.

A grande homenagem, porém, que poderíamos 
prestar a ela seria transformar este nosso sentimento 
pela sua morte em ações concretas para levar adiante 
a luta dela. Que tenhamos aqui um programa radical 
de erradicação do analfabetismo. Não um programi-
nha de alfabetizar aos poucos um número maior de 
pessoas, tal como D. Pedro criou ainda no tempo do 
Império, mas um programa radical que marque o prazo, 
que diga o dia em que o Brasil vai se declarar território 
livre do analfabetismo.

Essa seria a grande homenagem que poderíamos 
prestar a Dona Ruth Cardoso, independentemente do 
partido em que ela estivesse ou do partido de família, 
especialmente do seu esposo.

A outra homenagem é que a Bolsa-Família de fato 
reconheça que não é mais, nem deveria ter sido nunca, 
um programa de um partido e de um governo, mas, sim, 
um programa de uma Nação que quer ver-se emancipa-
da e sabe que para isso é preciso emancipar o povo. E o 
caminho da emancipação do povo é a escola igual para 
todos. E, para que haja escola igual para todos, é preci-
so apoiar financeiramente aqueles que não têm dinheiro 
para comer e, por isso, precisam trabalhar no lugar de 
estudar ou, sem comer, não conseguem estudar.

Daí a grande sacada da Bolsa-Escola: dinheiro 
para que as pessoas possam tirar os filhos do trabalho 
e ter dinheiro para comer, e isso vinculado à educação. 
Mas isso significa que a escola tem que melhorar. A 
Bolsa-Família ou Bolsa-Escola paga, mesmo exigindo 
a freqüência, sem qualidade da escola, não dá resul-
tado, porque não é escola o que nós temos; é quase-
escola. É preciso transformar as quase-escolas em 
escolas de verdade.

É esta homenagem: um programa de erradicação 
do analfabetismo e a Bolsa-Família ter, ao mesmo tem-
po, dois aspectos: compromisso com a freqüência das 

crianças às aulas e, por outro lado, a transformação das 
quase-escolas brasileiras em escolas verdadeiras.

Eu deixo aqui essas palavras de homenagem a 
essa pessoa que tive o privilégio de conhecer e com 
ela conviver e de sentir o seu lado de simpatia profun-
da, de modéstia, eu diria, mas ao mesmo tempo de 
firmeza, de compromisso e de militância social.

Encerro, sem esquecer os meus cumprimentos 
à sua família, ao seu esposo, aos seus três filhos, di-
zendo-lhes que perderam uma esposa e uma mãe, e 
o Brasil perdeu uma grande companheira da militância 
pela educação no Brasil, uma mulher que foi exemplo 
pela sua luta intelectual e pela sua militância política.

Que fique aqui a minha homenagem a Dona Ruth 
Cardoso, nesta tarde em que muitos estão presentes 
na despedida final a ela.

Eram essas as minhas palavras, Presidente Je-
fferson Praia.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Jefferson Praia, venho à tribuna neste momento por 
dois objetivos fundamentais.

Um deles é fazer um agradecimento a todos os 
Senadores e a todas as Senadoras que, na Comissão 
de Assuntos Econômicos, por unanimidade, votaram, a 
exemplo de outros Estados, o empréstimo de US$1,1 
bilhão ao Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo que 
cumprimento os Senadores e as Senadoras, quero di-
zer, Senador Jefferson, que a luta por esse empréstimo 
é de todo o´povo gaúcho e vem de há muito tempo.

Portanto, cumprimento os Senadores do meu 
Estado – acho que nós três trabalhamos de forma 
articulada durante todo esse período –; cumprimento 
também o Secretário de Fazenda do Governo do Es-
tado, Aod Cunha; e cumprimento todos os Deputados 
Federais e os Deputados Estaduais, que também se 
mobilizaram e encaminharam pedido para que os três 
Senadores articulassem essa votação. Inclusive não 
posso esquecer de cumprimentar a imprensa do meu 
Estado, o Rio Grande do Sul, que se mobilizou durante 
um longo período, eu diria anos, para que esse em-
préstimo fosse aprovado. Quero, ainda, cumprimentar 
aqueles que participaram da reunião conjunta que fi-
zemos na semana passada – eu, o Senador Simon, o 
Senador Zambiasi, o Deputado Federal Mendes Ribeiro, 
que é o coordenador da peça orçamentária, presiden-
te daquele comissão, o Deputado Luiz Carlos, que é 
o Coordenador da Bancada, e o Deputado Henrique 
Fontana, que é o Líder do Governo na Câmara.

Nessa reunião, meu Senador, acordamos – fi-
zemos todos os contatos devidos com o Ministério da 
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Fazenda, com a Casa Civil, com o Sr. Arno Augustin, 
da Secretaria-Geral do Tesouro – que o processo viria 
para o Senado até, o mais tardar, na sexta-feira. Antes 
de viajar para o Rio Grande do Sul, Senador Jefferson 
Praia, tive o cuidado de ligar para a Casa Civil, e me 
garantiram que o projeto estaria aqui na sexta-feira.

Fui ao meu Estado e participei de um grande de-
bate na cidade de Rio Grande e na cidade de Pelotas, 
onde discutimos o fim do fator previdenciário e a situação 
dos aposentados e pensionistas, que devem ter o mes-
mo reajuste concedido ao salário mínimo. Debatemos o 
PL nº 42; debatemos a redução de jornada sem redução 
de salário; debatemos a PEC nº 12, a dos precatórios. 
Somos contra a PEC nº 12, porque ela prejudica, prin-
cipalmente, os assalariados, os dependentes, os apo-
sentados deste País. Debatemos a Convenção nº 158, 
que é a Convenção da OIT. As pessoas com deficiência 
insistiram muito conosco para que aprovássemos aqui 
a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, o que foi feito e aprovado hoje pela manhã. 
Cumprimento aqui, principalmente, o Senador Eduardo 
Azeredo, Relator da matéria, e, naturalmente, por ex-
tensão, V. Exª e o Senador Flávio Arns, pelo belíssimo 
trabalho que têm também nessa área.

Pois bem, Sr. Senador, nesse fim de semana, 
fomos ainda a Bento Gonçalves, com esse mesmo le-
que de debate, e em todas as audiências havia muita 
gente. Pelotas sabe disso, Rio Grande sabe disso e 
Bento Gonçalves sabe disso. Também o sabe a Ca-
pital, Porto Alegre, porque na segunda-feira tivemos 
um grande debate no auditório da Delegacia Regional 
do Trabalho, onde o Delegado Regional do Trabalho, o 
ex-Deputado Heron, nos recebeu a todos. Lá estavam 
todas as centrais, todas as confederações e todas as 
matrizes do movimento sindical. O mesmo debate foi 
feito ali, onde foi assumido o compromisso de uma 
grande cruzada nacional pelo fim do fator previdenci-
ário (aquele que reduz o salário de todo assalariado 
no ato da aposentadoria em até 40%), pelo reajuste 
para os aposentados e, como eu dizia, pela redução 
da jornada de trabalho.

Tudo isso graças a uma articulação que contou, 
inclusive, com a Senadora Ideli Salvatti. Quero dar 
meus cumprimentos também a S. Exª, para quem li-
guei do Rio Grande e perguntei: “Senadora Ideli, exis-
te a possibilidade de votar na terça?” Ela respondeu: 
“Existe”. E o Rio Grande do Sul tinha dois votos na-
quela comissão. Rapidamente, fizemos uma articula-
ção com o Senador Sérgio Zambiasi, e eu renunciei à 
Comissão de Assuntos Econômicos. Tive de renunciar 
e renunciei – aquela renúncia boa e positiva – para o 
Senador Sérgio Zambiasi, que estava aqui. Embora 
a orientação era de que não teria votação, conforme 

encaminhou a secretaria, por segurança, renunciei à 
Comissão de Assuntos Econômicos para permitir que 
o Senador Sérgio Zambiasi votasse com os dois votos 
que temos no Rio Grande.

Então, foi um trabalho coletivo, amplo, de mui-
ta articulação. E não poderia vir à tribuna do Senado 
neste dia, já que eu cheguei ontem à noite do nosso 
querido Rio Grande do Sul, sem falar da importância 
desse movimento.

Trata-se de um movimento – pode ter certeza, 
Senador Jefferson Praia – que teve o apoio de todos 
os Partidos, de todas as Lideranças do Estado, e teve o 
apoio tanto dos trabalhadores como dos empresários, 
porque com esse empréstimo junto ao Banco Mundial 
de US$1,1 bilhão, nós vamos simplesmente pagar parte 
da dívida da União, deixando de aportar recursos para 
a União, na forma de diminuir de 17% para algo em 
torno de 12% ou 13%. Então, é uma medida positiva 
que tem o apoio de toda a sociedade gaúcha.

Por isso, eu não poderia deixar de enviar daqui um 
forte abraço à Ministra Dilma, pelo seu poder de articu-
lação; ao Ministro Guido Mantega; ao Secretário-Geral 
do Tesouro Arno Augustin; e ao Presidente Lula...

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Senador Paulo Paim, permita-me interrompê-lo 
apenas para prorrogar a sessão por mais 20 minutos. 
Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não seria 
possível viabilizarmos o empréstimo até o momento – 
ele está no meio do caminho ainda – se o Presidente 
Lula entendesse, porque criaram 29 obstáculos, que 
aqueles obstáculos seriam intransponíveis. Mas feliz-
mente foi arredondado, foi assegurado pelo trabalho 
coletivo. E o Presidente Lula que assinou o proces-
so, encaminhou-o ao Senado e, nesta terça-feira, foi 
aprovado, juntamente com outros empréstimos, por 
unanimidade.

Quero só alertar para o fato de que essa batalha 
não terminou ainda. O prazo limite para que o Senado 
aprove o projeto para o Rio Grande do Sul termina no 
dia 2. Acontece que a nossa pauta está trancada.

Temos, no mínimo, três projetos com urgência cons-
titucional. Se não destrancarmos a pauta e não votarmos 
o Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2008, com urgência 
constitucional do Presidente da República; se não vo-
tarmos o Projeto nº 71, de 2008, também com urgência 
constitucional do Presidente da República; e não votarmos 
o Projeto nº 72, de 2008, também com urgência consti-
tucional, o prazo que temos como limite para o caso do 
Rio Grande do Sul, que é o dia 2, termina.

Então, é fundamental que votemos. Aproveito este 
momento, já que houve um esforço coletivo dos três 
Senadores do Rio Grande e de todos os Senadores 
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da Casa para que a gente vencesse todos os prazos, 
para propor que a gente, na terça-feira, vote esses 
três projetos. Ao mesmo tempo, faço mais um apelo 
a V. Exª, Sr. Presidente – que já fizemos aos Líderes 
e sei que eles serão compreensivos –, para que não 
se faça a leitura de outras três MPs, porque sabemos 
que, se fizermos a leitura das três MPs que estão na 
Mesa – e sei que há um carinho por parte dos Líderes 
para que isso não seja feito –, se fizermos a leitura das 
três MPs, com mais três projetos com urgência cons-
titucional, teremos aí um outro problema.

Mas estou confiante, Sr. Presidente, de que esse 
acordo será feito e o empréstimo de uma vez por to-
das será assegurado, pela importância que tem não 
só para o nosso Estado, mas também para os outros 
Estados e Municípios que estão esperando que haja 
essa votação.

Eu, com certeza, junto com os outros Senadores 
do Rio Grande, faremos mais contatos com todos os 
Líderes, para que a gente limpe a pauta desses três 
projetos de urgência constitucional e, claro, que a gente 
não leia as outras medidas provisórias.

Além da questão dos empréstimos, Senador Je-
fferson Praia, há um outro projeto pelo qual tenho um 
carinho especial: é a anistia a João Cândido, nosso al-
mirante negro. Foi uma batalha que vencemos recen-
temente na Câmara. Houve uma emenda e a matéria 
voltará ao Senado. É nessa janela – depois de votarmos 
os três projetos de emenda constitucional e os emprés-
timos – que poderemos assegurar de forma definitiva a 
anistia a João Cândido e, assim, o Presidente poderá 
sancionar neste ano em que comemoraremos os 120 
anos do que chamo de a abolição não conclusa.

Sr. Presidente, aproveitando o meu tempo, quero 
dizer que pretendo, em outra hora, detalhar toda a cru-
zada que a gente fez do Rio Grande a Brasília. Quando 
digo “a gente”, refiro-me a toda sociedade gaúcha, ao 
próprio Governo do Estado representado pelo muito 
competente Aod Cunha, que fez um trabalho de muita 
costura, de muita articulação e que nos ligou sempre, 
em cada momento, em cada processo, sempre agra-
decendo o trabalho da Bancada dos Senadores. 

Neste momento, quando falo dos Senadores, 
quero de forma respeitosa e carinhosa cumprimentar 
o Senador Pedro Simon e o Senador Sérgio Zambiasi. 
Creio que conseguimos, nessa triangulação, acima da 
disputa partidária – que é natural porque agora vamos 
para um processo municipal – fazer com que os inte-
resses do Rio Grande estivessem em primeiro lugar. 

Quero dizer aos que têm alguma dúvida que, se 
fosse necessário renunciar a uma ou duas comissões, 
desde que essa renúncia significasse benefício para 
o Rio Grande, faria tudo novamente, na mesma linha 

de assegurar os interesses do nosso Estado. Embora 
eu o conheça há tão pouco tempo aqui nesta Casa, 
Senador Jefferson Praia, eu tenho certeza de que V. 
Exª faria a mesma coisa. Não é um cargo numa co-
missão, nem a presidência da comissão, que seja, ou 
aqui ou acolá, que é maior do que o interesse do nosso 
Estado, do nosso povo e toda a nossa gente. Por isso 
meus cumprimentos também a V. Exª.

Por fim, Senador, quero também ainda dizer que 
foi com muita satisfação que me desloquei para o Rio 
Grande do Sul para participar de uma diligência devido 
a conflitos que tinham acontecido, na Capital, entre a 
Brigada do Estado e os movimentos sociais. 

Falo isso, Senador, com toda autoridade porque 
quando assumi a Presidência da Comissão de Direitos 
Humanos, eu dizia: a Comissão de Direitos está aqui 
para defender todo aquele que, de uma forma ou de 
outra, tiver seus direitos violentados, seja por tortura, 
seja por espancamento, seja por prisão, seja por par-
te da Polícia, Civil ou Militar, seja por parte das três 
Forças Amadas, seja por parte do Ministério Público, 
seja a vítima um sem-terra, seja um sindicalista, seja 
um empresário, seja um produtor rural ou seja o mais 
simples trabalhador. 

E nessa lógica, Sr. Presidente, falo com tranqüili-
dade porque houve uma pequena distorção lá no nosso 
Estado em relação à Comissão de Direitos Humanos, 
de que sou Presidente. Mas foi só um órgão, para mim, 
que fez essa distorção equivocada. Calculo, inclusive, 
que não houve maldade por parte do jornalista que 
tentou demonstrar que a Comissão de Direitos Huma-
nos só foi lá ver o conflito quando o movimento social 
estava em xeque ou porque houve uma certa agressão 
e não quando a Brigada Militar estava em xeque. Não 
conhece nada. Um grande engano. 

A primeira diligência que fiz em nome da Comis-
são de Direitos Humanos foi no Rio Grande do Sul, 
por incrível que pareça, Senador Jefferson Praia, foi 
exatamente à frente do Palácio Piratini, quando a Bri-
gada Militar estava acampada, e não os movimentos 
sociais, reclamando da falta de condições de trabalho, 
reclamando que 36 policiais já haviam sido assassi-
nados. E me mostraram em vídeo a situação precária 
da operação em que eles se encontravam na hora de 
fazerem a diligência: sem carro, sem arma, sem equi-
pamento, sem segurança. Não só estive no acampa-
mento, onde demonstrei todo o meu apoio, naquele 
momento, como, a partir daquela diligência, fiz uma 
audiência pública, reuni o alto comando da Brigada 
com os soldados e com os cabos e, nessa diligência, 
deixei muito claro qual era o nosso compromisso tam-
bém com os profissionais da segurança.
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Para que não fique nenhuma dúvida, Sr. Presi-
dente, quanto à distorção que tentaram montar – eu 
não diria montar; foi um equívoco de somente um órgão 
de imprensa –, eu queria dizer que, da Brigada Militar 
do Rio Grande do Sul, eu já recebi dois prêmios: um 
exatamente dos oficiais da Brigada Militar e outro dos 
cabos e soldados, em 2004 e em 2006.

Quero dizer também, Sr. Presidente, que, agora, 
quando fui ao Estado, grande parte daqueles oficiais e 
soldados que estavam acampados na praça, no mo-
mento em que fui lá e registrei todo apoio da Comissão 
de Direitos Humanos, felizmente, hoje estão no primeiro 
escalão, ocupando a nossa Brigada Militar. Por exemplo, 
o Presidente da Associação de Oficiais, que estava lá e 
me recebeu. Quero aqui registrar o Coronel Caio, com 
muito respeito. Quero registrar o Presidente da Associa-
ção de Cabos e Soldados, o Leonel Lucas, com o qual 
conversamos, e ele reconheceu lá que eu estive, com 
a Comissão de Direitos Humanos, no momento mais 
difícil da Brigada, dando apoio, inclusive com relação ao 
salário deles. E vim a esta tribuna e disse que o salário 
deles era baixíssimo e tinha que haver uma alteração 
para melhorar as condições, inclusive de salário.

Há também o hoje assessor do Comandante-
Geral da Brigada Coronel Mendes, que é o Coronel 
Penna Rey. Recebi o Coronel Penna Rey aqui por 
diversas vezes, no meu gabinete, como lá em Porto 
Alegre, onde ele estava por ser assessor direto do 
Comandante-Geral da Brigada, Coronel Mendes.

Então, há esses testemunhos. Se for preciso, peço 
até que eles se pronunciem. Ao contrário do que alguém 
também tentou insinuar, de que houve um confronto 
entre os Senadores e o Comando da Brigada, pelo 
contrário, houve um diálogo aberto, tranqüilo, porque, 
em nossa diligência – está aqui o Senador José Nery, 
que nos acompanhou –, na parte da manhã, ouvimos 
os movimentos sociais na assembléia. Fizeram a sua 
exposição. Ouvimos. É claro que ficamos preocupados, 
pelo que nos foi mostrado lá e as TVs todas mostraram 
para todo o Brasil. Por isso, fomos para lá.

À tarde, às 13 horas, fomos ao Alto Comando 
da Brigada e fomos recebidos pelo Coronel Mendes, 
que fez uma exposição da sua visão do fato. Naquela 
oportunidade, eu disse que eram versões diferentes, 
mas que iríamos recolher todo o material, levá-los para 
Brasília e fazermos uma análise adequada, correta, 
para colaborar para que a violência, qualquer gesto 
mais forte, venha da onde vier, não aconteça, para que 
os movimentos sociais tenham o livre direito de ir e vir 
e para que a Brigada cumpra o seu papel de acordo 
com os parâmetros legais, normalmente.

Faço, Sr. Presidente, essa pequena descrição, 
para que não fique nenhuma dúvida, pois, depois de 

lá, Sr. Presidente, nós fomos ao Secretário de Segu-
rança do Estado, que nos recebeu também de forma 
cordial e tranqüila e deu as explicações que ele en-
tendia adequada para o fato em questão. E defendia 
ainda mais: que o Ministério Público Federal deveria 
acompanhar todos esses processos, para evitar que 
aqueles fatos viessem a se repetir.

Depois, fomos ao alto comando do Ministério Pú-
blico do Estado, que nos entregou, inclusive, uma ata 
dizendo que discordava da posição de um ou de outro 
Procurador ou Promotor pela forma como queria – isso 
disseram na reunião em que o Senador José Nery 
estava – criminalizar os movimentos sociais, como se 
movimento social fosse criminoso.

Quando falo tudo isso, Senador Jefferson Praia, 
quero, de forma muito tranqüila – está aqui também o 
Senador José Nery –, dizer que a nossa intenção, ao 
ir ao Estado, foi ouvir todos.

Ao mesmo tempo, posso dizer, só para situar o 
Brasil, que já fui homenageado pelo alto comando dos 
empresários gaúchos – e não foi só por uma vez; fui 
homenageado por produtores rurais gaúchos – e não 
foi só uma vez. Inclusive, estão no meu gabinete. Fui 
homenageado, Senador José Nery, pelos movimentos 
sociais. Eu diria: todos os movimentos sociais já me 
prestaram homenagem, das quais eu guardo os tro-
féus, com muito orgulho. Tenho pautado a minha atu-
ação... E, hoje, eu fazia uma homenagem ao Zagalo. 
Eu dizia para o Zagalo, nosso campeão do mundo, não 
só como jogador, mas também como treinador, que o 
que eu mais gostei no Zagalo foi aquela frase dele: 
“Vão ter que me engolir”. Mas a frase é do Zagalo, não 
é minha. Daqui a pouco, vão dizer que eu que estou 
provocando alguém. Não é. E, casualmente, o Zagalo 
termina a sua fala, dizendo: “Vão ter que continuar me 
engolindo, queiram ou não queiram”. 

O que eu quero dizer com isso? Eu, na verdade, 
como também joguei futebol, eu era um centro-médio, 
Senador José Nery. Eu era aquele que fica ali no meio 
de campo, entre a defesa e o ataque, fazendo muito 
mais a mediação, para valorizar toda a equipe. E tenho 
pautado a minha vida dessa forma.

Por isso, eu entendo que tenho a credibilidade do 
povo gaúcho. E o Senador José Nery acompanhou: no 
fim da audiência com os oficiais, foi-me perguntado se 
eu concordaria, inclusive, em ser um tipo de mediador, 
em fazer uma reunião com os movimentos sociais, com o 
Ministério Público, com o responsável pela Secretaria de 
Segurança e com a Brigada Militar. De pronto, aceitei.

Então, é essa a forma de agir. Nós não fomos lá 
– e o Senador José Nery está aqui – só para marcar 
uma posição, no campo ideológico ou mesmo político, 
contra ou a favor. Isso não norteia uma Comissão como 
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a nossa, de direitos humanos, assim como todas as 
Comissões da Casa, do Senado da República.

Por isso, eu tenho que aproveitar esse espaço 
aqui, na tribuna do Senado, para dar estas explicações 
ao povo gaúcho e ao povo brasileiro: nós estávamos 
lá oficialmente como Senadores da República. Agora, 
claro, duvido que qualquer Senador da República vá 
concordar, independentemente do Estado, que quem 
faça movimentos sociais seja criminalizado, como, 
infelizmente, ouvimos. E não foi por parte da Brigada 
Militar, registre-se; não foi pela cúpula do Ministério Pú-
blico; e não foi também pela própria Segurança Pública 
– estou me referindo aqui à Secretaria de Segurança 
Pública do Estado. Foi – o Senador José Nery pode 
nos ajudar – por parte de um cidadão, que usou essa 
expressão, para mim, infeliz e inadequada.

O Presidente, que nos recebeu, do Conselho 
dos Servidores Públicos, inclusive, mandou alterar a 
ata na qual aquela expressão estava sendo usada, 
de que era para banir os movimentos sociais. Enfim, 
termos totalmente inadequados. Da ata que ele nos 
deu e que tenho, na Comissão de Direitos Humanos, 
ele manda retirar aquelas expressões, dizendo que os 
movimentos sociais têm todo o direito de fazer as suas 
mobilizações, claro, sem nenhum tipo de violência. Mas 
ninguém está defendendo violência para lado nenhum. 
Digo sempre que, se um cidadão ou do Ministério Pú-
blico ou da Brigada ou da Polícia Civil tiver violado os 
seus direitos humanos, é o nosso papel. Os direitos 
humanos são únicos e para todos, não para somente 
um ou outro setor da sociedade.

Quero conceder o aparte ao Senador José Nery, 
dizendo que entendo que a nossa ida ao Estado foi 
muito produtiva. Acho que ajudou e não deixou que o 
debate fosse para o campo ideológico. Foi um deba-
te em alto nível, inclusive com todos os setores pelos 
quais passamos nessa nossa caminhada.

Senador José Nery, por favor, é uma alegria con-
ceder um aparte a V. Exª, que me acompanhou, junto 
com o Senador Flávio Arns.

O Sr. José Nery (PSOL - PA) – Senador Paulo 
Paim, primeiro, para corroborar com toda a explana-
ção, V. Exª faz um relato minucioso dessa iniciativa da 
Comissão de Direitos Humanos, atendendo a reque-
rimento proposto por V. Exª, aprovado à unanimidade, 
para constituir uma comissão de diligência ao Estado 
do Rio Grande do Sul, no sentido de ouvir os movi-
mentos sociais e as autoridades de segurança pública 
do Estado, tendo em vista as denúncias graves com 
relação ao tratamento oferecido pelos órgãos de se-
gurança aos movimentos sociais em suas manifesta-
ções e atos públicos em defesa de direitos previstos na 
nossa Constituição, inclusive o direito de se manifes-

tar, que, segundo denunciavam os movimentos, sofria 
cerceamento, violências por parte da Brigada Militar e 
por órgão de segurança do Estado do Rio Grande do 
Sul. Como V. Exª relatou, testemunhamos o quanto foi 
produtivo o dia inteiro de audiências...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS) – Sem al-
moço, nós todos!

O Sr. José Nery (PSOL - PA) – Um dia inteiro de 
trabalho em jejum, digamos assim, porque só encerra-
mos às cinco da tarde, com o tempo exato apenas de 
nos dirigirmos ao aeroporto e tomar o avião de retor-
no a Brasília. Mas foi muito interessante ouvir a versão 
documentada pelos movimentos sociais em relação às 
agressões e violências praticadas em vários atos pro-
movidos por eles. E, de outro lado, ouvir a versão do 
Estado, através das autoridades de segurança pública, 
o comando da Brigada Militar, da Secretaria de Segu-
rança Pública, bem como as explicações do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul. V. Exª diz que 
recebeu homenagem, comenda de várias instituições 
que visitamos ontem; sem dúvida, foram homenagens 
das mais merecidas. Inclusive, devo dizer que V. Exª 
não é homenageado, reconhecido só no Rio Grande 
do Sul; é no Brasil, por seus colegas, por todo este 
Senado Federal. Então, sentimo-nos muito orgulhosos 
de poder estar juntos nessa missão ao Estado do Rio 
Grande do Sul, de compartilhar com todos os seus con-
terrâneos aquele acolhimento, a atenção que dedicam 
ao trabalho que V. Exª realiza na política brasileira, no 
Senado Federal e que também realizou quando esteve 
na Câmara dos Deputados. Ontem, pude testemunhar 
que aquele esforço que foi feito tinha justamente - e 
tem – um objetivo, porque essa visita de diligência terá 
desdobramentos e encaminhamentos que V. Exª colo-
cará em discussão no âmbito da Comissão de Direitos 
Humanos; mas estava muito clara a busca do diálogo 
como forma eficiente de buscar o respeito às leis, o 
entendimento entre as partes, para que o movimento 
social, sobretudo, não seja atacado ou tenha as suas 
ações inviabilizadas por conta de uma visão que não 
compreendeu o estágio democrático que conseguimos 
com muita luta, com muito suor, com muita determinação 
do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores. E, 
nesse sentido, a proposta de mediação daqueles confli-
tos, o diálogo entre as partes, que V. Exª tão bem pode 
conduzir, creio que é uma proposta concreta dessa vi-
sita ao Rio Grande do Sul. Mas gostaria de manifestar a 
minha impressão dita ontem aos nossos interlocutores, 
durante a visita, porque me pareceu, no conjunto das 
informações prestadas, sobretudo no que se refere ao 
que eu chamo de uma articulação entre instituições da 
Segurança Pública, do Judiciário, do Ministério Público, 
uma certa ação coordenada com planejamento, segun-
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do a denúncia apresentada na audiência na Assembléia 
Legislativa pelo Dr. Leandro Scalabrin, da Comissão de 
Direitos Humanos, e pela Presidente da OAB do Mu-
nicípio do interior do Rio Grande do Sul, Passo Fundo 
especificamente, quando apresentou indícios de que 
haveria um plano realmente para não só criminalizar o 
movimento, mas especificamente pedir o fim do Movi-
mento dos Trabalhadores Sem Terra. Então, mesmo com 
a explicação feita pelo Procurador-Geral do Ministério 
Público, manifestamos a ele a nossa preocupação com 
aqueles fatos, e é claro que queremos procedimentos. 
Quando houver abuso ou desrespeito a lei, é claro que 
eles têm que investigar, têm que fazer o trabalho deles, 
com toda a certeza; mas manifestei também que de forma 
alguma nós poderíamos concordar com qualquer ato, 
especialmente com uma instituição reconhecida como 
o Ministério Público em todas as suas instâncias, seja 
federal, seja nos Estados, seja militar, com o papel im-
portante que tem no nosso País, de ser o fiscal da lei e 
da sociedade na defesa dos direitos fundamentais que 
estão previstos na nossa Constituição. Mas eu creio que 
essa nossa manifestação, a diligência, o trabalho reali-
zado vão contribuir decisivamente para minorar aque-
les conflitos, aquelas tensões e, com certeza, garantir 
aos trabalhadores e ao povo do Rio Grande do Sul a 
capacidade, Senador Jefferson Praia, Sr. Presidente, 
de poder continuar se manifestando, organizando-se 
e escolhendo a melhor forma de construir a cidadania 
que nós defendemos. Com certeza, o trabalho da Co-
missão de Direitos Humanos, presidida por V. Exª, Se-
nador Paulo Paim, em muito contribui para a solução 
daqueles graves conflitos no Estado de um povo altivo, 
lutador, que tanto orgulha o povo brasileiro. E orgulha 
principalmente porque tem representantes da magnitude 
de V. Exª, que tão bem representa o Rio Grande do Sul 
e o Brasil neste Senado Federal. Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
obrigado, Senador José Nery.

Eu queria, Senador Jefferson Praia, agradecer mui-
to também ao Senador Flávio Arns, que não está aqui 
neste momento, mas que nos acompanhou, a mim e ao 
Senador José Nery. Ambos são muito tranqüilos, como 
foi demonstrado aqui na fala do Senador José Nery. Às 
vezes não concordavam com alguma coisa que foi dita 
lá – com alguma coisa ou até com muita coisa. Mas V. 
Exª, Senador José Nery, e o Senador Flávio Arns tiveram 
o maior cuidado nessa missão oficial tivemos lá.

Eu queria dizer, para concluir, que não houve, em 
nenhum momento, por parte da comissão do Senado, 
nenhum duelo ou confronto, como alguém disse. Pelo con-
trário, todos nos trataram de forma muito respeitosa.

E quero até dizer, se o Senador José Nery me 
permitir, que, hoje à tarde, participei de um programa 

da rádio gaúcha, com o Lasier. Ele me deu todo o espa-
ço para que eu apresentasse a nossa visão e eu apre-
sentei, nos moldes que apresentei aqui. Depois ficou a 
dúvida sobre a carta. Em seguida, eles colocaram para 
falar o Presidente do Conselho do Ministério Público e 
ele explicou, mais ou menos nos moldes do que tinha 
nos dito, que não era posição do Ministério Público. No 
fim, o entrevistador disse: “Não, mas o Paim falou de 
uma ata que revoga a primeira, que falava, inclusive, em 
criminalizar, em destituir os movimentos sociais”. Daí, 
quando ele leu a parte final, ficou efetivamente claro que 
aquela não era a posição do Ministério Público, aquela 
expressada por um membro do Ministério Público na 
reunião com os oficiais. Lá na reunião com os oficiais, 
nós deixamos que eles expusessem o seu ponto de 
vista e eles assim o fizeram, como, na parte da manhã, 
os movimentos sociais também o fizeram.

Eu diria que foi um encontro do mais alto nível. 
Agora, naturalmente, vamos analisar todos os docu-
mentos que ainda estão chegando e vamos ver inclusive 
a possibilidade, se assim entendermos necessário, de 
fazer até uma audiência pública aqui, porque já fize-
mos em outra oportunidade, como estamos fazendo 
na questão do Rio de Janeiro. Tratamento igual. 

É uma questão que envolve o Exército Brasileiro 
– queiramos ou não –, onze soldados do Exército Bra-
sileiro. Estamos convocando, em um trabalho conjunto, 
inclusive o Ministro Jobim e o Ministro Paulo Vannuchi, 
que se prontificou, fazendo questão de estar nessa reu-
nião para dialogarmos sobre aquilo que aconteceu no 
Rio de Janeiro e que todos nós condenamos – o Exér-
cito condenou, o Ministro Jobim condenou, o Ministro 
Paulo Vannuchi condenou, o Presidente Lula condenou 
–, que foi o episódio da morte daqueles três meninos. 
Então, quando a questão é de direitos humanos, seja 
quem for, seja soldado, seja policial civil, seja sem-terra, 
seja sem-teto, seja um parlamentar, seja um homem 
do Ministério Público; se atingiu os direitos humanos, 
o papel do Congresso Nacional é se manifestar.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Paulo 
Paim, quero apenas reafirmar o que o senhor está di-
zendo. Não há nenhum cabimento que alguém possa 
interpretar os diálogos ocorridos durante as audiên-
cias como qualquer tipo de confronto. Concordo que 
confrontos houve durante as manifestações, durante 
os atos públicos; houve excessos e, em algumas situ-
ações, houve abusos, porque nós vimos as imagens. 
Aliás, o Brasil todo viu, em várias ocasiões, como es-
ses confrontos ocorreram. Mas, durante a diligência, 
no dia de ontem, nas conversações que se estabe-
leceram com as organizações da sociedade civil do 
Rio Grande do Sul e o setor de segurança pública, foi 
exatamente como o senhor relatou: cordial, tranqüilo, 
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correto, onde todas as partes puderam se manifestar. 
E nós, principalmente, nos colocamos na condição 
de ouvintes para que os depoimentos que nos foram 
prestados sirvam de embasamento para os encaminha-
mentos que devemos tomar no âmbito da Comissão 
de Direitos Humanos, os quais serão objeto de delibe-
ração coletiva no prazo mais rápido possível. Portanto, 
testemunho aqui a tranqüilidade com que realizamos 
a nossa diligência no Estado do Rio Grande do Sul no 
dia de ontem. Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, 
Senador José Nery.

Eu queria, por uma questão de justiça, Sr. Presi-
dente, cumprimentar o Presidente da Assembléia, De-
putado Alceu Moreira, que recebeu a comissão em alto 
nível, com as honras da Casa, inclusive acompanhado 
de outros Deputados, e depois acompanhou-nos para 
que pudéssemos ir ao plenarinho da Assembléia, onde 
realizamos a audiência pública.

Quero dizer também que participaram dessa au-
diência pública, além deste Senador, o Senador Flá-
vio Arns; o Senador José Nery; o Deputado Federal 
Adão Pretto; a Deputada Federal Maria do Rosário; 
o Deputado Estadual Dionilso Marcon; o Deputado 
Estadual Adão Villaverde; o Deputado Estadual Raul 
Pont; a Deputada Estadual Stela Farias; o Deputado 
Estadual Raul Carrion – Senador Inácio Arruda, aqui 
presente –, que nos acompanhou, inclusive, durante 
todo o percurso; o Deputado Estadual Marquinho Lang, 
que é ex-PM e, agora, Deputado do DEM; o Deputa-
do Estadual Ivar Pavan; o Deputado Estadual Elvino 
Bohn Gass; o Vereador Guilherme Barbosa; e ainda, 
em nome da CNBB, Dom Sinésio Bohn; e represen-
tantes da OAB.

A apresentação, pela parte da manhã, foi feita 
por Milton Viário, líder de trabalhadores e metalúrgico 
no Estado. Em seguida, falou o Celso, Presidente da 
Central Única dos Trabalhadores, em nome dos mo-
vimentos sociais. Depois a Eliane de Moura leu uma 
carta à Comissão de Direitos Humanos que vamos 
registrar nos Anais da Casa. 

O Leandro Scalabrin, Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da OAB, como foi dito aqui, fez 
a sua manifestação; depois, falaram os Parlamenta-
res; e – repito –, em seguida, fomos ouvir todo o alto 
comando da Brigada Militar. Todos os que quiseram 
falaram. Destaquei aqui alguns no momento da minha 
fala inicial. Foram os mesmos a quem dei todo o apoio 
quando houve o acampamento em frente ao Palácio 
Piratini. Estive lá com a mesma Comissão, represen-
tando a Comissão – claro, era eu, como Presidente, 
representando a Comissão e dando todo o apoio. E 
aquele material foi trazido a Brasília, o que permitiu, 

depois daquele movimento organizado pelos cabos, 
oficiais e soldados da Brigada Militar, fazer com que 
houvesse uma mudança na sua estrutura interna.

Então, fica registrado aqui, Sr. Presidente, todo 
o nosso apoio aos movimentos sociais. Como alguém 
me perguntou hoje, cada um cumpra a sua parte: os 
órgãos da segurança pública cumpram a sua parte e 
os movimentos sociais cumpram a sua parte. Permito-
me, ainda, Senador Jefferson Praia, repetir uma frase 
que eu disse lá: se tiver de haver uma mobilização de 
pressão democrática legítima em relação ao poder 
municipal, é mais do que legítimo que ela aconteça; se 
tiver de haver uma mobilização em relação ao poder 
estadual, referindo-se ao Governo de qualquer Esta-
do, é legítimo que aconteça. Afinal, estamos num país 
democrático, onde a democracia e os direitos huma-
nos têm de estar em primeiro lugar. Se tiver de haver 
uma manifestação contra o Governo Federal do meu 
Partido, na questão do Presidente Lula, que aconteça; 
qual é o problema? Isso faz parte da democracia. O 
que não se pode é proibir que os movimentos sociais 
se manifestem.

Eu mesmo tenho participado de algumas cami-
nhadas contra o fator previdenciário e querendo uma 
vinculação do reajuste dos aposentados, e de forma 
respeitosa. Não é uma manifestação contra ninguém, 
é a favor da causa, seja ela pontual. Senador Inácio 
Arruda, por exemplo, uma caminhada que eu gostaria 
de ver neste País seria a favor da redução de jorna-
da, da qual sou parceiro de V. Exª no projeto, desde 
a Câmara dos Deputados e agora no Senado. Qual o 
problema? Alguém tem de proibir que milhares ou um 
milhão de trabalhadores marchem a favor da redução 
da jornada? Não. E assim sucessivamente, cada um 
no seu estágio e no seu momento. 

Dou essa rápida explicação em respeito a todo 
o povo gaúcho, naturalmente defendendo, como sem-
pre, o nosso Senado da República e o trabalho belís-
simo – não porque estávamos nós três; estávamos lá 
representando a Comissão – que fez a Comissão de 
Direitos Humanos naquela oportunidade.

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que ninguém 
tenha dúvida de que todas as vezes em que, no nosso 
entendimento, houver uma injustiça, venha de onde vier, 
nós teremos de nos manifestar. Percebo que, quando 
uma manifestação atende a um certo setor da socie-
dade, esse setor elogia; quando a manifestação de um 
parlamentar – como nós todos que temos compromisso 
com o nosso povo, com a nossa gente – não beneficia 
um certo setor da sociedade, que antes foi até elogiado, 
ele acaba achando que aquilo é um disparate.

Temos de ter consciência – não que sejamos 
juízes, mas temos de ter essa consciência – de que 
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as nossas ações e os nossos movimentos visam tra-
balharmos efetivamente para uma sociedade solidá-
ria, democrática, sem violência, na busca da paz, da 
fraternidade, da solidariedade e da igualdade, onde 
ninguém, por motivo algum, seja discriminado e todos 
tenham direitos e deveres iguais.

Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado pela tolerância de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Inácio 
Arruda.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador 
José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto o Sena-
dor Inácio Arruda se dirige à tribuna, queria comunicar 
ao Plenário e a V. Exª que, na manhã de hoje, participei 
de um ato dos servidores do Ministério da Saúde, es-
pecialmente da Funasa, que são cedidos ao Governo 
do Distrito Federal. Eles realizaram, na manhã de hoje, 
uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto 
exigindo a continuidade da Gratificação de Atividade 
de Controle de Endemias. Essa gratificação, existen-
te nos últimos cinco anos, teve seu corte anunciado 
pela Funasa, razão pela qual os servidores públicos 
da Funasa que trabalham no controle de endemias 
reivindicam a manutenção dessa gratificação.

Fui lá para manifestar apoio à reivindicação dos 
servidores e, de público, da tribuna aqui do Senado, faço 
um apelo à Funasa e ao Ministério da Saúde no sentido 
da abertura das negociações para a manutenção de um 
direito conquistado numa atividade tão importante, na 
prevenção e na garantia de saúde para o povo brasileiro, 
especialmente naquelas regiões onde esses servidores 
desenvolvem suas atividades profissionais.

Era o que tinha a dizer.
Agradeço a V. Exª a oportunidade de manifestar 

esse apoio de público aos servidores da Funasa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– Senador Inácio Arruda, V. Exª tem a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador 
Jefferson Praia, Presidente da sessão, Senador José 
Nery, quero iniciar prestando o meu apoio à ativida-
de da Comissão de Direitos Humanos, que não tem 
medido esforços para defender os setores sociais que 
lutam por reformas profundas no Brasil. “Vira e mexe”, 
para usar uma expressão popular, há tentativas de 

transformar esses movimentos em movimentos mar-
ginais, criminalizando-os, o que é inaceitável. E até 
dissolvendo-os. Ouvi uma notícia de que poderiam 
dissolver o Movimento dos Sem Terra, como se al-
guém pudesse fazê-lo. Quem propôs algo nessa linha 
não conhece um movimento social, não sabe do que 
se trata e, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de 
vista jurídico, está perdendo tempo. Então, considero 
muito ajustada, muito correta a posição da Comissão 
de Direitos Humanos de ouvir e de acompanhar as 
questões centrais do Brasil.

Quero também hipotecar meu apoio ao Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. 
Podemos, aqui e acolá, examinar se há um exagero, 
se foi cometido algum equívoco. Qualquer um está su-
jeito a esse tipo de erro secundário na condução de 
um movimento tão grande quanto é o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil. O centro da 
batalha do Movimento dos Sem Terra, a idéia central 
da luta pela reforma agrária no Brasil é ajustada e tem 
tido o respeito do povo brasileiro. O povo brasileiro tem 
sustentado, tem apoiado as ações do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, que tem em conta ga-
rantir que a terra, que é tão abundante no Brasil, sirva 
para alavancar o processo produtivo, para melhorar a 
qualidade de vida do nosso povo.

Numa crise alimentar como esta que o mundo está 
passando, tínhamos de dar graças a Deus por existir 
o Movimento dos Sem Terra, porque é gente querendo 
produzir mais no campo. Esse que é o caminho que o Go-
verno brasileiro e as forças políticas deveriam perceber. 
Antes de tentar ou pensar em criminalizar o Movimento 
dos Sem Terra, temos que atentar para a necessidade 
de termos no Brasil uma reforma agrária mais ampla, 
que viabilize esses setores sociais que querem pro-
duzir, que querem estar na terra, que querem ter uma 
vida rural, numa situação em que há um êxodo absoluto 
para as cidades. Puxa vida, esse povo quer produzir. 
Quer produzir alimentos, quer produzir riqueza. Vamos 
criminalizá-lo? É algo absolutamente inaceitável.

Senador José Nery, eu participo também da Co-
missão de Direitos Humanos, mas, infelizmente, o 
meu Partido só tem um Senador, assim como o PSOL. 
Estamos envolvidos em tantas tarefas que não pude 
acompanhar a Comissão de Direitos Humanos até o 
Rio Grande do Sul. Mas, sempre que há oportunidade, 
participamos dessas batalhas em conjunto. Acho que 
é muito positivo esse trabalho.

V. Exª tem a palavra.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Inácio 

Arruda, na diligência de ontem, durante a denúncia 
apresentada pelo Presidente da Comissão de Direi-
tos Humanos da OAB de Passo Fundo, Dr. Leandro 
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Scalabrini, trouxe-nos bastante preocupação o fato de 
que, durante audiência na Assembléia Legislativa, ele 
apresentou um documento que é o resultado de uma 
reunião do Conselho Superior do Ministério Público do 
Rio Grande do Sul. O documento continha justamente 
um conjunto de sugestões e de procedimentos que de-
veriam ser adotados para criminalizar o movimento, e a 
primeira ação era um grupo de estudo para verificar a 
apresentação de uma ação judicial para colocar na ile-
galidade o MST, ou seja, pedir o fim do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então, considerei-o 
bastante grave, porque não era a posição individual 
de um promotor, de um procurador, mas era a decisão 
de colegiado, a partir de um levantamento feito pelos 
membros do Ministério Público. É claro, ao fazer essa 
observação, não há nenhum demérito ao Ministério 
Público em geral, em todas as esferas, dos Estados e 
da União, porque o Ministério Público tem sido no Bra-
sil, principalmente depois da Constituição de 1988, um 
instrumento fundamental na garantia do cumprimento 
à lei e em defesa dos direitos da sociedade. Depois 
me foi mostrada, em audiência no Ministério Público, 
uma ata na qual a parte da reunião em que foi tomada 
essa decisão foi considerada retificada. Mas manifes-
tamos – estou falando aqui porque disse diretamente 
ao Procurador-Geral do Ministério Público do Rio Gran-
de do Sul – que qualquer atitude nesse sentido tem a 
nossa mais absoluta repulsa, porque a entendemos 
absolutamente equivocada, e que a manutenção de 
uma postura como essa é um ataque violento à Cons-
tituição, aos direitos e garantias individuais, na medida 
em que todos os movimentos sociais têm o direito de 
se organizar e se manifestar. E V. Exª manifesta esse 
apoio aos movimentos sociais, como também fizemos, 
em especial ao Movimento dos Sem Terra, que tem 
uma enorme contribuição à luta pela reforma agrária 
no Brasil. Creio que é a nossa tarefa, a de trabalhar 
pelo alargamento desses direitos, especialmente dos 
trabalhadores do campo, como forma de contribuir para 
a verdadeira democracia, a participação social de um 
segmento que tem grande importância na sociedade 
brasileira, que é o dos trabalhadores rurais. Portanto, 
agradeço a V. Exª essa manifestação tão contundente, 
que, com certeza, se soma aos esforços de todos nós 
que estamos na Comissão de Direitos Humanos, para 
reafirmar e buscar a garantia dos direitos sociais que 
interessam aos trabalhadores brasileiros. Parabéns a V. 
Exª por se manifestar de forma tão contundente sobre 
um tema que é importantíssimo para o futuro do nosso 
País e para garantir dignidade a parcelas consideráveis 
da sociedade brasileira. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) 
– Eu que agradeço a ilustrada participação de V. Exª 
neste pronunciamento.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
anunciar que estou mandando uma mensagem para 
o encontro do Parlamento do Mercosul, nessa reunião 
do Mercosul. Infelizmente não vou poder comparecer, 
porque ela coincide com a realização de inúmeras con-
venções no Brasil inteiro, especialmente para mim no 
Estado do Ceará, onde tenho a obrigação de compa-
recer. O meu Partido vai disputar muitas eleições no 
Estado do Ceará.

Felizmente, o nosso Partido, que passou tantos 
anos proscrito, está disputando muitas eleições no 
nosso Estado. Isso para a felicidade nossa e também 
dos eleitores, que vão ter a oportunidade de conhecer 
mais o nosso Partido. 

Então, não vou poder comparecer à reunião do 
Parlamento do Mercosul, mas lá vai estar uma men-
sagem de nossa autoria, para que o Parlamento do 
Mercosul preste também a sua solidariedade aos mo-
vimentos sociais. Mesmo porque, ao lado da realização 
da reunião do Parlamento do Mercosul e do encontro 
dos Presidentes do Mercosul, vai estar também acon-
tecendo uma cúpula dos movimentos sociais. Assim, é 
uma oportunidade para que a gente também busque 
o apoio dos movimentos sociais da América do Sul, 
especialmente daqueles países que formam o Merco-
sul, e também das autoridades, para que reforcem as 
posições que elevam o grau da participação do movi-
mento social na construção de uma sociedade mais 
democrática, progressista, avançada, que é o que nós 
sonhamos e desejamos.

Sr. Presidente, nesta oportunidade, quero tam-
bém fazer uma prestação de contas da minha atividade. 
Estive em missão, em nome do meu Partido, o Partido 
Comunista do Brasil, e em nome do Senado brasileiro, 
participando do 42º Congresso do Partido Comunista 
da Ucrânia, na capital, Kiev. 

Foi um encontro, durante dois dias inteiros, de 
debates e discussões sobre a realidade de um país, 
digamos assim, de independência jovem, apesar de 
uma existência milenar, mas sempre participando de 
muitos conflitos na região. Por muito tempo, aquele país 
participou da Federação Russa. Ao final do governo 
soviético, alcançou a sua independência, assim como 
muitas repúblicas que participavam daquele esforço de 
construção socialista, que findou entre os anos 80 e 90. 
E agora a Ucrânia busca constituir-se um país.

O Partido Comunista tem contribuído, desde 1918, 
com a construção e o desenvolvimento daquela nação. 
Teve um papel muito destacado também a existência da 
União Soviética, que levou o desenvolvimento industrial 
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para a Ucrânia, fez aquele país se desenvolver. É claro 
que houve muitos desentendimentos, mas o principal, 
o mais significativo, o mais importante é que a Ucrânia 
elevou-se também à condição de um país desenvolvido, 
com indústrias muito importantes, como a indústria ae-
roespacial, como a indústria da construção de aviões, 
foguetes; e, na área de produtos farmacêuticos, impor-
tantíssimos produtos se desenvolveram naquele país, 
frutos do momento que aquela parte do leste europeu 
também viveu, quer dizer, de grande desenvolvimento, 
de grande impulso de desenvolvimento.

Nós estivemos ali e, em nome do meu Partido, 
o PCdoB, deixamos uma mensagem aos comunistas 
ucranianos, uma mensagem de reforço da luta política, 
de avanço na busca da construção democrática e de 
exame da nova realidade para avançarmos na cons-
trução do socialismo.

O nosso partido também manifestou, na oportu-
nidade, apoio à luta dos comunistas ucranianos face 
à intervenção norte-americana, o imperialismo norte-
americano, que deseja trazer a Ucrânia para – diga-
mos assim – as asas do Tratado do Atlântico Norte, da 
Otan, fazendo com que aquele país fique, na prática, 
sob uma espécie de intervenção militar norte-america-
na. Então, os americanos têm buscado se alastrar por 
aquela região com a Otan, que tinha, para o imperia-
lismo norte-americano, uma razão de ser, face à luta 
que eles desenvolveram contra a União Soviética. Mas, 
se não há mais a União Soviética, não tem mais razão 
para existir esse Tratado do Atlântico Norte, organiza-
ção militar intervencionista que tem invadido países, 
tem bombardeado países, às vezes ilegalmente. Se a 
luta era frente a existência da famosa guerra fria, e se 
isso não existe mais, qual a razão da Otan? Para que 
a Otan? A Europa não pode se defender? Os exércitos 
daqueles países não podem se defender? A Europa 
não pode constituir a sua força de defesa? Então, não 
tem mais sentido. Os comunistas ucranianos têm de-
senvolvido uma grande luta para impedir que o seu pais 
seja também anexado à Otan, o que seria um grande 
prejuízo. Manifestamos o nosso apoio a essa luta dos 
comunistas ucranianos e do povo ucraniano. 

Aproveitamos aquela oportunidade também para 
fazer contatos com mais de 36 partidos comunistas 
que participaram desse importante evento promovi-
do pelo Partido Comunista da Ucraniano, que foi seu 
42º Congresso. Considero a nossa presença também 
muito significativa, porque o Brasil era a única repre-
sentação da América do Sul. Isso tem importância. O 
Brasil, um país grande, um país desenvolvido, partici-
pa de um congresso do Partido Comunista da Ucrânia. 
O Partido Comunista da Ucrânia participa do governo 
ucraniano no momento.

No momento, existem também muitos interesses 
do Brasil em relação à Ucrânia. O Brasil tem um projeto 
de cooperação aeroespacial para utilizar a Base Militar 
de Alcântara, em parceria com o país ucraniano.

Isso tem um peso muito grande, porque eles 
desenvolveram essa tecnologia no período da União 
Soviética. Essa indústria aeroespacial ficou como uma 
grande herança para a Ucrânia, e é muito importante 
essa parceria com o Brasil nessa área não apenas com 
objetivo militar, mas com objetivo civil: colocar satélites 
no espaço e vender imagens de satélites; colocar em 
órbita o seu próprio satélite. O Brasil produz satélites, 
mas precisamos colocar o nosso satélite no espaço, 
nós mesmos, por meio do desenvolvimento da nossa 
tecnologia! Esse acordo com a Ucrânia é de transfe-
rência de tecnologia.

Outro importantíssimo produto que passamos a 
adquirir da Ucrânia é a insulina. Existem na área da 
indústria farmacêutica verdadeiros oligopólios multi-
nacionais que estabelecem preços e levam o País a 
situações de dificuldades. O Brasil estava nas mãos 
desses oligopólios na venda de insulina. Nesse acor-
do com a Ucrânia, passamos também a comprar in-
sulina com uma diferença muito importante: teremos 
transferência de tecnologia e, daqui a poucos anos, 
o Brasil estará produzindo a sua insulina, ficando in-
dependente em uma área importantíssima. Quantos 
milhões de brasileiros precisam de insulina? Imagine 
se algum desses oligopólios dissesse “não vou mais 
vender para vocês” por alguma razão política ou co-
mercial? Ficaríamos na mão de um único oligopólio. 
Agora, já temos a oportunidade de ter a insulina trazida 
da Ucrânia. São várias parcerias!

O Brasil também é um País que recebeu milhares 
de ucranianos. Temos uma colônia muito significativa 
de quase meio milhão de ucranianos e descendentes 
no Brasil, notadamente no Estado do Paraná, mas 
também em Santa Catarina, em São Paulo e no Rio 
Grande do Sul. Isso é muito importante nessa troca 
de relações.

Há uma expectativa muito grande. Nós deixamos 
como pleito que ouvimos lá dos comunistas, ouvimos 
dos nossos representantes da Embaixada brasileira. Há 
uma certa ansiedade pela ida do Presidente Lula até à 
Ucrânia. E também já há a disposição da Primeira-Mi-
nistra ucraniana de vir até o Brasil para estreitar esses 
laços de amizade entre estes dois povos: o brasileiro 
e o ucraniano. Então há essa expectativa.

Por último, Sr. Presidente, eu gostaria de agra-
decer o apoio da Embaixada brasileira. Agradecer ao 
nosso Embaixador na Ucrânia, agradecer ao Minis-
tro-Conselheiro Zenik Krawctschuk que nos recebeu 
naquele país. E também ao Sr. Andryi Berejney, que 
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trabalha na Embaixada brasileira, que nos ajudou na 
tradução do nosso discurso em português diretamente 
para o ucraniano. Nós queremos deixar o nosso agra-
decimento público a esses dois funcionários destaca-
dos da Embaixada brasileira e ao nosso Embaixador 
na Ucrânia, que nos recebeu muito bem.

Então, gostaríamos de registrar este agradeci-
mento, prestando contas da nossa missão no exterior, 
que tem muito significado para o nosso Partido e para 
o nosso País.

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, O PRONUN-
CIAMENTO DO SR. SENADOR INÁCIO AR-
RUDA

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs Senadores, ao XLII Congresso do Partido 
Comunista da Ucrânia

Estimados Camaradas, em nome do Partido Co-
munista do Brasil, trazemos fraternais saudações ao 
quadragésimo segundo Congresso do Partido Comu-
nista da Ucrânia, esperando que sua realização resulte 
em avanços políticos, organizacionais e ideológicos 
para os comunistas ucranianos. 

O PCdoB acompanha com preocupação o de-
senvolvimento do quadro internacional, marcado, já 
há vários anos, por uma reiterada ofensiva política, 
econômica, militar e ideológica do imperialismo norte-
americano. Nesse cenário, observa-se a permanência 
de uma ampla hegemonia das idéias neoliberais no 
mundo. 

Ao mesmo tempo, é preciso ressaltar a ocorrên-
cia de novos fatos que surgem nesse contexto. Refe-
rimo-nos principalmente a crescente contestação da 
hegemonia do imperialismo norte-americano, a partir 
de múltiplos fenômenos, dentre eles, a emergência 
de movimentos de povos e nações na busca por seus 
direitos, por soberania e por independência. 

Sabemos que na Ucrânia ocorre um dos enfren-
tamentos políticos mais importantes da atualidade e 
acompanhamos com atenção a tentativa de levar o 
Estado ucraniano para as fileiras da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte, que constitui um dos focos 
de tensão mais preocupantes no mundo. Sem dúvi-
da, o repúdio exemplar dessas tentativas pelo povo 
ucraniano e sua firme oposição ao expansionismo da 
OTAN é o que permitiu levar ao isolamento a proposta 
do Presidente Bush, em dois de Abril deste ano, em 
Bucareste, onde pôde-se observar a fratura entre a 
posição do Presidente Bush, de um lado, e a posição 
da chanceler alemã, Ângela Merkel, e do Presidente 
Francês, Nicolas Sarcozy, de outro.

Manifestamos, portanto, nosso apoio e solidarie-
dade à luta de seu povo contra essa ameaça de inge-
rência militar externa por parte do imperialismo.

Nossa região, a América Latina, também despon-
ta como um importante fator de resistência no mundo. 
Prosperam movimentos de povos e nações que buscam 
caminhos próprios, nos quais a sociedade aponta para 
a perspectiva de uma relançada luta pelo socialismo, 
adequada às características históricas da atualidade. 
Com isso, declina objetivamente a influência do impe-
rialismo estadunidense na região. 

No Brasil, nosso povo dá importantes passos no 
sentido da afirmação da soberania e da independência 
nacional, da retomada do crescimento econômico e so-
cial e da ampliação e aprofundamento da democracia. 
O Partido Comunista do Brasil participa do Governo do 
Presidente Luís Inácio Lula da Silva e neste ambiente 
busca acumular forças, defendendo suas idéias e am-
pliando sua presença entre os trabalhadores e nos mo-
vimentos sociais. Nesse momento, o Partido organiza 
sua participação nas eleições para os governos locais 
deste ano, momento em que pretende fortalecer sua 
presença nestes importantes espaços de poder. 

O PCdoB reafirma sua amizade fraterna com 
o Partido Comunista da Ucrânia, uma relação que é 
precedida pelas ligações existentes entre esses dois 
países. Há uma expressiva colônia ucraniana vivendo 
no Brasil, com quase um milhão de descendentes, 
principalmente nos estados da Região Sul, em espe-
cial no Estado do Paraná, onde em diversas cidades 
a cultura ucraniana deixou as suas marcas. 

A trajetória dos comunistas ucranianos, que sem-
pre deram mostras de combatividade revolucionária é 
para nós motivo de grande admiração. Em especial, 
recordamos neste momento a contribuição dos comu-
nistas ucranianos na edificação do socialismo na União 
Soviética e em favor do desenvolvimento da região. 

Não há dúvidas de que a correta compreensão 
da questão ucraniana deve-se muito ao extraordinário 
trabalho político dos Comunistas junto à população e 
às demais forças políticas, em um esforço que cer-
tamente trará resultados muito positivos para o povo 
ucraniano. Nós, do PCdoB, acreditamos que esse es-
forço representa um grande exemplo a ser seguido na 
construção de um cenário mundial formado por nações 
realmente soberanas, livres de ingerências externas 
e que podem caminhar, de forma resoluta e indepen-
dente, para a construção do socialismo. 

Saudações fraternais.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23269 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL122     



23270 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    123ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23271 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL124     



23272 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    125ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23273 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL126     



23274 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    127ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23275 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL128     



23276 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    129ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23277 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL130     



23278 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    131ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23279 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL132     



23280 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    133ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23281 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL134     



23282 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    135ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23283 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL136     



23284 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    137ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23285 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL138     



23286 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    139ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23287 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL140     



23288 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    141ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23289 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL142     



23290 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    143ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23291 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL144     



23292 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    145ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23293 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL146     



23294 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    147ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23295 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL148     



23296 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    149ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23297 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL150     



23298 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    151ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23299 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL152     



23300 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    153ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23301 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL154     



23302 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    155ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23303 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL156     



23304 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    157ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23305 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL158     



23306 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    159ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23307 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL160     



23308 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    161ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23309 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL162     



23310 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    163ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23311 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL164     



23312 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    165ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23313 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL166     



23314 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    167ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23315 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL168     



23316 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    169ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23317 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL170     



23318 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    171ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23319 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL172     



23320 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    173ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23321 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL174     



23322 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    175ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23323 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL176     



23324 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    177ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23325 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL178     



23326 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    179ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23327 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL180     



23328 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    181ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23329 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL182     



23330 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    183ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23331 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL184     



23332 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    185ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23333 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL186     



23334 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    187ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23335 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL188     



23336 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    189ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23337 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL190     



23338 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    191ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23339 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL192     



23340 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    193ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23341 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL194     



23342 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    195ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23343 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL196     



23344 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    197ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23345 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL198     



23346 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    199ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23347 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL200     



23348 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    201ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23349 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL202     



23350 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    203ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23351 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL204     



23352 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    205ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23353 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL206     



23354 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    207ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23355 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL208     



23356 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    209ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23357 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL210     



23358 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    211ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23359 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL212     



23360 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    213ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23361 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL214     



23362 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    215ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23363 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL216     



23364 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    217ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23365 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL218     



23366 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    219ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23367 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL220     



23368 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    221ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23369 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL222     



23370 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    223ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23371 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL224     



23372 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    225ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23373 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL226     



23374 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    227ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23375 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL228     



23376 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    229ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23377 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL230     



23378 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    231ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23379 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL232     



23380 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    233ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23381 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL234     



23382 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    235ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23383 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL236     



23384 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    237ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23385 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL238     



23386 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    239ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23387 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL240     



23388 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    241ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23389 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL242     



23390 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    243ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23391 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL244     



23392 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    245ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23393 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL246     



23394 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    247ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23395 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL248     



23396 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    249ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23397 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL250     



23398 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    251ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23399 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL252     



23400 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    253ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23401 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL254     



23402 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    255ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23403 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL256     



23404 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    257ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23405 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL258     



23406 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    259ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23407 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL260     



23408 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    261ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23409 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL262     



23410 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    263ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23411 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL264     



23412 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    265ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23413 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL266     



23414 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    267ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23415 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL268     



23416 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    269ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23417 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL270     



23418 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    271ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23419 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL272     



23420 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    273ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23421 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL274     



23422 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    275ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23423 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL276     



23424 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    277ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23425 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL278     



23426 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    279ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23427 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL280     



23428 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    281ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23429 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL282     



23430 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    283ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23431 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL284     



23432 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    285ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23433 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL286     



23434 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    287ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23435 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL288     



23436 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    289ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23437 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL290     



23438 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    291ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23439 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL292     



23440 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    293ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23441 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL294     



23442 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    295ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23443 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL296     



23444 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    297ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23445 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL298     



23446 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    299ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23447 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL300     



23448 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    301ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23449 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL302     



23450 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    303ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23451 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL304     



23452 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    305ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23453 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL306     



23454 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    307ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23455 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL308     



23456 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    309ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23457 

(Originais ilegíveis fornecidos pelo autor.)

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL310     



23458 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    311ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23459 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL312     



23460 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    313ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23461 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL314     



23462 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    315ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23463 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL316     



23464 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    317ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23465 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL318     



23466 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    319ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23467 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL320     



23468 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    321ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23469 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL322     



23470 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    323ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23471 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL324     



23472 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    325ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23473 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL326     



23474 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    327ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23475 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL328     



23476 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    329ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23477 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL330     



23478 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    331ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23479 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL332     



23480 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    333ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23481 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL334     



23482 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    335ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23483 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL336     



23484 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    337ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23485 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL338     



23486 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    339ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23487 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL340     



23488 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    341ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23489 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL342     



23490 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    343ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23491 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL344     



23492 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    345ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23493 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL346     



23494 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    347ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23495 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL348     



23496 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    349ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23497 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL350     



23498 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    351ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23499 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL352     



23500 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    353ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23501 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL354     



23502 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    355ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23503 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL356     



23504 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    357ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23505 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL358     



23506 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    359ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23507 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL360     



23508 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    361ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23509 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL362     



23510 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    363ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23511 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL364     



23512 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    365ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23513 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL366     



23514 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    367ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23515 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL368     



23516 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    369ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23517 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL370     



23518 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    371ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23519 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL372     



23520 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    373ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23521 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL374     



23522 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    375ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23523 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL376     



23524 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    377ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23525 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL378     



23526 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    379ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23527 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL380     



23528 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    381ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23529 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL382     



23530 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    383ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23531 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL384     



23532 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    385ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23533 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL386     



23534 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    387ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23535 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL388     



23536 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    389ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23537 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL390     



23538 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    391ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23539 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL392     



23540 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    393ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23541 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL394     



23542 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    395ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23543 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL396     



23544 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    397ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23545 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL398     



23546 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    399ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23547 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL400     



23548 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    401ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23549 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL402     



23550 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    403ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23551 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL404     



23552 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    405ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23553 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL406     



23554 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    407ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23555 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL408     



23556 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    409ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23557 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL410     



23558 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    411ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23559 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL412     



23560 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    413ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23561 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL414     



23562 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    415ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23563 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL416     



23564 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    417ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23565 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL418     



23566 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    419ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23567 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL420     



23568 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    421ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23569 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL422     



23570 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    423ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23571 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL424     



23572 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    425ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23573 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL426     



23574 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    427ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23575 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL428     



23576 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    429ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23577 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL430     



23578 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    431ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23579 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL432     



23580 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    433ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23581 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL434     



23582 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    435ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23583 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL436     



23584 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    437ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23585 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL438     



23586 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    439ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23587 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL440     



23588 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    441ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23589 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL442     



23590 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    443ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23591 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL444     



23592 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    445ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23593 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL446     



23594 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    447ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23595 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL448     



23596 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    449ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23597 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL450     



23598 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    451ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23599 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL452     



23600 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    453ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23601 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL454     



23602 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    455ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23603 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL456     



23604 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    457ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23605 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL458     



23606 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    459ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23607 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL460     



23608 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    461ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23609 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL462     



23610 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    463ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23611 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL464     



23612 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    465ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23613 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL466     



23614 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    467ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23615 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL468     



23616 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    469ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23617 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL470     



23618 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    471ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23619 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL472     



23620 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    473ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23621 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL474     



23622 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    475ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23623 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL476     



23624 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    477ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23625 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL478     



23626 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    479ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23627 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL480     



23628 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    481ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23629 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL482     



23630 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    483ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23631 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL484     



23632 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    485ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23633 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL486     



23634 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    487ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23635 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL488     



23636 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    489ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23637 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 582 a 
586, de 2008, das Comissões de Educação, Cultura 
e Esporte, de Ciência, Tecnologia, Comunicação, Ino-
vação e Informática, sobre o Projeto de Lei do Câ-
mara nº 89, de 2003 (nº 84/99, na Casa de origem), 
que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal e a Lei nº 9.296, de 24 de ju-
lho de 1996, e dá outras providências (dispõe sobre 
os crimes cometidos na área de informática, e suas 
penalidades, dispondo que o acesso de terceiros, não 
autorizados pelos respectivos interessados, a informa-
ções privadas mantidas em redes de computadores, 
dependerá de prévia autorização judicial), tramitando 
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 
76 e 137, de 2000, nos termos do Requerimento nº 
847, de 2005.

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 (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência recebeu o Aviso nº 35, de 2008 (nº 
686/2008, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando cópia do Acórdão nº 1.173/2008, pro-
ferido nos autos do processo TC 004.844/2007, sobre 
diligência efetuada junto à Secretaria de Orçamento 
Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, dedicada a analisar a abertura de créditos 
extraordinários por medida provisória, nos termos do 
disposto nos artigos 62 e 167, § 3º, da Constituição 
Federal, tomando-se por base o período compreendi-
do pelos exercícios de 1999 a 2006.

A matéria vai, em 1ª autuação, à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização; e, em 
2ª autuação, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

É o seguinte o Aviso recebido:

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL490     



23638 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    491ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23639 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL492     



23640 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    493ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23641 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL494     



23642 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    495ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23643 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL496     



23644 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    497ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23645 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL498     



23646 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    499ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23647 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL500     



23648 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    501ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23649 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL502     



23650 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    503ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23651 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL504     



23652 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    505ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23653 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL506     



23654 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    507ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23655 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL508     



23656 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – A Presidência recebeu as seguintes manifesta-
ções sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 
20, de 2008:

– Ofício nº 231/2008, da Câmara Municipal de Jaca-
reí, Estado de São Paulo;

– Ofício nº 234/2008, da Câmara Municipal de Pira-
canjuba, Estado do Goiás;

– Ofício s/nº/2008, da União dos Vereadores de San-
ta Catarina; e

– Ofício s/nº/2008, da Câmara Municipal de Formoso, 
Estado de Minas Gerais.

Os expedientes serão juntados ao processado da 
referida matéria, que retorna à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– A Presidência recebeu a Mensagem nº 129, de 2008 
(nº 410/2008, na origem), de 20 do corrente, pela qual 
o Presidente da República, solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até quarenta e dois milhões, setecentos e noventa mil 
dólares do Estados Unidos da América, entre o Municí-
pio de Sorocaba, Estado de São Paulo, e a Cooperação 
Andina de Fomento – CAF, cujos recursos destinam-se 
ao financiamento parcial do “Programa Ambiental e de 
Integração Social do Município de Sorocaba”. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

É a seguinte a mensagem recebida:

    509ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23657 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL510     



23658 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    511ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23659 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL512     



23660 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    513ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23661 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL514     



23662 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    515ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23663 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL516     



23664 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    517ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23665 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL518     



23666 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    519ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23667 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL520     



23668 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    521ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23669 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL522     



23670 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    523ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23671 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL524     



23672 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    525ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23673 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL526     



23674 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    527ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23675 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL528     



23676 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    529ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23677 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL530     



23678 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    531ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23679 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL532     



23680 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    533ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23681 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL534     



23682 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    535ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23683 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL536     



23684 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    537ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23685 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL538     



23686 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    539ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23687 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL540     



23688 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    541ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23689 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL542     



23690 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    543ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23691 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL544     



23692 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    545ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23693 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL546     



23694 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    547ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23695 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL548     



23696 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    549ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23697 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL550     



23698 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    551ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23699 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL552     



23700 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    553ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23701 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL554     



23702 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    555ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23703 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL556     



23704 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    557ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23705 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL558     



23706 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    559ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23707 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL560     



23708 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    561ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23709 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL562     



23710 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    563ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23711 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL564     



23712 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    565ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23713 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL566     



23714 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    567ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23715 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL568     



23716 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    569ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23717 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL570     



23718 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    571ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23719 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL572     



23720 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    573ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23721 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL574     



23722 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    575ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23723 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL576     



23724 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    577ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23725 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL578     



23726 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    579ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23727 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL580     



23728 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    581ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23729 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL582     



23730 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    583ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23731 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL584     



23732 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    585ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23733 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL586     



23734 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    587ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23735 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL588     



23736 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    589ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23737 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL590     



23738 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    591ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23739 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL592     



23740 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    593ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23741 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL594     



23742 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    595ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23743 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL596     



23744 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    597ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23745 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL598     



23746 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    599ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23747 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL600     



23748 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    601ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23749 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL602     



23750 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    603ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23751 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL604     



23752 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    605ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23753 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL606     



23754 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    607ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23755 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL608     



23756 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    609ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23757 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL610     



23758 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    611ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23759 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL612     



23760 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    613ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23761 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL614     



23762 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    615ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23763 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL616     



23764 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    617ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23765 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL618     



23766 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    619ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23767 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL620     



23768 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    621ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23769 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL622     



23770 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    623ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23771 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL624     



23772 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    625ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23773 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL626     



23774 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    627ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23775 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL628     



23776 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    629ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23777 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL630     



23778 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    631ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23779 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL632     



23780 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    633ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23781 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL634     



23782 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    635ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23783 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Sobre a mesa, avisos de Ministros de Estado 
que passo a ler.

São lidos os seguintes:

AVISOS 
DE MINISTRO DE ESTADO

–Nº 185/2008, de 17 do corrente, do Ministro da Fa-
zenda, encaminhando informações em resposta 
ao Requerimento nº 457, de 2008, do Senador 
Eduardo Azeredo;

– Nº 954/2008, de 16 do corrente, do Ministro da Jus-
tiça, encaminhando informações em rsposta ao 

Requerimento nº 365, de 2008, do Senador Ar-
thur Virgílio; e

– Nº 961/2008, de 18 do corrente, do Ministro da Justi-
ça, encaminhando informações complementares 
em resposta ao Requerimento nº 82, de 2008, 
do Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 
Requerentes.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, Projeto de Lei do Congresso Na-

cional que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI Nº 12, DE 2008-CN

JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL636     



23784 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    637ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23785 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL638     



23786 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    639ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23787 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL640     



23788 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    641ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23789 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL642     



23790 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    643ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23791 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL644     



23792 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    645ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23793 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL646     



23794 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    647ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23795 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL648     



23796 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    649ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23797 JUNHO 2008ANAIS DO SENADO FEDERAL650     



23798 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2008    651ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2008 



Junho de 2008 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 26 23799 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– O projeto que acaba de ser lido vai à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de 
2006–CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação do Projeto:

Leitura: 25-6-2008
Até 30-/6 publicação e distribuição de avulsos;
Até 8-7 prazo final para apresentação de emendas;

Até 13-7 publicação e distribuição de avulsos das 
emendas; e

Até 11-8 encaminhamento do parecer final à Mesa do 
Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – Sobre a mesa, Projeto de Lei do Senado que 
passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 

AM) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 

e remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, ofícios do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Não há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Geovani Bor-
ges, Alvaro Dias, Mário Couto, João Tenório, Flexa 
Ribeiro e Marconi Perillo enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto no art. 
203, combinado com o art. 210, inciso I e o § 2º, do 
Regimento Interno.

S. Exª serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna, neste momento, para fa-
zer o registro da matéria “Temporão na corda bamba” 
da revista IstoÉ, em sua edição nº 2016, ano 31, de 
25 de junho de 2008.

A matéria analisa o processo de desgaste que 
vem sofrendo o Ministro da Saúde, José Gomes Tem-
porão, junto ao Governo Federal. Diz a revista IstoÉ 

que “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, o PMDB”. A maté-
ria torna explícita a irritação do Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva com o Ministro em questões fundamentais 
para o Governo como a da renovação da CPMF.

Como médico, acredito que o problema da saúde 
brasileira é de gestão e de planejamento pois, mes-
mo com o fim da CPMF o Brasil continua batendo re-
cordes de arrecadação e não trata a saúde brasileira 
como prioridade.

Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Se-
nado Federal, requeiro que a matéria citada seja consi-
derada como parte integrante deste pronunciamento.

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. GEOVANI BORGES (PMDB – AP. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, permitam-me fazer aqui breve re-
gistro sobre um fato que revela por um lado a preo-
cupante capacidade inventiva do crime e por outro 
uma incongruência quando se pensa na modernida-
de galopante dos meios de comunicação nos dias de 
hoje. Refiro-me à inusitada notícia vinda do interior de 
São Paulo, onde a segurança de uma penitenciária 
descobriu uma nova modalidade de crime praticada 
de dentro das celas: drogas e celulares entravam na 
prisão voando. 

É isso mesmo. Por mais inusitado e surpreen-
dente que pareça, os bandidos estão usando pom-
bos para que as aves carreguem sacos amarrados 
nas penas levando drogas e peças de aparelhos 
celulares. 

O arsenal colocado criminosamente à dispo-
sição de homens que deveriam estar sob vigilância 
máxima do Estado, há muito vem desafiando todas 
as estratégias de combate ao crime. Mas isso se re-
vela particularmente difícil quando o cenário não é 
a vida lá fora, não é o espaço social e sim, as celas 
de um presídio.

É de lá dentro que as mentes engenhosas do 
crime, lamentavelmente auxiliadas pela conivência 
e pela corrupção de agentes policiais e de fami-
liares dos presos, engendram a continuação das 
ações delituosas. Sim senhores. É de dentro das ce-
las que mortes são encomendadas; que seqüestros 
são acionados; que pontos de venda de drogas são 
abastecidos; que jovens são arregimentados para o 
submundo do crime.

Estarrecida a sociedade se pergunta como exis-
te tanta facilidade para a entrada de aparelhos ce-
lulares e armamentos nos presídios incluindo ai os 
de segurança máxima. Desiludida, as pessoas de 
bem se indagam como é possível que a arquitetura 
do crime se enrede e se ramifique ao arrepio da lei 
e de qualquer tipo de prevenção. Decepcionados, os 
cidadãos de bem perdem a fé nas instituições públi-
cas, nos mecanismos de proteção social, na justiça 
como um todo.

Então, imaginem os senhores se passa pela ca-
beça de alguém, que a figura ingênua dos pombos, 
cuja figura se remete poeticamente ao transporte de 
cartas de amor, possa se transgredir nos dias atuais, 

como transportadores do mal. Meu Deus do Céu... 
aonde chegaremos?

Os pombos, objeto de nosso espanto, sempre 
fizeram parte da paisagem na Penitenciária de Ma-
rília, a 444 quilômetros de São Paulo. Eles moram 
no telhado, perto da janela das celas. E chamaram 
a atenção dos vigias: alguns tinham dificuldade para 
voar. Desconfiados, os agentes deram o alerta. Os 
diretores do presídio queriam saber se os pombos 
poderiam oferecer algum perigo. E iniciaram uma in-
vestigação. Na revista dos parentes que vão visitar 
os presos tiveram uma surpresa. Uma mulher tentou 
sair da penitenciária com dois pombos escondidos 
em uma caixa. As aves carregavam sacos amarrados 
nas penas que serviriam para transportar drogas e 
peças de celular.

A plenitude da era digital derrotada por pombos 
treinados pelos agentes do crime. 

Chega a ser patético quando pensamos na mo-
dernidade e nos equipamentos de última geração usa-
dos para os procedimentos de revista. Aí, vem a mente 
inventiva do mal e traz de volta os pombos-correios. 
Parece grotesca piada, mas é lamentavelmente uma 
realidade. Uma triste realidade que mais uma vez nos 
coloca a todos curvados diante da falta de segurança 
neste País.

Fica aqui nosso registro. Nosso lamento. Nossa 
surpresa e nossa incomensurável decepção.

Como segundo assunto, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero dizer que todos temos, na 
agricultura, um lenitivo de fartura, de riquezas, de 
progresso, de empregabilidade e de exponência da 
economia no Brasil. Toda vitória, toda conquista nes-
se setor , afeta diretamente a vida de cada brasileiro 
e traça para o país o cenário de desenvolvimento que 
todos almejamos.

Quero aqui registrar breve comentário sobre o 
esperado anúncio, na próxima semana, quando o Go-
verno apresentará ao País o Plano Agrícola e Pecuário 
do período 2008/2009 para a agricultura empresarial 
e o Plano de Safra para a agricultura familiar, em pro-
gramas que deverão envolver desembolsos de cerca 
de R$ 78 bilhões.

Para os médios e grandes produtores estão 
sendo esperados cerca de R$65 bilhões e para os 
agricultores familiares e assentados da reforma 
agrária, R$ 13 bilhões. Esse esforço representa um 
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incremento de R$7 bilhões e de R$1 bilhão, respecti-
vamente, em relação à safra atual(2007/08). No caso 
da agricultura familiar, temos como grande novidade 
a simplificação das regras para contratação dos em-
préstimos do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf), que é como bem 
sabemos, uma antiga reivindicação desse grupo de 
produtores.

Registre-se ainda que as taxas de juros serão 
reduzidas e os grupos C, D e E, do Pronaf, serão 
extintos. Para os financiamentos de custeio, as ta-
xas ficarão entre 1,5% ao ano e 5,5% ao ano, sen-
do que hoje variam de 3% ao ano a 5,5% ao ano 
para esses grupos que estão sendo extintos. Já as 
operações de investimento terão juros entre 1% e 
5% anuais, enquanto atualmente variam entre 2% 
e 5,5% ao ano. 

Ao homem, Sr. Presidente, é dado trabalhar e 
sonhar. E quando essas duas faculdades se exercitam 
no cumprimento da gestão pública, muito mais devem 
ganhar em valor.

Vejam os senhores que a meta é garantir um 
aumento de 18 milhões de toneladas de produção até 
2010, principalmente em leite, milho, feijão, arroz man-
dioca, trigo, aves, café, frutas, arroz e cebola. 

Para a agricultura empresarial, não haverá re-
dução das taxas de juros, como quer o Presidente da 
Comissão Nacional de Crédito Rural da Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Carlos 
Sperotto. 

Mas nós nos colocamos com confiança em re-
lação às explicações do Senhor Ministro da Agricul-
tura, Reinhold Stephanes, quando nos assegura que 
as taxas atuais não serão reduzidas justamente por 
conta da inflação. Sustenta S.Exª , que o juro real 
que os produtores vão pagar nesse ano será menor 
do que eles pagaram no ano passado. E se a coisa 
é assim, cartesiana, não há sobre o quê tergiversar. 
No entanto, é de bom tom que destaquemos dois 
itens incluídos no plano de safra que vão beneficiar 
os agricultores. 

O primeiro deles é a criação de uma linha de 
crédito para recuperação de áreas degradadas e a 
melhoria das pastagens, com taxa de juro de 5,5% 
ao ano. A linha deve contar com cerca de R$ 1 bilhão 

em recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 

Destaco ainda, neste meu breve registro, um 
programa para modernização da pequena proprieda-
de que terá juro de 2% ao ano, beneficiando os pro-
dutores que são eficientes e que terão condições de 
elevar sua produção.

Que o bom senso, a inteligência, a boa vontade 
e a boa intenção sejam as linhas mestres dos estu-
dos que irão nortear os técnicos da Agricultura e da 
Fazenda, responsáveis que são pelos últimos ajustes 
no pacote e que o Plano assim, ao ser apresentado 
à sociedade, traga a todos a semente de esperança 
que todos desejamos ver brotar nesse segmento tão 
vital para a economia do Brasil, dando-lhe a estampa 
positiva diante de um cenário mundial absolutamente 
competitivo. 

Era o que eu tinha a dizer!
Muito obrigado!
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fa-
zer o registro da matéria intitulada, “A PERGUNTA DE 
418 MILHÕES DE DÓLARES”, publicada pela revista 
Veja, em sua edição de 11 de junho de 2008.

A matéria destaca que a embrolho que envolve 
a venda da Varig para a Gol e que envolve a Ministra-
Chefe da Casa Civil, Dilma Roussef. A reportagem 
levanta uma questão: Por que, tendo uma oferta de 
1,2 bilhão de dólares pela companhia, feita pela TAM, 
a VarigLog, então dona da Varig, optou por uma pro-
posta de 320 milhões de dólares? Segundo a revista, 
a resposta “vale 900 milhões de dólares e pode trazer 
á tona fatos desabonadores para altas autoridades do 
Governo Lula e para o próprio Presidente”.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para 
fazer o registro da matéria intitulada “Dilma interferiu 
em pedágio, diz documento”, publicada pelo jornal O 
Globo, de 16 de junho de 2008.

A matéria destaca que, segundo um memorando 
de um diretor da ANTT, Agencia Nacional de Transpor-
tes Terrestres, o reajuste de concessionária no Sul foi 
revisto para baixo após passar pela Casa Civil.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-
tada seja considerada parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer 
o registro da matéria intitulada “Marcos Valério conde-
nado por falsidade ideológica”, publicada no jornal O 
Globo, em sua edição de 10 de junho de 2008.

A matéria destaca que Marcos Valério Fernandes 
de Souza, operador do mensalão do PT, foi condenado 
pelo crime de falsidade ideológica pela emissão de no-
tas fiscais falsas por uma de suas empresas, a SM&B 
Comunicação, entre agosto de 2002 e novembro de 

2003. A pena estabelecida pela Justiça de Minas Ge-
rais, inclui serviço comunitário e pagamento de multa. 
Ele vai recorrer.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOÃO TENÓRIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer 
o registro da matéria intitulada “‘Você não tem que se 
meter nisso’, disse Dilma”, publicada no jornal O Estado 
de S.Paulo, em sua edição de 06 de junho de 2008.

A matéria destaca que a Ministra-Chefe da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, operou para silenciar resistências 
no Governo à venda da VarigLog para fundo america-

no Matlin Patterson e três sócios brasileiros, há dois 
anos.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, neste dia 25 de junho de 2008, o Brasil amanheceu 
entristecido, comovido pela morte de D. Ruth Vilaça Leite 
Cardoso, esposa de nosso ilustre e prezado Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, a quem apresentamos nos-
sos votos de pesar e nossa esperança de que a imagem 
de sua companheira lhe sirva de esteio e consolo num 
momento tão doloroso para todos nós brasileiros.

Quem nos deixa, Senhoras e Senhores Senadores, 
é uma dessas pessoas discretas, de poucas manifesta-
ções, porém firme no objetivo de construir um Brasil mais 
justo e igualitário, mais acolhedor e cidadão. A marca ine-
gável dessa militante política das fileiras do PSDB foi a 
principal responsável pela tônica social que caracterizou 
os dois mandatos do governo Fernando Henrique.

D. Ruth foi uma antropóloga no mais amplo e irres-
trito sentido da palavra. No mundo acadêmico, notabili-
zou-se como doutora em antropologia pelaFaculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo (FFLCH-USP). Como docente e pesqui-
sadora, atuou na USP, Faculdade Latino-americana de 
Ciências Sociais (Flacso/Unesco), Universidade do Chile 
(Santiago do Chile), Maison des Sciences de L’Homme 
(Paris), Universidade de Berkeley (Califórnia) e Univer-
sidade de Columbia (Nova Iorque).

Era membro associado do Centro para Estudos 
Latino-Americanos daUniversidade de Cambrigde (Ingla-
terra) e membro da equipe de pesquisadores do  Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP – São 
Paulo). Publicou vários livros e trabalhos sobre imigração, 
movimentos sociais, juventude, meios de comunicação 
de massa, violência, cidadania e trabalho.

Na vida prática, D. Ruth sempre esteve à frente 
da luta pela inclusão social, por um Brasil que desse a 
todos os brasileiros condições de devesenvolvimento 
pleno das potencialidades. Sabia da importância de se 
estender o progresso às mais distantes regiões, à cida-
de e ao campo, aos centros urbanos e à periferias.

Durante os dois mandatos do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, D. Ruth fundou e presidiu o Comu-
nidade Solidária, atual Comunitas, organização respon-
sável por programas sociais e de voluntariado. Seguia 
a própria luz que sempre a guiou como vanguarda nos 
meios acadêmicos e políticos e lhe deu uma percepção 
para além de seu tempo e dos muros da academia.

Não poderíamos deixar de notar, como observa 
artigo do Correio Braziliense, que a Dra. Ruth Cardoso 
foi uma das primeiras acadêmicas brasileiras a perceber 
a emergência dos movimentos sociais que abrigavam 
diversidades – como os feministas, étnico-raciais e de 
orientação sexual. 

Esse reconhecimento foi um marco na Antro-
pologia e na Sociologia, porque, até a década de 70, 
os meios intelectuais ainda consideravam que esses 

movimentos não tinham status para merecer a aten-
ção da universidade. A antropóloga Ruth Cardoso já 
os chamava de “novos movimentos sociais”, uma das 
inovações que lhe marcariam a brilhante carreira.

É de autoria de Dra. Ruth Cardoso, também, os 
primeiros estudos sobre a imigração japonesa para 
São Paulo, que foram transformados em tese e decer-
to contribuíram para a compreensão desse processo, 
que completou cem anos em 2008.

Lamentavelmente D. Ruth Cardoso sofreu as 
agruras do Golpe Militar de 64 e teve de se afastar do 
Brasil, juntamente como o marido, mas jamais se ar-
redou das questões antropológicas e sociais, jamais 
deixou de pensar nosso País e propor soluções para 
a inquietante desigualdade e exclusão social.

Sem dúvida, esse espírito se projetou na criação 
do projeto Comunidade Solidária, baldrame de todos 
os outros que se multiplicaram nos estados brasileiros 
e no atual governo. Por tudo que representou para o 
Brasil, D. Ruth nos deixa – talvez um pouco magoada 
– pelas recentes insinuações sobre o uso indevido dos 
cartões corporativos.

Ela foi uma dessas pessoas – poucas, com cer-
teza – que sempre estabeleceu uma barreira clara e 
inabalável entre o público e o privado. Franca nas crí-
ticas e nas observações, deixou como patrimônio para 
a gerações legado que pode ser resumido em uma 
única palavra: exemplo.

Que todos nós possamos buscar nessa grandio-
sa brasileira, antropóloga e esposa a inspiração para 
estarmos em permanente sintonia com os problemas 
da sociedade. Que todos nós possamos buscar em D. 
Ruth Vilaça Leite Cardoso o norte para superarmos 
as desigualdades e a exclusão e fazermos o percurso 
rumo ao Brasil cidadão.

D. Ruth, a senhora deixa profunda saudades em 
todos os brasileiros!

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 

– A Presidência lembra às Senhoras e aos Senhores 
Senadores que o Senado Federal está convocado 
para uma sessão especial a realizar-se amanhã, às 
10:00 horas, em comemoração ao transcurso do 152º 
aniversário de criação do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal.

Lembra, ainda, que usarão da palavra os Líderes 
ou quem suas Excelências indicarem.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – 
AM) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 26 
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PT - João Pedro** (S)

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)

Bloco-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

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

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)

Maioria-PMDB - Roseana Sarney*
PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Maioria-PMDB - José Maranhão*
PTB - Carlos Dunga** (S)

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
Bloco-PT - 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).
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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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5. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 18.07.2008 (Of. 30/08-GLDEM).
6. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
9. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n.º 3 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES

Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar. 

Número de membros: 5 titulares

 

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972

Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972

Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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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.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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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.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3311-5255   Fax:3311-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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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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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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