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Ata da 77ª Sessão Especial, 
em 20 de maio de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Marconi Perillo e da Sra. Patrícia Saboya

(Inicia-se a Sessão às 10 horas e 52 minu-
tos, e encerra-se às 12 horas e 19 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão especial destina-se a home-
nagear os 20 anos de fundação da Associação dos 
Jovens Empresários de Fortaleza, de acordo com o 
Requerimento nº 480, de 2009, de iniciativa da ilus-
tre Senadora Patrícia Saboya e outros Srs. Senadores 
e Senadoras.

Convido para comporem a Mesa o Vice-Gover-
nador do Estado do Ceará, Exmº Sr. Francisco José 
Pinheiro, e o Vice-Presidente da Confederação Na-
cional dos Jovens Empresários, Conaje, Sr. Leonardo 
Bayma.

Tenho a honra de convidar a primeira signatária 
da presente sessão, Exmª Srª Senadora Patrícia Sa-
boya. (Palmas.)

Convido o Coordenador da Associação dos Jovens 
Empreendedores de Fortaleza, João Rafael Furtado; o 
Exmº Sr. Deputado Mauro Benevides. (Palmas.)

É uma honra recebê-lo, Dr. Mauro Benevides, 
ex-Presidente do Senado.

Minhas boas-vindas aos convidados, às convida-
das, às autoridades aqui presentes – civis e militares 
–, Srªs Senadoras, Srs. Senadores.

É com muita satisfação que hoje prestamos esta 
justa homenagem aos 20 anos da Associação dos Jo-
vens Empresários de Fortaleza. Desde já, quero agra-
decer e cumprimentar a ilustre Senadora, minha querida 
colega, Patrícia Saboya, autora do requerimento que 
deu ensejo a esta sessão especial, pela oportunidade 
que nos dá – a todos – de nos congratular com a Asso-
ciação e manifestarmos nosso apreço pelo excelente 
trabalho que, há duas décadas, vem realizando.

Formar lideranças é, sem dúvida nenhuma, um 
dos fatores mais importantes para garantir o desenvolvi-
mento do País. Lideranças empresariais, em particular, 
são especialmente importantes para a sociedade pelo 
potencial de dinamização das forças sociais que sua 
atuação provoca. Assumindo riscos, inovando, criando 

empregos e produzindo renda, o empresário ajuda a 
impulsionar para frente a vida social.

Nesse sentido, a missão de uma associação como 
a AJE Fortaleza, que assume o objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento econômico e social do Esta-
do do Ceará, por meio da formação e capacitação de 
lideranças comprometidas com uma nova mentalidade 
empresarial e cidadã, é não apenas louvável; é impres-
cindível para garantir o dinamismo necessário para al-
cançarmos o desenvolvimento que todos almejamos.

Não é fácil ser um empreendedor. O verdadeiro 
empreendedor tem de reunir talentos dos mais variados 
tipos – virtudes e talentos cada vez mais completos, na 
medida em que cresce a complexidade nos contextos 
em que tem de atuar. O empreendedor, mesmo que 
já possua o impulso, a vontade e o ânimo, não nasce 
pronto; precisa ser formado e orientado, precisa ter 
seus talentos naturais estimulados, precisa do apoio de 
outros como ele para que tenha uma chance efetiva de 
alcançar a excelência. Isso é especialmente verdadeiro 
quando estamos falando de jovens empresários. Daí a 
importância de instituições como a AJE Fortaleza.

Tem crescido no Brasil o chamado empreende-
dorismo de oportunidade. Precisamos incentivar cada 
vez mais esse tipo de empreendedorismo. Precisamos 
capacitar os nossos jovens que têm talento e disposição 
para abrir o seu próprio negócio, a sua própria empresa. 
Precisamos dar condições para que os empreendedores 
recém-chegados ganhem força e resistência. O traba-
lho realizado por associações como a AJE Fortaleza, 
ao fazer exatamente isso, produz, assim, um objetivo 
de alta relevância social e econômica.

Enfim, quero congratular-me com todos os jovens 
empresários de Fortaleza, a quem saúdo na pessoa 
do Coordenador Geral da AJE Fortaleza, o Sr. João 
Rafael Furtado, pela passagem dos 20 anos de ativi-
dades de sua Associação, desejando muito sucesso a 
ele, a todos os presentes e aos que não vieram. Bons 
negócios a todos.

Igualmente, quero cumprimentar, mais uma vez, 
a Senadora Patrícia Saboya pela iniciativa.

Quero saudar um empresário, um político que 
é referência para todos nós, que começou também 
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como jovem empresário no Estado do Ceará, o ex-
Governador e Senador Tasso Jereissati.

E informar ainda que, no último final de semana, 
tive o prazer, Senadora Patrícia, de comparecer a um 
evento organizado pelos jovens empresários, jovens 
líderes em Pernambuco, quando pude discorrer sobre 
infraestrutura e logística no Brasil. Um evento que con-
grega todo este potencial de jovens líderes, de jovens 
empresários, todos eles buscando contribuir para a 
construção de um Brasil dinâmico, justo, empreende-
dor e, sobretudo, competitivo.

A todos, meus parabéns pelo excelente trabalho 
que vêm realizando em prol do empreendedorismo 
brasileiro.

Era o que tinha a dizer, representando aqui a 
Presidência do Senado Federal. (Palmas.)

Concedo a palavra à ilustre Senadora Patrícia 
Saboya, que também é membro desta Mesa Diretora, 
primeira subscritora do requerimento, que fará uso da 
palavra agora.

A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente Marconi Perillo, a quem agradeço a honra 
de presidir esta sessão neste momento que, para nós, 
cearenses principalmente, é muito importante. Agra-
deço a sensibilidade de V. Exª, que, desde o início, 
se colocou inteiramente à disposição. Já esteve duas 
vezes aqui no plenário para dar início a esta nossa 
homenagem. Portanto, agradeço, em nome de todos 
os jovens empresários que aqui estão, a presença e 
a importância de V. Exª nesta manhã.

Quero cumprimentar todos os representantes da 
Mesa, na pessoa do Vice-Governador do meu Estado, 
Ceará, Exmº Sr. Francisco José Pinheiro, representando 
o Exmº Sr. Governador Cid Gomes. Quero cumprimentar 
meu querido amigo Leonardo Bayma, Vice-Presidente da 
Confederação Nacional dos Jovens Empresários; meu 
querido João Rafael Furtado, Coordenador da Asso-
ciação dos Jovens Empreendedores de Fortaleza, que 
batalhou e lutou ao lado de seus colegas para que esta 
audiência também pudesse ser realizada; meu querido 
e sempre mestre e líder de todos nós, Mauro Benevi-
des, que teve também a honra de presidir esta Casa e 
hoje nos enche de alegria com sua presença nesta data 
que, para nós, é fundamental e muito importante. Que-
ro cumprimentar o Secretário Executivo do Ministério 
do Trabalho e Emprego, Sr. André Peixoto Figueiredo, 
que também aqui representa o Ministro do Trabalho, 
Ministro Lupi; todos os Deputados Federais; Deputados 
Estaduais; Srs. Vereadores; nossas lideranças do Ce-
ará; Secretário Mauro Benevides Filho, que acaba de 
chegar. Enfim, para mim hoje é um dia muito especial. 
Fico muito feliz de ter sido, na verdade, provocada e 

convocada pelos jovens empresários do nosso Estado 
para que esta sessão hoje pudesse se realizar.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, fundada a 
4 de junho de 1989, a Associação dos Jovens Empre-
sários de Fortaleza foi a primeira entidade da juven-
tude empresarial independente do Brasil. Constituiu, 
assim, o primeiro núcleo a partir do qual se expandiu 
esse movimento para todos os pontos do País. Pro-
porcionou-se, dessa forma, uma renovação de valores 
ao se conduzir a atividade empresarial.

Agradeço imensamente a presença, agora, do nosso 
querido Ministro Pimentel e do Senador Inácio Arruda.

Nesses 20 anos, a Associação dos Jovens Em-
presários de Fortaleza cumpre a missão de representar, 
aglutinar e informar os jovens empresários comprome-
tidos com a ética, a livre iniciativa e a cidade. Procura 
estimular a cultura empreendedora e criar mecanismos 
para que os jovens empresários possam ingressar no 
mercado e, principalmente, nele se manter.

A entidade reúne cerca de 180 jovens empresá-
rios com idade entre 18 e 32 anos, de todos os seto-
res da economia cearense: indústria, comércio, turis-
mo, serviços e agronegócios, de empresas de todos 
os portes, desde microempresários a sucessores de 
grandes grupos econômicos.

Ao longo do tempo, a Associação provou ser um 
celeiro de jovens lideranças que adquiriram projeção 
em diversas áreas, extrapolando inclusive o meio em-
presarial. Essa nova dimensão representa um passo 
significativo. Não se procura apenas a formação de 
profissionais capazes de conduzir empresas e de pro-
porcionar-lhes uma visão mais inovadora.

Hoje, os integrantes da entidade apontam a impor-
tância de se contar com quadros atentos às questões 
políticas, sociais e econômicas do País. Reconhecem, 
acima de tudo, a relevância de se investir em uma ges-
tão politicamente responsável.

Os projetos desenvolvidos pela Associação con-
tribuem para a formação e consolidação de uma cons-
ciência crítica global em todos os associados, desta-
cando os aspectos empresariais, intelectuais, sociais 
e políticos, promovendo o crescimento pessoal e pro-
fissional do associado.

Além da AJE Fortaleza, o Estado conta hoje com 
mais sete associações de jovens empresários nas ci-
dades de Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro, So-
bral, Tianguá e Pacajus. O movimento é representado 
ainda pela Federação das Associações dos Jovens 
Empresários do Ceará, a Faje-CE, criada em 1999 e, 
no âmbito nacional, pela Confederação Nacional dos 
Jovens Empresários, a Conaje.

A presente homenagem se justifica por três ra-
zões. Em primeiro lugar, pela importância do trabalho 
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realizado pela Associação dos Jovens Empresários de 
Fortaleza ao longo desses 20 anos. Em segundo, pelo 
seu pioneirismo, antecipando um movimento que se 
estenderia por todo o Brasil. Em terceiro, enfim, para 
prestarmos o justo reconhecimento, na figura da AJE 
Fortaleza, a todas as entidades representativas dos 
jovens empresários do País, que vêm conseguindo 
amplo êxito em um processo de renovação de postura 
entre as classes produtivas.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, este movi-
mento de renovação teve o condão de modificar pro-
fundamente o espírito com que se administram as em-
presas brasileiras. Deixou-se para trás uma coisa muito 
importante: o individualismo que marcava o ethos liberal 
clássico para se reconhecer a importância da respon-
sabilidade social. Hoje, a quase totalidade dos nossos 
empresários administra a produção com o sentimento 
de que, mais do que gerar riquezas, devem contribuir 
para a evolução do conjunto da sociedade. Trata-se de 
uma tendência crescente, em rápida evolução.

A Associação dos Jovens Empresários de For-
taleza e suas irmãs de todo o País perceberam que 
essa responsabilidade social vai além do previsto ori-
ginalmente. Constataram que, por sua formação, por 
sua posição na comunidade e até pela capacidade de 
mobilizar recursos, os empresários brasileiros podem, 
e devem, participar de forma mais incisiva da nossa 
vida política, econômica e cultural. Devem estar pre-
sentes no processo decisório em todas as suas ins-
tâncias. Essa talvez seja a mais relevante contribuição 
que proporcionam hoje ao País.

Difundindo sua visão e buscando a troca de ex-
periências, os integrantes da Associação dos Jovens 
Empresários de Fortaleza desenvolvem as chamadas 
Missões Empresariais. Visitam entidades que, nos de-
mais Estados, partilham seus ideais e propostas. Já 
realizaram inclusive missões internacionais, fazendo-se 
presentes em países como Portugal e Cabo Verde.

Da mesma forma, a Associação promove e par-
ticipa de eventos com objetivo semelhante. Destaco, 
entre outros, o Congresso Líder Nordeste, que reuniu 
mais de mil participantes, entre estudantes e lideranças 
empresariais de todo o Brasil. Com o mote “Liderança 
de Valor: Agir e Empreender”, organizaram-se cinco 
painéis temáticos, que contaram com a mediação e as 
palestras de autoridades em diversas especialidades 
do mercado empresarial.

Uma iniciativa de grande interesse foi o Feirão do 
Imposto, realizado pela Associação dos Jovens Empre-
sários de Fortaleza em colaboração com a Confedera-
ção Nacional dos Jovens Empresários e a Federação 
das Associações dos Jovens Empresários do Ceará. 

Na mesma data, outros Feirões se organizaram em 
mais 12 unidades da Federação.

Trata-se de um esforço para conscientizar a popu-
lação para o peso representado pelos impostos sobre 
a economia brasileira, com efeitos como a retração do 
consumo, o desestímulo ao investimento, as barreiras 
à criação de novos empregos e o risco de estagnação 
dos empreendimentos.

Assim, ensinaram que o preço do arroz, presente 
nas compras de todas as famílias brasileiras, embute 
nada menos, Sr. Presidente, do que 17% em diversos 
impostos. Da mesma forma, o quilo do feijão, que custa 
R$5,19, sairia por R$4,39, com a exclusão dos tributos. 
Com dados práticos como esse, os jovens empresários 
cearenses conseguiram impactar a opinião pública, 
conscientizando os cidadãos para o ônus que carregam 
com o peso de um Estado inchado demais.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, esses números podem efetivamente chocar, mas 
não conseguiram abalar o espírito empreendedor do 
povo brasileiro. Apesar do peso dos tributos e da bu-
rocracia, a cada quatro anos, o número de pequenas 
e microempresas cresce mais de 20% em nosso País. 
Entre 2000 e 2004, por exemplo, saltou de 4,1 milhões 
para 5 milhões.

Isso se deve em grande parte ao movimento de 
modernização, que tem seus verdadeiros apóstolos 
em entidades como a Associação dos Jovens Empre-
sários de Fortaleza e a Federação das Associações 
dos Jovens Empresários do Ceará. Hoje, para que 
uma empresa nasça ou se fortifique, é indispensável 
a busca de novos nichos de mercado, desenvolvendo 
produtos e serviços que façam a diferença diante da 
concorrência.

Da mesma forma, não há mais espaço para o 
empirismo. Como bem perceberam as associações que 
hoje estamos homenageando, a tecnologia empresarial 
e a tecnologia da informação fazem atualmente a dife-
rença. Há um movimento permanente de mudança, e 
a atualização precisa estar presente a cada momento 
na atividade das empresas.

(O Senador Tasso Jereissati cumprimenta 
a Senadora Patrícia Saboya.)

A SRA. PATRÍCIA SABOYA (PDT – CE) – Comu-
nico agora também a presença do Exmº Sr. Senador 
Tasso Jereissati.

A difusão desses novos instrumentos que se tor-
naram indispensáveis para o êxito da atividade econô-
mica em um mundo cada vez mais competitivo constitui 
um dos grandes êxitos alcançados pela Associação 
dos Jovens Empresários de Fortaleza.
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Graças ao trabalho dessas entidades, contamos 
hoje com empresas economicamente mais fortes, re-
novadas em seu espírito e conscientes de sua missão 
social. Podemos, Sr. Presidente, dizer que o Brasil está 
melhor em função desse processo. 

Vinte anos constituem muito tempo se compa-
rados com a efêmera vida humana. Mas representam 
apenas um momento quando se considera toda a His-
tória. Por tudo o que se conseguiu nesse período, não 
só no Ceará, mas também pela difusão de sua men-
sagem modernizadora em todo o País, a Associação 
dos Jovens Empresários de Fortaleza merece, hoje, 
todas as homenagens e todo o nosso aplauso, assim 
como os votos de que prossiga em suas iniciativas no 
grande futuro que tem pela frente.

Sr. Presidente, preparei este pronunciamento; 
não falei de improviso, porque a história da AJE é uma 
história muito importante não só para o povo de nossa 
terra, o Ceará, mas também para todo o Brasil. É im-
portante porque foi ali que se iniciou uma atividade que 
conseguiu mobilizar jovens do Brasil inteiro que hoje 
têm uma consciência bastante diferente. E eu posso 
testemunhar, por tudo que venho acompanhando ao 
longo da história dessa Associação de Jovens Empre-
sários, que, acima de tudo, como se diz, largaram de 
mão o individualismo, largaram de mão o sucesso par-
ticular apenas de suas empresas – pequenas, grandes 
ou médias empresas – para se dedicarem às causas 
sociais, para se dedicarem à política, para se dedica-
rem ao desenvolvimento e à criação de uma idéia e 
de um sonho para que todos nós possamos viver em 
um País mais justo e melhor.

Portanto, trago aqui o meu abraço a cada um de 
vocês, um abraço muito carinhoso, um abraço de co-
ração de quem é uma verdadeira fã e uma torcedora 
dessa turma, dessa “galera” – se me permitirem assim 
chamar – que tem feito tanto pelo nosso Estado, que 
tem feito tanto pelo nosso País apenas com a vontade 
e com os sonhos de mudanças.

Parabéns a todos vocês e muito obrigada por me 
permitirem fazer esta homenagem hoje a todos.

Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Representando a Liderança do PSDB, conce-
do a palavra ao ilustre Senador Tasso Jereissati, ex-
Governador, por três vezes, do Estado do Ceará, cujo 
início das atividades públicas se deu em razão da jovem 
liderança empresarial exercida àquela época.

E tenho a satisfação de passar a Presidência 
dos trabalhos desta sessão solene à ilustre primeira 
signatária e Secretária da Mesa Diretora do Senado, 
Senadora Patrícia Saboya.

O Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Sra. Patrícia Saboya, 4º Secretária.

A SRA. PRESIDENTE (Patrícia Saboya. PDT – 
CE) – Com a palavra o Senador Tasso Jereissati. De-
pois vou fazer uma gracinha com V. Exª também.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Senadora Patrícia, que preside esta sessão; Senador 
Marconi Perillo, Senador de Goiás, ex-Governador de 
Goiás e um grande estimulador das lideranças jovens 
desde a sua época como Governador, sou testemunha 
do trabalho e do entusiasmo que dedicou às lideran-
ças jovens, não só na área empresarial, mas também 
na área política, estimulando, dando espaço, fazendo 
com que tivessem visibilidade às lideranças do Estado 
e também participando sempre ativamente de todos 
os movimentos jovens políticos do nosso Partido e da 
área empresarial no Brasil e, agora, mais uma vez, 
demonstra a importância que dá a esses movimentos, 
vindo presidir esta sessão. É uma honra ser do seu 
Partido, Senador Marconi Perillo.

A Senadora Patrícia, minha companheira de Se-
nado, cearense, acompanha também de perto os tra-
balhos da juventude, principalmente no Estado do 
Ceará, e tem sido uma grande amiga da AJE em to-
dos os momentos do seu trabalho de consolidação. 
Foi ela quem tomou a iniciativa desta homenagem. 
Estava ouvindo seu discurso lá fora e, passando por 
ela na tribuna, não pude deixar de fazer um elogio a 
seus dotes intelectuais. Fiz questão de fazê-lo, porque 
pedi licença.

Meu eterno Senador e Líder Mauro Benevides, 
companheiro dos meus primeiros momentos na políti-
ca, instrutor, conselheiro, uma das figuras mais dignas 
da política cearense, aqui tão bem representando os 
Deputados Federais do Estado do Ceará.

Vice-Governador Pinheiro sobre quem, apesar de 
não ser do meu Partido, mas de um Partido oposto ao 
nosso no Estado do Ceará e no Brasil, tenho ouvido 
importantes referências por parte dos jovens, principal-
mente da AJE, ao apoio constante que ele tem dado a 
esse grupo – não só apoio material, mas também um 
acompanhamento pessoal e importante.

Sr. Secretário Executivo do Ministério do Tra-
balho e Emprego, Sr. André Figueiredo Lima, que foi 
Deputado Federal e Secretário da Juventude no Es-
tado do Ceará; lideranças jovens, aqui representadas 
pelo Rafael e pelo Leonardo, atual Presidente da AJE 
no Estado do Ceará e ex-presidente da AJE, que têm 
dado sequência constante, consistente, a um traba-
lho em que acho que o Estado do Ceará, se não foi 
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pioneiro,foi um dos primeiros e no qual cada vez vem 
se destacando mais.

Eu queria, em rápidas palavras, porque hoje esta-
mos tendo reunião da CCJ, Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania, onde há importante discussão e 
votação sendo feitas, parabenizar a Senadora Patrícia 
por esta iniciativa e dizer que acompanho de perto o 
trabalho da AJE no Estado do Ceará.

Eu queria saudar vários cearenses que estão 
aqui, como o Secretário Mauro Benevides Filho – evi-
dentemente o nome já está dizendo, filho do Senador 
Mauro Benevides –, hoje Secretário da Fazenda do 
Ceará, cargo que exerce com muita competência; o 
Tales de Sá Cavalcante, também aqui presente, que 
é um dos grandes empresários do Estado, educador 
e liderança de espírito público muito grande, que tem 
voltado sua vida justamente à educação e formação 
dos jovens no Estado do Ceará; o Deputado Estadual 
Tomás Figueiredo. Portanto, o Ceará está com uma 
representação bastante expressiva aqui, o que mos-
tra a sintonia que o Estado tem em relação a esses 
movimentos.

Eu mesmo fui fruto de um movimento parecido 
com esse. Na época, não era a AJE, não existia a AJE, 
mas existia o CIC, de que o Tales acho que fez parte, 
em determinado momento. Era o Centro Industrial do 
Ceará, que, apesar de ser uma entidade antiga, naquele 
momento, foi ocupada pelos jovens empresários cea-
renses, jovens naquela época, que fizeram um trabalho 
muito parecido com o que hoje a AJE desenvolve. O 
Carlos Matos, que é também originário da AJE, foi um 
dos primeiros Presidentes da AJE, se não me engano, 
o terceiro Presidente da AJE e hoje é Presidente do 
PSDB do Estado do Ceará.

Naquele tempo, a partir desse trabalho, nós de-
senvolvemos, quase que por consequência, sem ne-
nhum esforço, um trabalho na área pública, entrando 
na área da política partidária, e, daí, tivemos, enfim, 
um papel importante e relevante na história do Esta-
do do Ceará.

Tenho certeza de que a AJE também está tri-
lhando caminho semelhante aos nossos, sem dúvida 
nenhuma num outro momento – mas já tem o próprio 
Carlos Matos, que hoje é Presidente do PSDB –, na 
organização das lideranças do Estado do Ceará em 
todo o País, um trabalho importantíssimo.

Enfim, nós queremos apenas desejar a esse gru-
po que continue com o mesmo idealismo que tem hoje, 
que é característico dos jovens. Que não percam esse 
idealismo durante a trajetória de vocês e que aprofun-
dem, cada vez mais, a ideia de um empresário ligado 
aos problemas sociais e econômicos da comunidade 
específica e do País, preocupados em fazer parte, como 

empresários, dessa comunidade de uma maneira mais 
ampla e mais abrangente possível.

Queremos parabenizá-los por esses 20 anos, 
que representam apenas o início dessa entidade, os 
primeiros passos ainda, pois 20 anos é muito pouco 
para uma entidade que tem futuro e que, com certeza, 
fornecerá ainda ao Brasil, tanto na área empresarial 
como na área pública, líderes que vão trazer muitas 
alegrias ao nosso País.

Parabéns, Senadora Patrícia, por esta iniciativa, 
e parabéns à AJE e a todos aqueles que fazem parte 
dessa entidade.

Muito obrigado. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Patrícia Saboya. PDT – 
CE) – Obrigada também, Senador Tasso Jereissati, 
pela sua presença.

Passo imediatamente a palavra ao nosso Sena-
dor cearense Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Bom-dia a todos.

Quero cumprimentar a Senadora Patrícia Saboya, 
pela iniciativa. Quero cumprimentar o Vice-Governador 
do Estado do Ceará, nosso amigo Francisco Pinheiro. 
Quero cumprimentar o Secretário Executivo do Ministé-
rio do Trabalho, também um jovem executivo, digamos 
assim, mas que teve presença marcante na luta estu-
dantil no Estado do Ceará, nos movimentos de juven-
tude. Então, a sua presença aqui tem uma forte ligação 
com o movimento juvenil do nosso Estado e do nosso 
País. Quero cumprimentar o Capitão-de-Mar-e-Guerra, 
representante do Comandante da Marinha do nosso 
País; o Vice-Presidente da Confederação Nacional dos 
Jovens Empresários, Sr. Leonardo Bayma, presente à 
Mesa dos nossos trabalhos; o Sr. João Rafael Furtado, 
Coordenador da Associação dos Jovens Empreende-
dores de Fortaleza; os Srs. Deputados Estaduais que 
comparecem a esta sessão; o nosso Secretário da 
Fazendo do Estado do Ceará, Mauro Filho; o nosso 
Deputado Tomás Figueiredo Filho, que também é um 
jovem representante do Estado do Ceará; o Deputado 
Delegado Cavalcante, presente na nossa sessão; o 
Carlos Matos, não só ex-dirigente da AJE, mas também 
ex-dirigente da Secretaria de Agricultura do Estado do 
Ceará; o nosso ex-Senador – quer dizer, não existe ex-
Senador, na verdade –, o Senador Mauro Benevides, 
na função hoje de Deputado Federal do nosso Estado, 
o Ceará, uma pessoa muito querida entre nós, pela 
sua trajetória. É muito significativa a sua presença à 
Mesa, porque dá demonstração da intimidade com a 
força juvenil. O Mauro está aqui à Mesa, com todo o 
seu vigor e todo o seu entusiasmo em ajudar o Cea-
rá e ajudar o Brasil, mostrando que a juventude está 
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sempre presente, junto com ele, Mauro Benevides, 
nosso Senador e Deputado Federal.

Eu me congratulo com a Senadora Patrícia Sa-
boya por esta iniciativa de trazer aqui os jovens em-
presários do Estado do Ceará e do Brasil, porque essa 
relação sempre foi de muita intimidade, meu caro De-
putado Federal Chico Lopes e nosso Deputado Federal 
Paulo Henrique Lustosa, que está conosco também, 
presente em nossa sessão, prestigiando esta iniciativa 
da Senadora Patrícia.

Tive a felicidade de estar presente no movimen-
to social num período difícil da vida política brasileira, 
em que se exigia muita disposição, às vezes, muita 
disciplina da juventude para buscar alternativas para 
o nosso País. E era preciso fazer uma ampla frente 
política, meu caro Secretário de Turismo, Henrique 
Sérgio, aqui presente também na nossa sessão; era 
preciso uma ampla frente política para desenhar um 
novo projeto para o Brasil, um projeto calcado na liber-
dade, na democracia, na participação do conjunto da 
sociedade, das diferentes opiniões sobre o Brasil. E a 
AJE, quando surgiu, já no processo da Constituição – 
nós estávamos discutindo a atual Constituição brasileira 
na Assembléia Nacional Constituinte, quando surgiu a 
Associação dos Jovens Empresários –, essa turma de 
jovens empresários, desde o seu primeiro presidente 
até hoje, colocou esse tema como questão central para 
a juventude que tinha responsabilidade de conduzir 
empresas, de conduzir negócios, que eram filhos de 
empresários ou eram jovens empresários que, mesmo 
não tendo a tradição da família, entravam no mundo dos 
negócios. Essa turma de jovens empresários colocou 
o debate político à mesa: é preciso discutir a política, 
é preciso discutir os rumos do Brasil; não é possível 
um Brasil novo sem um grande e importante projeto 
com a presença da juventude. Então, essa turma de 
jovens empresários não teve, em nenhum instante, uma 
motivação – digamos assim – negativa, no sentido de 
excluir qualquer pensamento do debate sobre os ru-
mos de nosso País, sobre qual a melhor saída para o 
Brasil, porque a crise era generalizada.

O Brasil veio quebrando a sua economia desde 
82. Em 82, ele liquidou a economia brasileira. Depois, 
houve o período da redemocratização brasileira, o pri-
meiro governo da redemocratização, o governo do Pre-
sidente Sarney; em seguida, o governo do Presidente 
Collor. Foram governos de grandes conturbações até 
chegar no período de 90 e no final dos anos 90, quan-
do o País quebrou de novo, se arrebentou de novo. O 
Brasil teve que se desfazer de grandes empresas bra-
sileiras, que tiveram que ser entregues a estrangeiros 
pela incapacidade do Governo e pela incapacidade 
também, digamos assim, das grandes empresas bra-

sileiras de adquirirem aqueles ativos que estavam na 
mão do Estado brasileiro. Tivemos que entregar tudo 
a estrangeiros para pagar dívida, para pagar isso, para 
pagar aquilo. Então, continuamos devendo mais e per-
demos os ativos. E hoje se mostra que aquela posição 
não era a mais acertada. Hoje. Lá atrás, considerou-se 
que aquele era o caminho que o Brasil deveria seguir, 
do ponto de vista do Governo.

A juventude empresarial colocou esse debate na 
mesa. Nós, que estamos aqui – a Senadora Patrícia; 
o Senador Tasso Jereissati; o Deputado Chico Lopes; 
eu, que estive várias vezes; Pinheiro; esse povo todo; 
Deputados estaduais; Deputados federais; todos os 
Partidos indistintamente, porque nunca houve exclu-
são de força política –, tivemos oportunidade de nos 
apresentar aos jovens empresários para que eles pu-
dessem formar o melhor juízo sobre qual projeto era 
mais importante para o Estado do Ceará e para o Brasil. 
Isso é muito significativo na minha opinião. Mostra que 
essa juventude empresarial é aberta ao conjunto das 
opiniões da sociedade organizada do nosso País.

Todos puderam opinar e oferecer sua proposta até 
alcançarmos os dias de hoje, quando o País é conduzi-
do por um conjunto de forças, tendo, no centro, forças 
do campo popular – então, ali está o Partido dos Traba-
lhadores. O Partido Comunista do Brasil, pela primeira 
vez na história, participa de um Governo central; pela 
primeira vez tem um Ministro de Estado, participa de 
várias instâncias do Governo. Este fato é alvissareiro 
do ponto de vista da democracia brasileira: o Partido 
Comunista do Brasil participa do Governo.

E vão-se criando condições mais favoráveis, des-
de José Bonifácio, passando-se por Deodoro, Floriano 
e Getúlio; desse tempo para cá, vão-se criando condi-
ções mais favoráveis, e, num momento de democracia, 
busca-se construir um projeto nacional, um projeto de 
Brasil. Isso não é fácil. A juventude sabe disso, porque 
lutou muito por isso e porque luta por isso, porque é 
importante. O projeto de Brasil não exclui o Brasil do 
mundo; ao contrário, é um projeto que inclui mais ainda 
o Brasil no mundo. É tanto que, mesmo sem dominar o 
inglês, o francês, o alemão, o russo ou o mandarim, o 
Presidente brasileiro, hoje, falando um português lá de 
Pernambuco, é facilmente compreendido em qualquer 
lugar do mundo; aliás, compreendido e muito aplaudido. 
Por quê? Por que é compreendido? É compreendido 
porque começa a se esboçar no Brasil um projeto de 
Brasil. E quando você levanta mais a cabeça, as pes-
soas respeitam mais e passam a compreender sua lín-
gua, mesmo sem nunca ter falado Português. Quando 
você se enverga, vai-se dobrando, ninguém consegue 
entender; mesmo que se fale perfeitamente o idioma 
estrangeiro, eles não conseguem entender você.
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O Brasil hoje vai esboçando esse caminho novo, 
e a juventude tem responsabilidade sobre esse ca-
minho, porque boa parte dos primeiros dirigentes da 
AJE – e depois esses primeiros dirigentes da AJE 
foram responsáveis pela criação de várias AJEs pelo 
Brasil afora, até se ter uma confederação dessas as-
sociações de jovens empresários –, de 20 anos atrás, 
muitos deles são hoje dirigentes do Estado brasileiro; 
muitos estão participando, de forma central, da con-
dução desse novo projeto de Brasil, que ainda é um 
esboço. Agora, esse esboço tem reação. Vocês não 
imaginam o que é a reação ao Brasil ou a uma insti-
tuição brasileira, respeitadíssima, por ter conseguido 
tecnologia suficiente para buscar petróleo a mais de 
cinco mil metros de profundidade no mar. Não se ima-
gina o que é colocar um tubo de ferro e, dentro dele, 
outro tubo de ferro para se buscar esse petróleo. Tudo 
isso com um aço especial. E, para explorar só um dos 
campos do pré-sal, você precisa de mais de cinco mil 
furos desses, cada um com grande equipamento de 
grande tecnologia. Então, é preciso bombardear esse 
projeto e pegar, às vezes, como veio central, um dis-
curso que o Brizola e outros grandes brasileiros iden-
tificaram como “banda da UDN”; faziam um discurso 
chamado de “falso moralista”. Eram os que não tinham 
moral nenhuma para falar em moralismo, mas que se 
arvoravam nas vestais do Brasil para defender a mo-
ral e os bons costumes. E passavam, então, a atacar 
ou a levantar a suspeição sobre tudo, para, no fundo, 
atacar a questão central, que era não permitir que o 
projeto de Brasil se pusesse de pé.

E, numa hora como essa, sempre é muito signi-
ficativa a participação da juventude. Em nenhum mo-
mento da história política do Brasil, a juventude dei-
xou de estar presente para dizer: “Não. Alto lá! Aqui é 
o Brasil. O que está em curso aqui é o Brasil.” Vamos 
examinar, vamos olhar, vamos saber o que ocorre, 
mas vamos pensar no principal, que é defender nosso 
País, defender o Brasil e defender as empresas bra-
sileiras que ajudam a construir a Nação brasileira. E 
uma dessas empresas chama-se Petróleo Brasileiro 
S.A. – Petrobras. Hoje, não é fácil conduzir um projeto 
de País sem essa empresa. Basta dizer que metade do 
programa hoje emprega quase todos os engenheiros, 
quase todos os geólogos. Não há pessoal disponível 
no Brasil; com essa crise profunda que o mundo está 
vivendo, não há pessoal disponível.

Estive agora com o Ministro Mangabeira Unger, 
em Limoeiro do Norte, no Centro Federal de Educação 
Tecnológica, que forma do soldador, que tem o 2º ano 
primário, até o mestre com doutorado; até um doutor. 
Forma do soldador até o doutor. Desses soldadores 
que estão sendo formados lá, nenhum vai ficar desem-

pregado. Todos já estão sendo contratados dentro da 
escola. E não há gente disponível.

Este é o momento. Na crise mais profunda, es-
tamos vivendo uma situação em que esse povo da 
área da Engenharia e todas as suas correlatas estão 
sendo convocados para ajudar a construir este novo 
momento em que o Brasil vive.

Considero um pouco assim: a juventude tem pa-
pel destacadíssimo. E o debate sobre esse projeto, que 
está em curso no Brasil, ele é que é central, ele é que 
é o mais significativo, ele é que é o mais importante, 
do qual não devemos nunca nos perder na periferia 
dos acontecimentos, devemos tomá-lo como nosso, lá 
no Ceará, através da AJE, e, no Brasil, através da Co-
naje. Devemos tomar em nossas mãos o debate sobre 
o projeto em curso no Brasil, o novo projeto de Brasil, 
que está caminhando, que considero ainda um esbo-
ço, ainda tímido. Podemos avançar mais e com mais 
velocidade, se a juventude ajudar a empurrar o projeto 
de Brasil e não se deixar enganar pelo falso discurso 
udenista, que, vira e mexe, está de volta na Ordem do 
Dia, com muitas vestais se apresentando, mas que de-
pois caem como um castelo de areia; apresentam-se 
como grandes vestais e, daqui a pouco, somem.

Então, chamo, convido e convoco – e sei que es-
tão imbuídos desse espírito – vocês a abraçarem esse 
projeto de Brasil, para que não deixemos o Brasil re-
cuar nesse rumo, nessa trilha do desenvolvimento do 
progresso, porque é isso que ajuda a tirar o povo da 
miséria, a tirar o povo do narcotráfico; é isso que aju-
da a combater com mais firmeza uma das bandeiras 
mais importantes da Senadora Patrícia Saboya, que é 
a questão – porque ela trata de todos assuntos, mas 
esse ela segurou com muita disposição, com muita 
vontade – das crianças, da nossa juventude, que mui-
tas vezes é levada pelo tráfico de drogas ou é levada 
pela prostituição infantil. Ela abraçou essa causa, e é 
preciso progresso, é preciso desenvolvimento, é pre-
ciso o crescimento do nosso País para que possamos, 
efetivamente, resolver esses problemas sociais que 
atingem ainda a nossa Nação.

Agradeço esta oportunidade de me dirigir aos 
jovens empresários do meu Estado e do nosso Brasil. 
Agradeço à Senadora Patrícia, pois foi ela que tomou 
a iniciativa tão significativa de homenagear os 20 anos 
dessa instituição, que tem discutido o Ceará e o Brasil, 
em conjunto, porque nós não estamos separados.

Parabéns! Viva a nossa Associação de Jovens 
Empresários! E, mais uma vez, parabéns à nossa Se-
nadora Patrícia Saboya.

Obrigado. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Patrícia Saboya. PDT – 
CE) – Agradeço também ao Senador Inácio Arruda 
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pelas palavras e registro a importância do seu papel 
hoje também, não só nesta solenidade, mas na luta 
que vem travando pela melhoria da condição de vida 
do nosso povo cearense. Muito obrigada, Senador 
Inácio Arruda.

Antes de passar a palavra ao próximo orador, 
gostaria de ler uma pequena homenagem do Deputa-
do Ciro Gomes. Ele está viajando, está em uma mis-
são oficial da Câmara dos Deputados e, por isso, não 
poderá participar desta solenidade, mas gostaria que 
a sua mensagem fosse transmitida à AJE:

Montar um novo negócio no Brasil está longe de 
ser uma tarefa fácil. Junte-se às dificuldades tributá-
rias e à burocracia, a escassez de oportunidades e 
falta de orientação que o jovem brasileiro encontra 
pela frente.

Quantos talentos já não foram desperdiçados? 
Lideranças que poderiam apresentar características 
comuns do empreendedorismo, como visão de futuro, 
sensibilidade estratégica e capacidade de inovação.

Daí a urgência de se estimular a cultura empreen-
dedora, especialmente no ensino básico e fundamental. 
A preparação desses futuros líderes é essencial para 
o desenvolvimento do Brasil.

Há 20 anos um pequeno, mas valioso grupo de-
cidiu compartilhar as dificuldades, vitórias e estraté-
gias a fim de traçar um objetivo comum. Assim nascia 
a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, 
Instituição hoje respeitada e sólida que, com muito 
orgulho, ajudei a fundar.

Ciro Gomes.
Passo a palavra ao Senador Mauro Benevides 

para que possa pronunciar o seu discurso.

(Fora do microfone, Mauro Benevides 
pergunta se pode ocupar tribuna à esquerda 
da Mesa.)

A SRA. PRESIDENTE (Patrícia Saboya. PDT – 
CE) – Com muito prazer, Senador. A sua tribuna era 
aquela? Então, pronto.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Senadora Patrícia Saboya, membro da Mesa que 
preside esta sessão solene, enquanto anunciava a 
oportunidade de dirigir a palavra aos presentes, V. Exª, 
simultaneamente, designou-me Senador e Deputado. 
Em função disso, eu, sem resistir a esse sentimento 
telúrico, voltei a esta tribuna que tantas e seguidas ve-
zes ocupei em momentos de extrema dificuldade para 
a vida institucional brasileira.

Eu chegava a esta tribuna, juntamente com mais 
15 companheiros, depois de uma arrancada demo-
crática que mudou a face e as políticas do País. Aqui 

cheguei, naquele instante, com a obrigação e o dever, 
por imperativa manifestação soberana das urnas, de 
defender aquilo que constituía o nosso grande lema e 
a bandeira cujo mastro empalmamos com coragem, 
com altanaria, que era defender a normalidade demo-
crática no País.

Por isso, Srª Presidente, fiz questão de ocupar 
esta mesma tribuna que, num passado relativamente 
recuado, me permitiu a ela chegar pela força soberana 
do voto, numa caminhada que, naquela ocasião, signifi-
cou o grande desafio para a minha vida pública depois 
de haver exercido outros mandatos no âmbito da minha 
cidade, Fortaleza, e do meu Estado, o Ceará.

Saúdo neste momento os representantes da 
Confederação e da AJE lá do Ceará. Leonardo, João 
Rafael, saúdo a ambos com a maior efusão, sobretudo 
vendo em todos eles o desejo firme de garantir esse 
espaço de formação e de oportunidade para a juven-
tude brasileira no nosso processo de desenvolvimento, 
um desenvolvimento a ser levado a efeito dentro da-
quelas normas éticas inarredáveis que caracterizam, 
sem dúvida, a atuação da AJE, no Ceará, e da Con-
federação, no âmbito nacional.

Gostaria de saudar o Vice-Governador do Esta-
do, Professor Pinheiro, que, ao lado de Cid Gomes, 
realizam, conjuntamente e com o apoio dos nossos 
partidos, uma administração voltada para o desenvol-
vimento do Ceará.

Naturalmente, começo por saudar os nossos De-
putados Federais que aqui se encontram – Deputado 
Chico Lopes, Deputado José Airton Cirilo, Deputado 
Paulo Henrique Lustosa, Deputado Manoel Salviano 
–, os nossos Deputados Estaduais que aqui estão – 
Delegado Cavalcante, Tomás Figueiredo – e teria que 
mencionar também o Deputado Federal que momenta-
neamente exerce a Secretaria Executiva do Ministério 
do Trabalho e aqui representa o titular da pasta, que é 
o Dr. André Figueiredo – se ele está momentaneamen-
te afastado da Câmara, é possível que, num período 
bem próximo, ele a ela retorne para continuar a sua 
trajetória em defesa dos interesses do Ceará.

Saúdo também o Presidente do PSDB no Ceará, 
Carlos Matos, que foi aqui referenciado pelo Senador 
Tasso Jereissati quando realçou os seus atributos 
como homem público.

Gostaria de saudar também o Secretário da Fa-
zenda Mauro Filho, há poucos instantes aqui presente 
– afastado da Assembléia para cumprir uma outra mis-
são do Poder Executivo –; este grande educador que é 
o Professor Tales de Sá Cavalcante, que, vindo a esta 
Casa, deve recordar a figura austera do seu saudoso 
tio, o Deputado Walter de Sá Cavalcante, e, evidente-
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mente, uma natural extensão, o seu próprio pai, grande 
líder e educador também, Ari de Sá Cavalcante.

Quero saudar o Presidente da União dos Verea-
dores do Ceará, o Vereador Deusinho, que aqui está 
presente, e, naturalmente, o Presidente do PMDB Jo-
vem, Domingos Neto, que aqui representa as forças 
peemedebistas da juventude, mas representa tam-
bém, por natural extensão afetiva, o seu próprio pai, 
o Presidente da Assembléia Legislativa, o Deputado 
Domingos Aguiar Filho.

Senhoras e senhores, demais convidados, diria a 
V. Exª, Srª Presidente, que é um motivo de muita emo-
ção voltar a esta mesma tribuna. Se a mencionei no 
momento em que aqui cheguei, a grande arrancada de 
75, a ela volto sempre impregnado de emoção, porque 
aqui vivemos episódios históricos e inapagáveis.

Cito o recesso do Congresso Nacional, quando 
nós já nos achávamos em plena fase de abertura polí-
tica, mesmo lenta e gradual como naquela época – era 
assim que o grande líder Petrônio Portella costumava 
se referir àquela fase: “abertura lenta e gradual”. Tive 
também, no segundo mandato, a oportunidade de 
enfrentar dificuldades institucionais e procurei fazê-lo 
correspondendo às expectativas do povo cearense e, 
naturalmente, do próprio povo brasileiro.

Diria aos presentes, então, que razões sobra-
das teve a Senadora Patrícia Saboya para promover 
a presente sessão de homenagem à Associação dos 
Jovens Empresários do Ceará, que comemora 20 
anos de profícua atuação dentro de estilo marcada-
mente inovador, o que garante à Entidade o respeito 
e a admiração dos nossos coestaduanos, sobretudo 
porque uma plêiade vontadosa se dispôs a trabalhar 
pelo nosso desenvolvimento dentro de padrões éticos 
inarredáveis.

Num passado mais recuado, em meio a princípios 
assemelhados, o CIC – isso foi lembrado pelo Sena-
dor Tasso Jereissati há poucos instantes – adotava 
posicionamento que buscava a renovação de quadros 
entre os que dirigiam as nossas associações de clas-
se, vinculados à indústria, ao comércio, aos serviços 
e à agricultura.

Já naquela época despontava, dentre outras, fi-
guras como a do hoje Senador Tasso Jereissati, com 
assento neste plenário após haver cumprido mandatos 
de Governador e se projetado, nacionalmente, por seus 
méritos incontáveis, que o tornaram figura paradigmal 
de lideranças políticas autênticas.

Patrícia Saboya – agora referência óbvia, obri-
gatória e compulsória –, por sua vez, ora alcançando 
renome em todo o País, ao abraçar causas como a 
defesa da criança e do adolescente, traz consigo, com 
o natural ajustamento à nossa época, os ideais de seu 

saudoso avô, cujo nome pronuncio neste instante com 
profunda emoção: Senador Plínio Pompeu de Saboya 
Magalhães, cujo centenário de nascimento comemora-
mos nesta augusta Casa quando exercia eu a Chefia 
do Poder Legislativo no biênio 91-92.

Ressalte-se, por indeclinável registro de coinci-
dência histórica, que os 20 anos da AJE, João Rafael, 
coincidem com o vicênio de promulgação da Carta de 
5 de outubro de 1988, Carta, Sr. Governador Pinheiro, 
da qual me honro de haver sido o segundo signatá-
rio, antecedido apenas pelo extraordinário brasileiro 
Ulysses Guimarães, responsável pela reconstrução 
do Estado democrático de direito entre nós.

E a preceituação de nossa Lei Magna inspirou o 
surgimento dessa instituição, sobretudo porque am-
bas buscam consolidar, indestrutivelmente, o senti-
mento de cidadania, cada vez mais arraigado entre 
todos os segmentos conscientizados da sociedade 
civil organizada.

Somente esse parâmetro de atuação incessan-
te seria justificativa bastante, Srs. convidados, para 
que eu voltasse a esta mesma tribuna, quando, na 
da outra Casa do Parlamento, busco cumprir, com a 
mesma disposição e assiduidade, o mandato que o 
eleitorado do Ceará me conferiu nestes mais de 40 
anos de efetivo exercício em todas as hierarquias do 
Poder Legislativo.

Recordo, com absoluta precisão, que, há quatro 
anos, quando se principiou a discussão da reforma 
política, participei de longo debate com os então di-
retores da AJE – relembro esse fato para os registros 
atuais da AJE –, oferecendo-lhes esclarecimentos 
sobre as linhas mestras que deveriam pautar a nova 
sistemática eleitoral e partidária, ainda lamentavel-
mente pendente de deliberação conclusiva por parte 
do Congresso Nacional.

E, naquela ocasião, veio-me, em meio a extrema 
acuidade, a pergunta dos pertencentes à AJE naquela 
ocasião, a pergunta sobre como os mandatos pode-
riam ser efetivamente legitimados, distanciando-se da 
influência nefasta do poder econômico.

Alguns anos depois, posso fazer uma afirmação, 
neste augusto plenário, no qual pontificam figuras es-
telares como a Secretária desta Casa Patrícia Saboya, 
como Tasso Jereissati, como Inácio Arruda, como José 
Nery – nós, do Ceará, o emprestamos ao Pará para 
que ele, também ali, defendesse os legítimos interes-
ses nacionais.

Nesta Casa, dirigida pelo competente e experi-
mentado homem público José Sarney, diria agora que 
a reforma política não pode mais ser delongada, sob 
pena de frustrar-se a expectativa da opinião pública 
no País.
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É muito provável, Srªs e Srs. Senadores e Depu-
tados aqui presentes, é muito provável que, nas próxi-
mas horas – quem sabe se não estou trazendo neste 
momento uma notícia de palpitância inquestionável? 
–, comece a tramitar projeto com tão nobre objetivo, 
escoimando-se os novos pleitos, já a partir de 2010, 
da nefasta influência do poder econômico, descarac-
terizador da vontade soberana do eleitorado.

Ao deixar a Capital da República, Srs. Jovens 
Empresários, os jovens que aqui estão liderados pelo 
Leonardo e pelo Rafael já levam consigo a certeza de 
que a ânsia reformista, sob esse aspecto crucial, ha-
verá de transformar-se em inadiável e efetiva realidade 
para avigorar os nossos rumos democráticos.

Esta é a mensagem, senhoras e senhores, dig-
níssimas autoridades, Sr. Representante da Marinha 
brasileira, calorosa e efusiva, que posso transmitir 
a esses líderes que vivenciam o embalo de puras e 
acrisoladas aspirações, a maior delas a de colaborar 
para inadmitir quaisquer retrocessos em nossas con-
vicções patrióticas.

E levarão consigo a axiomática expressão de Rui 
Barbosa – ali está o Rui –, cujo busto serve de luzeiro 
aos nossos trabalhos nesta Casa e, por extensão, à 
própria Câmara dos Deputados: “Povo sem Parlamento 
é povo escravo”.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Patrícia Saboya. PDT – 
CE) – Muito obrigada a V. Exª, Senador Mauro Bene-
vides, por sua presença, por seu pronunciamento e 
pela forma entusiasmada como defende nosso povo 
e nosso Estado.

Passo agora a palavra ao Leonardo Bayma para 
que possa também se pronunciar. Em seguida, ao João 
Rafael e, encerrando a solenidade, passarei a palavra 
ao Vice-Governador do Estado do Ceará, Francisco 
Pinheiro, que dará a palavra final nesta solenidade.

Com a palavra, Léo Bayma.
O SR. LEONARDO BAYMA (Pronuncia o se-

guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Bom-dia a 
todos e a todas.

Quero saudar a Mesa na pessoa da Presidente 
desta sessão, que propôs a realização desta sessão 
solene em homenagem aos vinte anos da Associação 
dos Jovens Empresários de Fortaleza, nossa Senadora 
pelo Estado do Ceará Patrícia Saboya.

A todos no plenário quero saudar em nome da-
queles que construíram essa história de vinte anos, 
não só daqueles que tiveram a oportunidade de ser 
coordenadores-gerais da AJE, mas também de todos 
aqueles que, como gerentes de projeto ou como coor-
denadores adjuntos ou associados, dentro do espírito 
do voluntariado, deram um pouco de si e fizeram essa 

grande história que, com certeza, ainda virá a gerar 
vários frutos. 

Quero citar alguns Conselheiros da Entidade, ex-
Coordenadores-Gerais que estão presentes: o amigo 
Carlos Matos, o amigo Rodrigo Bitar, a amiga Caroline 
Mello e o atual Coordenador-Geral João Rafael, que 
está tendo a honra de presidir a Entidade quando ela 
passa por seus vinte anos.

Serei breve no meu pronunciamento pelo adian-
tado da hora e pelo fato de ainda haver outros orado-
res inscritos. Quero dizer aqui apenas que a AJE tem 
cumprido o seu papel em Fortaleza; no Estado do 
Ceará, através da Fajece – quero, a propósito, aqui 
saldar o seu atual Coordenador-Geral, que está aqui 
no plenário – e da Conaje. 

A AJE – Fortaleza foi uma das primeiras asso-
ciações de jovens empresários do Brasil e já deu à 
Conaje dois presidentes: Eduardo Diogo, que foi o 
seu primeiro presidente – depois que deixou de ser 
o Fórum de Jovens Líderes –, e Pedro Fiuza, mais 
recentemente. Além deles, muitos outros, na Conaje, 
prestaram serviços como diretores ou como coorde-
nadores de projeto. 

E a AJE tem cumprido esse papel da melhor for-
ma possível, fazendo aquilo que é o seu mister, que é 
preparar líderes que venham a suceder tanto do ponto 
de vista do setor privado, como do setor público, tanto 
em Fortaleza como no Brasil.

Esse movimento se multiplicou e, hoje, o Movi-
mento Jovem Empresarial no Brasil é um movimento 
que une mais de vinte mil jovens, das mais diversas 
origens e dos mais diversos tamanhos das mais diver-
sas origens e dos mais diversos tamanhos, do ponto de 
vista do setor privado. São micros, pequenos, médios 
e grandes empresários que têm uma pauta de discus-
são, que se preocupam com a questão da melhoria do 
ambiente de negócio em nosso País, como ressaltou 
bem a mensagem que nos foi lida aqui do Deputado 
Ciro Gomes. Ainda é longe daquilo que nós queremos 
e daquilo que nós podemos. Precisamos de empreen-
dedores, mas precisamos de um ambiente propício ao 
empreendedorismo no nosso País, precisamos de uma 
educação empreendedora para o nosso País. 

A Conaje, através da sua coordenação de edu-
cação – estou vendo aqui o companheiro Jefferson, 
de Santa Catarina –, tem lutado aqui, na Câmara dos 
Deputados, com um projeto que coloca a questão da 
disciplina de empreendedorismo na escola pública. 
Trata-se de um projeto que, infelizmente, ainda é mui-
to incompreendido e esbarra nas questões menores 
que são levantadas pelo Governo. Mas é uma luta em 
que nós estamos empenhados. 
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Outra luta em que nós estamos empenhados 
é a PEC da juventude, que tramita ora nesta Casa e 
que esperamos que, em breve, seja votada aqui, em 
primeiro turno.

A SRA. PRESIDENTE (Patrícia Saboya. PDT – 
CE) – Só para logo informar, na terça-feira nós tere-
mos a votação.

O SR. LEONARDO BAYMA – Ótimo. Que bom. 
Então vamos para o segundo turno de votação na Câ-
mara, agora. Que bom! Boa notícia, Senadora.

Então, essas são questões que envolvem todo o mo-
vimento em todo o Brasil e, também, a AJE Fortaleza.

Para não me estender mais, quero parabenizar 
todos aqueles que ora fazem este movimento e que 
já o fizeram e dizer que isso é apenas o início de uma 
caminhada. 

A AJE Fortaleza é fruto do trabalho de uma ge-
ração – são 20 anos – e é hora dessa atual geração 
começar a pensar maior, é hora dessa geração que 
amadurece começar a sonhar mais alto, a dar o gran-
de salto e ocupar os espaços que ela tanto merece 
para consolidar um projeto de modernidade do nosso 
Estado do Ceará e também do Brasil. É um processo 
de modernidade que deixou sequelas e que precisa 
de políticas de inclusão social para aqueles que não 
puderam desfrutar do que foi gerado pela cooperação 
social. Essa é a visão do novo empresário, essa é a 
visão da Conaje. Esta deve ser a visão – e é a visão 
– da AJE Fortaleza: incluir, preocupar-se com o setor 
privado, com o ambiente de negócios, e, também, com 
a questão da geração de empregos, com a divisão do 
fruto da cooperação social em nosso País, com uma 
política voltada para o empreendedorismo, mas um 
empreendedorismo preocupado em solucionar e em 
dividir os frutos produzidos por esta Nação.

Muito obrigado pela oportunidade. É um grande 
prazer, para mim em especial, estar aqui falando em 
nome da Conaje, por ser cearense e ter também sido 
coordenador-geral da entidade, da AJE Fortaleza, no 
ano de 2006.

Hoje é o dia em que eu estou deixando o Mo-
vimento Jovem Empresarial, diretamente. Eu já vou 
aproveitar, Presidente, para falar sobre a posse. Que-
ria convidar todos aqui do plenário, das galerias e te-
lespectadores que estão assistindo à TV Senado para 
que, hoje à noite, vão à posse da nova gestão da Con-
federação Nacional dos Jovens Empresários, que será 
na CNI a partir das 19 horas, aqui em Brasília. Estará 
assumindo o jovem empresário do Rio de Janeiro, Edu-
ardo Machado, de grande competência e de um Esta-
do pujante de nossa Nação, com uma grande diretoria 
que representa muitos dos Estados brasileiros, onde o 
Ceará, também, tem alguns representantes.

Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, 
AJE Fortaleza; parabéns, João Rafael, que representa 
essa entidade; parabéns, Presidente, Senadora Patrí-
cia Saboya, pela iniciativa. E vamos em frente, porque 
depende desta geração um Brasil melhor. Obrigado. 
(Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Patrícia Saboya. PDT 
– CE) – Cumprimento o Leo Bayma, que se despe-
de hoje a noite. Estaremos lá para compartilhar esse 
momento.

Representando a Câmara de Vereadores de For-
taleza, está aqui o Vereador Paulo Gomes.

Gostaria de parabenizar o jovem empresário Edu-
ardo Machado, que toma posse esta noite, às 19h, na 
CNI, como Presidente da Conaje.

Quero aproveitar para parabenizar, desejando 
muita sorte também, a Vanessa Rouvier, que, na próxi-
ma sexta-feira, dia 22, será a primeira mulher a assumir 
a Presidência do Movimento Jovem Empresarial no Rio 
de Janeiro. Vanessa, todos nós, mulheres e homens, 
desejamos a você muita sorte. Que isso seja o come-
ço para que outras portas se abram e mais mulheres 
possam também assumir a missão que você exercerá 
a partir de sexta-feira. Parabéns e muito sucesso!

Cumprimento a Escola Estadual Professor Clau-
diano Rocha, de Goiás, essa garotada bonita que está 
aqui fazendo parte desta sessão.

Passo agora a palavra ao João Rafael, que irá 
fazer seu pronunciamento.

O SR. JOÃO RAFAEL FURTADO – Muito obriga-
do, Senadora Patrícia Saboya, que preside esta ses-
são. É emocionante fazer parte desta reunião e estar à 
frente da AJE Fortaleza num momento tão importante 
de sua história.

Cumprimento também o Vice-Governador do 
Estado do Ceará, Francisco Pinheiro, grande parcei-
ro da AJE, sempre presente, como o Senador Tasso 
Jereissati já mencionou, sempre presente a todas as 
ações da AJE, não só àquelas de grande repercussão, 
às vezes, midiáticas, mas no dia a dia, acompanhando 
de perto a nossa Associação. É com grande prazer e 
satisfação, Sr. Pinheiro, que lhe agradeço também. 

Saúdo também o meu amigo Leonardo Bayma, 
Vice-Presidente da Confederação Nacional dos Jovens 
Empresários. Aproveito também para fazer saudações 
a todos os jovens aqui presentes, tanto aos associados 
da AJE Fortaleza como aos de todo o Brasil – e aqui 
visualizo vários. Faço também menção às autoridades 
presentes. Não citarei todas porque elas já foram ci-
tadas, mas, em nome da AJE Fortaleza, agradeço a 
presença de todos. 

Srª Presidente, é difícil, como já havia mencio-
nado para a senhora, trazer uma comitiva do Estado 
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do Ceará para Brasília, principalmente no meio da se-
mana, quando todos têm seus afazeres, mas a grande 
demonstração de como o movimento da AJE Fortaleza 
se consolida hoje, completando 20 anos de existência, 
é ter conseguido trazer esta grande comitiva de jovens 
empresários, convidados, autoridades da política, do 
Judiciário e do Poder Executivo do Estado do Ceará e 
da cidade de Fortaleza para esta importante sessão. 

Muito bom-dia, minhas senhoras e meus senho-
res, é com grande satisfação e com orgulho que, hoje, 
a Associação de Jovens Empresários recebe esta im-
portante homenagem no Senado Federal. 

A AJE Fortaleza, fundada no ano de 1989, atua 
sob a perspectiva de contribuir para o desenvolvimen-
to socioeconômico do Estado do Ceará, disseminando 
uma mentalidade empresarial e cidadã. 

Promovendo a formação de jovens lideranças 
atentas às emergentes questões relacionadas à so-
ciedade, a AJE Fortaleza luta há 20 anos por uma 
sociedade mais democrática, estável, social e econo-
micamente viável para todos. 

Das ações realizadas pela AJE Fortaleza, todas 
convergem para a prática do empreendedorismo.

Todavia, conceituar o que seria a prática do em-
preendedorismo não é tarefa fácil e encontra dificulda-
de até em se definir o real significado da natureza da 
palavra empreendedorismo. Talvez porque o compor-
tamento empreendedor esteja em permanente reno-
vação, é praticamente impossível fazer uma descrição 
analítica aceitável da conceituação da palavra sem que 
esta logo após pareça anacrônica.

Porém, acreditamos que justamente pela cons-
tante renovação e na própria impossibilidade de se 
imobilizar a conceituação da palavra empreendedo-
rismo é que conseguimos entender o que vem a ser 
a prática empreendedora: qualidade de atividade de 
criar, inovando sempre e contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento da sociedade.

Na AJE Fortaleza, com muita honra, temos a con-
vicção de que está embutida na sua própria criação a 
prática empreendedora.

Nossos associados acreditam na idéia de que a 
prática empreendedora funciona como combustível que 
alimenta o motor da economia, gerando empregos, esti-
mulando o consumo, criando arrecadação tributária, pos-
sibilitando, enfim, todas as ações e políticas necessárias 
à consolidação de um Estado Democrático de Direito.

São 20 anos de amadurecimento, conquistas, re-
conhecimento e representatividade. Vinte anos de luta 
pela causa do empreendedorismo, por uma sociedade 
mais justa, transparente e com mais oportunidades. São 
vinte anos trilhados na direção do caminho da ética, do 
trabalho, da sustentabilidade e da moralidade.

É recordando e homenageando os dezenove ex-
coordenadores-gerais dessa entidade, os membros 
das suas respectivas coordenações e os associados 
vinculados à AJE Fortaleza durante os 20 anos da 
nossa existência que daremos o primeiro passo para 
os nossos próximos 20 anos.

Orgulho-me de fazer parte dessa história. Orgulho-
me ainda mais de poder estar numa associação que 
acredita que pode fazer diferença e que o jovem mere-
ce, de fato, ser ouvido. Jovens incríveis, que abdicam 
do seu tempo de lazer e trabalho para se dedicarem 
a uma causa nobre. A esses jovens que compõem a 
AJE e àqueles que já compuseram seus quadros ren-
demos nossos sinceros agradecimentos.

Agradecimentos esses que se estendem aos mem-
bros da Federação das Associações de Jovens Empre-
sários do Estado do Ceará e da Confederação Nacional 
dos Jovens Empresários, irmãos de causa e entusiastas 
da causa da Força Jovem Empreendedora.

Agradecimentos merecidos ao Professor Kleber 
Aquino e ao saudoso Demócrito Dummar, que inspi-
raram a criação da AJE Fortaleza, há vinte anos, esse 
movimento pioneiro e inovador.

Por último, agradecemos a todas as autoridades e 
convidados presentes a esta solenidade, em especial à Se-
nadora Federal Patrícia Saboya, mulher forte, política guer-
reira e que acredita na causa do empreendedorismo. 

Muito obrigado a todos. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTE (Patrícia Saboya. PDT – 
CE) – Parabéns, João Rafael. Nós todos ficamos muito 
orgulhosos da sua presença, do seu pronunciamento, 
da sua vontade. A gente comentava, agora há pouco, 
o coração de cada um. Como é bom olhar para cada 
rosto e ver a vontade de crescer, a vontade de ajudar, 
a vontade de se inserir neste mundo em que a gente 
vive, ainda tão perverso, cheio de tantas dificuldades, 
em que pessoas ainda sofrem tanto, professor Pinhei-
ro, e fico vendo a cada momento em que me envolvo 
na AJE que há algo especial neles. 

O que mais admiro é a vontade que eles têm de 
se sobressaíram como empresários, de movimentarem 
a economia do nosso Estado, mas, acima de tudo, a 
compreensão de que ninguém é capaz de ser feliz so-
zinho. Para que seus negócios deem certo, é preciso 
que outras pessoas também possam ter oportunidade. 
E é isso que talvez me comova nessa associação que 
é jovem ainda, apesar de completar vinte anos, mas é 
uma associação muito jovem. Portanto, quero agrade-
cer a todos vocês pela presença aqui.

Quero fazer um pouco diferente, vou passar a pa-
lavra ao nosso Governador Francisco Pinheiro para que 
ele possa fazer o encerramento desta solenidade.

Muito obrigada.
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O SR. FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO – Bom-
dia a todos. Quero cumprimentar a Senadora Saboya 
e parabenizá-la pela iniciativa e pela sensibilidade de 
estar sempre acompanhando os nossos jovens na 
discussão da exploração sexual, que é um tema muito 
grave no País. S. Exª tem encarnado essa postura que 
nos causa muita admiração. 

Quero cumprimentar o André Figueiredo, que es-
tava ainda há pouco aqui, que é Secretário Executivo 
do Ministério do Trabalho; cumprimentar o nosso Co-
mandante da Marinha, nosso capitão-de-mar-e-guerra, 
que aqui representa o Comando da Marinha; queria 
cumprimentar Leonardo Bayma, que é Vice-Presidente 
da Confederação, e está se despedindo hoje à noite, 
mas que, até lá, ele é nosso Vice-Presidente; e queria 
cumprimentar o João Rafael, que assumiu a AJE em 
fevereiro e vai ter uma agenda muito pesada, porque 
eles estão organizando algumas viagens internacionais 
para discutir negócios e, neste momento, indo mais 
para o Oriente, onde há um espaço muito importante 
de negociação do Brasil com aqueles países.

Quero cumprimentar ainda o Vereador Paulo Go-
mes e o Vereador Deusinho Filho, que aqui represen-
tam a UVC; quero cumprimentar o Deputado Tomás 
Figueiredo Filho, jovem, que representa aqui também 
a Assembléia Legislativa; quero cumprimentar o Depu-
tado Manoel Salviano, que representa o sul do Estado 
do Ceará; e, em nome da platéia, quero cumprimentar 
o Thales, esse jovem empresário cearense e a Carol 
Melo, em nome das mulheres que aqui estão.

Duas coisas, Senadora Patrícia, nos encantam ao 
acompanhar os jovens empresários: a sensibilidade social 
e a sensibilidade ambiental. Nos debates que eles sempre 
estabelecem, essas são questões centrais. Isso mostra o 
perfil que esses jovens empresários assumem. Eles não 
querem ganhar dinheiro a qualquer custo. Eles querem 
que suas empresas saiam-se bem, o que é muito normal, 
mas eles têm muitas ações importantes de entender que 
é fundamental você ter um país em que haja paz social, 
e os empresários têm um papel importante. 

Esses jovens empresários começam a construir 
uma outra perspectiva, que essa é uma perspectiva 
importante. Mas mais fundamental ainda é compreen-
der que a natureza não é inesgotável; é compreender 
que a natureza é finita. E, portanto, nós zelarmos pelos 
bens naturais é fundamental, não só para eles, empre-
sários, mas para a humanidade. E isso é um elemento 
muito importante hoje, porque vimos o que ocorre no 
nosso Ceará, que é reflexo das transformações que 
ocorrem no clima mundial.

Estamos vendo hoje chuvas extremamente rigoro-
sas no Nordeste do País, enquanto no Sul temos seca. 
Então, isso demonstra que se nós não cuidarmos do 

planeta vamos ter que enfrentar graves problemas. Se 
observarmos um pouco a memória recente, veremos 
que Santa Catarina viveu um momento dificílimo há 
pouco tempo. O Nordeste vive um momento de enchen-
tes em vários Estados, e isso demonstra a necessidade 
que nós temos de cuidar da natureza.

Ontem, ficamos muito contentes com o anúncio que 
faria o Presidente Barack Obama, em que ele começa a 
fazer ações em relação a questões que os Estados Uni-
dos negavam completamente há alguns anos. Era como 
se a questão ambiental não ocorresse. Só por isso vocês 
merecem todo respeito do povo cearense.

Quero dizer também que o Governo do Ceará, 
Senadora, está preocupado exatamente em incentivar 
o empreendedorismo. Nas nossas escolas de forma-
ção profissional de tempo integrado, um dos temas a 
ser debatido é exatamente o empreendedorismo. Na 
formação profissionalizante que estamos fazendo, va-
mos ter, ao final do Governo, cem escolas de tempo 
integrado, em que a juventude, no período da manhã, 
cursa o ensino médio normal e, no período da tarde, 
tem condições de se profissionalizar. E um dos temas 
a ser discutido é o empreendedorismo. 

Portanto, o Governo do Estado compreende a 
importância do empreendedorismo quando coloca nas 
suas escolas essa preocupação.

Não quero me alongar, mas quero, só mais uma 
vez, parabenizar V. Exª e os jovens empresários e pe-
dir desculpas a V. Exª porque, hoje, à noite, eu tenho 
uma atividade em Fortaleza. Não poderei ficar para a 
atividade da Confederação, mas desejo a V. Exª muito 
boa sorte. (Palmas.) 

A SRA. PRESIDENTE (Patrícia Saboya. PDT – 
CE) – Destaco a presença do Deputado Eunício Oli-
veira, que acabo de ver.

Gostaria, mais uma vez, de cumprimentar e agrade-
cer a presença do Professor Thales, de tantas outras auto-
ridades, de Antonio José, que também está aqui conosco. 
Quero agradecer a presença tão relevante e importante do 
nosso Governador nesta ocasião. Agradeço à AJE, dese-
jando muita sorte e sucesso a você, João Rafael, e a toda a 
coordenação; a você, Leo, que vai estar sempre por perto, 
guiando-nos, orientando-nos; à Carol, à Vanessa. Enfim, a 
todos vocês, a todos os Deputados que participaram desta 
solenidade, o nosso muito obrigada de coração.

A SRA. PRESIDENTE (Patrícia Saboya. PDT – 
CE) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada a 
presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 19 
minutos.)
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Ata da 78ª Sessão Deliberativa Ordinária 
em 20 de maio de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, Marconi Perillo, da Srª Serys Slhessarenko,  
dos Srs. Mão Santa, Paulo Paim, Flávio Arns e Magno Malta

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 1 minu-
tos e encerra-se às 22 horas e 25 minutos)

É o Seguinte o Registro de Compare-
cimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta 
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Re-
pública que passo a ler.

É lida a seguinte:

 
MENSAGEM Nº 81, DE 2009

Nº 81, de 2009 (nº 309/2009, na origem), de 11 
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003, na Casa de 
origem, do Deputado Geraldo Resende), que altera o 
art. 35-C da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados de assis-
tência à saúde sancionado e transformado na Lei nº 
11.935, de 11 de maio de 2009. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. 
Bloco/PT – MT) – Será encaminhado à Câmara dos 
Deputados um exemplar de autógrafo do projeto san-
cionado.

O processado vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, aviso do Ministro de Estado de 

Minas e Energia que passo a ler.

É lido o seguinte:

AVISO Nº 70, DE 2009

– Nº 70/2009, de 6 do corrente, encaminhando infor-
mações em resposta ao Requerimento nº 1.317, 
de 2008, do Senador Arthur Virgílio.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao Requerente.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara 

dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

Of. nº 415/09/OS – GSE

Brasília, 12 de maio de 2009

Assunto: Comunica envio de PL à sanção

Senhor Primeiro Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foram apro-

vadas as Emendas de nºs 1 e 2, oferecidas por essa 

Casa ao Projeto de Lei nº 335, de 1995, da Câmara 
dos Deputados, que “Dá nova redação aos arts. 14, 83 
e 89 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1994 – Lei de 
Execução Penal, para assegurar às mães presas e aos 
recém-nascidos condições mínimas de assistência”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência 
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à 
sanção.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro Secretário

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O ofício lido vai à publicação e será 
juntado do processado do Projeto de Lei da Câmara 
nº 105, de 2003.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 33, de 
2009 (nº 519/2009, na origem), do Tribunal de Contas 
da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 816, de 
2009 – TCU, bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que o fundamentam, referente a auditoria reali-
zada no Programa Universidade para Todos – Prouni 
e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior – FIES (TC 013.493/2008-4).

A matéria vai à Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 34, de 
2009 (nº 104/2009, na origem), de 30 de abril último, 
do Ministro da Fazenda, encaminhando, nos termos 
do art. 4º da Resolução nº 20, de 2004, do Senado 
Federal, relatório sobre as emissões externas de títu-
los da República, no período de 1º de janeiro a 31 de 
março de 2009.

O expediente, juntado ao processado da refe-
rida Resolução, vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 
S/43, de 2009 (nº 79/2009, na origem), da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – Aneel, encaminhando 
Relatório de Prestação de Contas Anual de 2008, em 
meio eletrônico.

O expediente vai à Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Sobre a mesa, projeto recebido da Câ-
mara dos Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte: 
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O projeto vai à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, aviso do Ministro do Tribunal de 
Contas da União que passo a ler.

É lido o seguinte:

AVISO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Aviso nº 17, de 2009–CN (nº 651–Seses–TCU–
Plenário/2009, na origem), que encaminha à Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca-
lização, cópia do Acórdão nº 1005, de 2009–TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e da Proposta de 
Deliberação que o fundamentam, relativo ao Levanta-
mento de Auditoria realizado no âmbito do Fiscobras 
2009, pela Secex/BR, nas obras de construção do 
Contorno Rodoviário de Boa Vista – RR, no Muni-
cípio de Boa Vista/RR (km 496,10 – km 524,10, na 
BR–174). (PT 26.782.1456.7F68.0056, de 2008) (TC 
006.062/2009-4).

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O aviso que acaba de ser lido retorna 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-
dos.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2009

Altera os arts. 286 e 287 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal), com a finalidade de agravar a pena 
dos delitos de incitação e de apologia de cri-
me quando este for punido com reclusão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 286 e 287 do Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passam a 
vigorar acrescidos dos seguintes parágrafos únicos:

“Art. 286.  ..............................................
 ..............................................................
Incitação qualificada
Parágrafo único. Se a incitação é a prá-

tica de crime punido com reclusão:
Pena – detenção de seis meses a um 

ano, e multa.”

Art. 287.  ................................................
 ..............................................................

Apologia qualificada
Parágrafo único. Se a apologia é de fato cri-

minoso punido com reclusão ou de seu autor:
Pena – detenção de seis meses a um 

ano, e multa.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação
Parte da dificuldade de combater a prática crimi-

nosa decorre do sentimento de descrença ou ineficácia 
da lei penal, que estimula manifestações no sentido 
de sua inobservância.

Estimula a prática, por outro lado, a irrisória repro-
vabilidade dos crimes de incitação ao crime e apologia 
de crime ou criminoso, cujas penas, além de tudo, são 
alternativas, uma vez que associada a sua prática, de-
tenção de três meses a seis ou multa.

Por outro lado, parece natural que as penas as-
sociadas à prática desses crimes estejam de algum 
modo vinculadas à gravidade daquele cuja apologia 
se faça (ou de seu autor).

Este é o objetivo da proposição que apresenta-
mos: agravar a pena quando o crime a que se refere a 
incitação ou apologia for punido com reclusão.

Merece registro, por fim, que, essa medida en-
contra precedente no crime de favorecimento pessoal, 
em que os limites das penas são diferentes em função 
da gravidade do crime praticado pelo favorecido.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Sena-
dor Magno Malta – José Nery – Eduardo Azeredo 
– Papaléo Paes.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI  
Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

                                   Código Penal.

....................................................................................

TÍTULO IX 
Dos Crimes Contra a Paz Pública

....................................................................................
Incitação ao crime

Art. 286. Incitar, publicamente, a prática de crime:
Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa.

Apologia de crime ou criminoso
Art. 287. Fazer, publicamente, apologia de fato 

criminoso ou de autor de crime:
Pena – detenção, de trés a seis meses, ou multa.

Quadrilha ou bando
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2009

Acrescenta parágrafo ao art. 101 da 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
estabelecer a revisão de ofício da decisão 
do perito médico da Previdência Social que 
opinar pela cessação do auxílio-doença do 
dependente químico antes do final de seu 
tratamento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 101 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único:

“Art. 101 ................................................  
Parágrafo único. A decisão do perito mé-

dico da Previdência Social pela cessação do 
auxílio-doença concedido ao dependente quí-lio-doença concedido ao dependente quí-o-doença concedido ao dependente quí-
mico, antes da conclusão de seu tratamento, 
será revista, de ofício, por junta composta 
por três peritos médicos, ouvido o segurado 
(NR).”

Art 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Mesmo sofrendo de grandes e conhecidos pro-
blemas, é inegável que a Previdência Social brasileira 
logrou constituir uma rede de proteção social funda-
mental para o trabalhador brasileiro, que nela encontra 
um suporte inestimável, particularmente nas situações 
em que o advento de enfermidade força o seu afasta-
mento do trabalho, muitas vezes por longos períodos 
de tempo.

O auxílio-doença é, assim, uma das pedras an-
gulares do sistema previdenciário, garantindo que os 
trabalhadores afastados e suas famílias não sejam 
lançados à penúria durante o tempo necessário para 
a recuperação e reintegração do doente.

Justamente pela importância crucial do auxílio-
doença, temos de permanecer atentos aos eventuais 
problemas e dificuldades ocorridos na sua aplicação e 
propor eventuais modificações que tornem esse bene-
fício mais adequado aos fins a que se propõe.

O objetivo da presente proposição é, justamente, 
garantir a uma parcela relevante dos beneficiários do 
auxílio-doença as condições adequadas para sua cura 
e reintegração ao trabalho e à sociedade. Referimo-
nos aos dependentes químicos.

Efetivamente, já há tempos, e com toda razão, 
os trabalhadores afligidos pelo vício em entorpecen-
tes e estimulantes químicos vêm recebendo o ampa-

ro da Previdência Social, na forma da concessão do 
auxílio-doença.

Ocorre que, com frequência, mesmo tendo re-
cebido o auxílio-doença, o trabalhador afligido pela 
dependência não consegue renovar o recebimento do 
benefício pelo tempo necessário para que sua recu-
peração seja efetiva.

Isso ocorre devido às particularidades do trata-
mento da dependência, que envolve a internação do 
dependente, por longos períodos, durante a qual é pro-
movida a sua recuperação física, dada a emaciação so-
frida pelo toxicômano, e o necessário acompanhamento 
psicológico que lhe permite abandonar o vício.

Ocorre que, após apenas alguns meses de tra-
tamento, o paciente, ainda não curado, já apresenta 
aspecto muito melhor, afastado que está das drogas 
e sujeito a exercícios e dieta regular.

Nesse momento, geralmente, o trabalhador em 
tratamento tem de se submeter a nova perícia para 
manutenção do auxílio-doença. Ao se apresentarem 
aos peritos, já com melhor aparência, mas ainda não 
curados, os dependentes químicos muitas vezes veem 
negada a manutenção de seu benefício.

Ora, o trabalhador em tal situação se vê, assim, 
exposto, antes de sua recuperação, às mesmas condi-
ções de vida que, muitas vezes, o induziram à depen-
dência ou facilitaram a manutenção de seu vício.

A proposição que ora apresentamos busca tor-
nar mais adequado o procedimento de prorrogação 
do auxílio-doença dos dependentes químicos sem, 
contudo, ameaçar a segurança financeira do sistema 
Previdenciário.

Para tanto, sugerimos a inclusão de dispositi-
vo na Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991), para tornar obrigatória, 
de ofício, a revisão de decisão de perito que conclua 
pela cessação do benefício que tenha sido concedido 
ao dependente químico.

Para tanto, determina-se que a decisão seja revi-
sada por uma junta de peritos, com garantia de direito 
de manifestação do requerente.

Essa medida busca garantir ao trabalhador a 
possibilidade de obter a prorrogação de seu benefício 
sem que tenha de apresentar recurso administrativo à 
Junta de Recursos da Previdência Social, com a con-
sequente demora para sua apreciação.

A revisão automática permite que o beneficiário 
possa obter uma apreciação mais ponderada sobre a 
decisão que negue a extensão do benefício, essencial 
para sua recuperação, sendo assim uma medida ne-
cessária para que esses segurados recebam integral-
mente a atenção que lhes é devida e a possibilidade de 
receber tratamento pelo tempo que for necessário.
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Em vista disso, pedimos apoio aos nossos pares 
para a aprovação do projeto.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Sena-
dor Sérgio Zambiazi.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras provi-
dências.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

SEÇÃO VIII 
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações

....................................................................................
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido 
estão obrigados, sob pena de suspensão do benefí-
cio, a submeter-se a exame médico a cargo da Pre-
vidência Social, processo de reabilitação profissional 
por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensa-
do gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de 
sangue, que são facultativos. (Redação dada pela Lei 
nº 9.032, de 1995) 
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 203, DE 2009 – COMPLEMENTAR

Inclui § 5º ao art. 58 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, para permitir que a mas-
sa falida ou a entidade sindical competente 
possa fornecer declaração que comprove 
a efetiva exposição do segurado a agentes 
nocivos à saúde, para fins de requerimento 
de aposentadoria especial, caso o empre-
gador tenha sido declarado falido.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, passa a vigorar acrescido do § 5º, com a se-
guinte redação:

“Art. 58  .................................................
 ..............................................................
§ 5º Na hipótese de falência do emprega-

dor, a declaração a que se refere o § 1º poderá 

ser fornecida pela massa falida do empregador 
ou pela entidade sindical competente. (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto de lei tem por objetivo facilitar 
a obtenção, pelo segurado, de declaração que ateste 
sua exposição a agentes nocivos à saúde durante a ati-
vidade laboral, requisito necessário para a obtenção da 
aposentadoria especial, a qual é deferida em um menor 
período de tempo de contribuição, entre 15 e 25 anos.

A declaração exigida por lei deve ser formulada pelo 
empregador ou preposto, mas toda a dificuldade do segu-
rado começa quando o empregador é declarado falido.

Nesse caso, a legislação é omissa e o presente pro-
jeto, que por força da Constituição (art. 201, § 1º) deve ter 
natureza de lei complementar, soluciona o tema, ao permitir 
que a declaração seja emitida pela massa falida do em-
pregador ou mesmo pela entidade sindical competente.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos 
dignos Pares para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões,  20 de maio de 2009. – Sena-
dor Sérgio Zambiasi.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social e dá outras provi-
dências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................

SUBSEÇÃO IV 
Da Aposentadoria Especial

....................................................................................
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, 

físicos e biológicos ou associação de agentes prejudi-
ciais à saúde ou à integridade física considerados para 
fins de concessão da aposentadoria especial de que 
trata o artigo anterior será definida pelo Poder Execu-
tivo. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

 § 1º A comprovação da efetiva exposição do se-
gurado aos agentes nocivos será feita mediante for-
mulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou 
seu preposto, com base em laudo técnico de condi-
ções ambientais do trabalho expedido por médico do 
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos 
termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela 
Lei nº 9.732, de 11.12.98)
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 § 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior 
deverão constar informação sobre a existência de tecnologia 
de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade 
do agente agressivo a limites de tolerância e recomenda-
ção sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. 
(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

 § 3º A empresa que não mantiver laudo técnico 
atualizado com referência aos agentes nocivos exis-
tentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores 
ou que emitir documento de comprovação de efetiva 
exposição em desacordo com o respectivo laudo esta-
rá sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

 § 4º A empresa deverá elaborar e manter atualiza-
do perfil profissiográfico abrangendo as atividades desen-
volvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da 
rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse 
documento. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Econômicos 
e de Assuntos Sociais.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 204, DE 2009 

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social e dá outras providências, 
para prever o pagamento de um Benefício 
de Prestação Continuada adicional à pessoa 
com deficiência que viva com apenas um 
dos pais ou responsável legal, sem outros 
rendimentos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 

de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º:

“Art. 20.  ................................................
 ..............................................................
§ 9º O benefício de prestação continuada 

será também concedido à pessoa responsável 
legal de beneficiário portador de deficiência, de 
que trata o caput deste artigo, desde que, com-
provadamente, seja solteira sem união estável, 
separada ou divorciada, e desprovida de rendi-
mentos, inclusive de benefícios previdenciários 
ou de benefício da seguridade social. (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, garante 
o pagamento do Benefício de Prestação Continuada, 

com valor equivalente a um salário mínimo, à pessoa 
com deficiência que seja incapaz de prover o próprio 
sustento ou de tê-lo provido por sua família, desde que 
a renda familiar mensal per capita não ultrapasse um 
quarto do salário mínimo. A menção ao cálculo da renda 
familiar mensal revela, discretamente, que o foco desse 
ato normativo está nas famílias carentes, que tenham 
pouca ou nenhuma renda, e tenham entre seus mem-
bros ao menos uma pessoa com deficiência.

A finalidade da proposição ora apresentada é con-
templar uma situação extrema dentro desse quadro: a 
de pai, mãe ou responsável legal que viva sozinho com 
pessoa com deficiência incapacitada para a vida inde-
pendente e para o trabalho. Em famílias maiores, nas 
quais haja ao menos duas pessoas além daquela com 
deficiência, ainda é possível que um dos membros procu-
re trabalho com alguma tranquilidade enquanto alguém 
assiste o familiar com deficiência. Quando não há outro 
familiar que possa, quotidianamente, dispensar a devida 
atenção à pessoa com deficiência, é muito mais difícil 
para o pai, mãe ou responsável legal buscar trabalho e 
renda que garantam a subsistência da família.

O pagamento desse Benefício de Prestação Conti-
nuada suplementar não é, de modo algum, privilégio; pro-
cura-se apenas suavizar a condição de extrema carência 
material das famílias de apenas duas pessoas nas quais 
uma delas demanda atenção especial, e onde sequer há 
membros suficientes para dividir esses cuidados com al-
guma espécie de trabalho remunerado, e que não rece-
bam outros benefícios previdenciários ou da seguridade 
social. É relevante lembrar que a deficiência geralmente 
acarreta gastos com tratamentos médicos, terapias es-
peciais, treinamentos, ajudas técnicas, medicamentos 
e outros recursos que costumam ser custeados pelo 
Benefício pago à pessoa com deficiência, e cujo custo 
facilmente supera o valor de um salário mínimo.

É esse o teor da proposição, que submeto à Casa 
confiante no apoio dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Sena-
dor Expedito Júnior.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a ga-
rantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais 
e que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, en-
tende-se como família o conjunto de pessoas elenca-
das no art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
desde que vivam sob o mesmo teto.
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§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, a 
pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada 
para a vida independente e para o trabalho.

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manu-
tenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa 
a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 
1/4 (um quarto) do salário mínimo.

§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode 
ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no 
âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo 
o da assistência médica.

§ 5º A situação de internado não prejudica o direito 
do idoso ou do portador de deficiência ao benefício.

§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita a exame 
médico pericial e laudo realizados pelos serviços de perícia 
médica do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no 
município de residência do beneficiário, fica assegu-
rado, na forma prevista em regulamento, o seu enca-
minhamento ao município mais próximo que contar 
com tal estrutura. 

§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3o 
deverá ser declarada pelo requerente ou seu represen-
tante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos pre-
vistos no regulamento para o deferimento do pedido.
....................................................................................

(Às Comissões de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais, 
cabendo à última a decisão participativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 205, DE 2009

Autoriza o Poder Executivo a permu-
tar área de domínio da União com área de 
domínio do Estado de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a per-

mutar a área da Floresta Nacional do Bom Futuro com 
a área da Reserva Estadual do Rio Vermelho, ambas 
no Estado de Rondônia.

§ 1º A área cedida pelo Poder Executivo será 
utilizada para legalização e concessão de títulos de 
propriedade aos atuais ocupantes de áreas na Flores-
ta Nacional do Bom Futuro e à implantação, em áreas 
remanescentes, de assentamentos urbanos e rurais.

§ 2º A área cedida pelo Estado de Rondônia será 
utilizada para viabilizar a construção da usina hidre-
létrica de Jirau.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Já é do conhecimento de toda a Nação brasileira 
que cerca de 5 mil famílias ocupam de forma produtiva, 

há mais de 15 anos, uma área no Distrito de Rio Pardo, 
em Rondônia, que, após muitos anos de ocupação foi 
transformada na Floresta Nacional do Bom Futuro.

Essas famílias passaram a viver momentos de 
angústia e aflição com o anúncio recente da preparação 
de uma operação, por parte do Governo Federal, para 
desocupação da área sem que se tenha chegado a um 
entendimento sobre a sua destinação, a reparação de 
todas as benfeitorias, de toda a produção agrícola e 
de pecuária, entre outras.

Em recente audiência pública na Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, em atendimento a re-
querimento de minha autoria, o Ministro do Meio Am-
biente Carlos Minc reconheceu que, no passado, houve 
um erro em se permitir que as famílias adentrassem a 
floresta para ocupação, mas afirmou que seria um erro 
maior ainda a retirada de mais de cinco mil famílias da 
reserva após mais de 15 anos.

Por outro lado, o Estado de Rondônia está pronto 
para ajudar o País na questão da geração de energia 
elétrica com a construção das usinas hidrelétricas de 
Santo Antônio e de Jirau.

É nesse sentido que o presente projeto de lei vem 
buscar uma solução alternativa negociada, segundo a 
qual para viabilizar a construção da usina hidrelétrica de 
Jirau o Estado de Rondônia cede para inundação a Re-
serva Estadual do Rio Vermelho, em Porto Velho, e para 
viabilizar uma solução para fixação das famílias já assen-
tadas no Distrito do Rio Pardo, o Poder Executivo cede a 
Floresta Nacional do Bom Futuro que já está ocupada há 
mais de quinze anos, para que seja providenciada a con-
cessão dos títulos de propriedade aos seus ocupantes e 
se planeje, de forma ordenada, a implantação, nas áreas 
remanescentes, de assentamentos urbanos e rurais.

Tenho a convicção de que a presente proposição, 
além de representar um benefício para toda a população 
brasileira na questão da geração de energia elétrica, 
é também, sobretudo, uma proposta de justiça social 
para as famílias do Distrito de Rio Pardo que estão 
hoje angustiadas sem uma sinalização do Governo 
Federal para solução deste problema.

Com base no exposto, espero contar com a sensi-
bilização e o apoio dos nobres senadores e deputados 
para aprovação rápida deste projeto de lei.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. Senador 
Expedito Júnior.

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

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Os projetos que acabam de ser lidos 
serão publicados e remetidos às Comissões compe-
tentes.
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Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que passo a ler.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 19, DE 2009

Altera o art. 54 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para conceder 
aos “soldados da borracha”, no que couber, 
os mesmos direitos dos ex-combatentes da 
Segunda Guerra Mundial.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1° O art. 54 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 54. Ao seringueiro recrutado nos 
termos do Decreto-Lei n° 5.813, de 14 de se-
tembro de 1943, e amparados pelo Decreto-Lei 
n° 9.882, de 16 de setembro de 1946, serão 
assegurados os mesmos direitos conferidos ao 
ex-combatente a que se refere o art. 53 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, 
com exceção do disposto em seu inciso I.

Parágrafo único. Lei de iniciativa do Con-
gresso Nacional disporá sobre reparação de 
natureza econômica ao seringueiro enquadra-
do no caput deste artigo.”

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data da sua publicação.

Justificação

Há muito é preciso reconhecer aos seringueiros 
que contribuíram no esforço de guerra para produção 
de borracha na Amazônia durante a Segunda Guerra 
Mundial os mesmos direitos dos ex-combatentes.

Os chamados “soldados da borracha” são os se-
ringueiros que foram recrutados por força do Decreto-
Lei n° 5.813, de 14 de setembro de 1943, para traba-
lharem durante a II Guerra Mundial nos seringais da 
Amazônia, amparados pelo Decreto-Lei n° 9.882, de 
16 de setembro de 1946.

Embora o legislador constituinte não tenha se 
esquecido desses valorosos “soldados da borracha”, 
uma vez que insculpiu seus direitos no art. 54 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 
acreditamos estar diante não de uma injustiça, mas 
de uma justiça imperfeita.

Isso porque os “soldados da borracha”, embora 
não tenham participado dos combates, estiveram su-
jeitos a condições de trabalho e sobrevivência extrema-
mente severas, contribuindo diretamente para o mesmo 
objetivo dos ex-combatentes, que se uniram às Forças 
Aliadas para derrotar as Potências do Eixo.

É preciso recordar que em 1943, durante a II 
Guerra Mundial, o Brasil assinou acordo de coope-
ração com os Estados Unidos da América, com o fim 
específico de combater as forças do Eixo. Tal acordo, 
positivado no referido Decreto-Lei n° 5.813/1943, de-
terminou o envio de homens para a Frente Italiana e 
também a remessa de borracha dos seringais ama-
zônicos para os Estados Unidos, a fim de fomentar 
a indústria bélica destes. O trabalho dos “soldados 
da borracha” se chamou “Esforço de Guerra”.

Para conseguir cumprir o acordo, o Governo 
brasileiro recrutou no Nordeste, principalmente no 
Estado do Ceará, famílias inteiras, enviando-as para 
a Amazônia, para lá aprenderem e exercerem o oficio 
de seringueiros. Quando do recrutamento, era ofere-
cida a possibilidade de escolher entre ir para a frente 
de batalha ou colher látex na Amazônia. Assim teve 
início o segundo ciclo de crescimento econômico da 
região dos seringais amazônicos, que ficou conhecido 
como “Batalha da Borracha”.

Trabalhando nos seringais, esses “soldados da 
borracha” passaram à verdadeira condição análoga a 
de escravos. O dia começava ainda de madrugada, 
quando por volta das 4 horas saíam para cortar as 
seringueiras nas estradas de sua colocação, deixando 
as tigelas colhendo o látex. No dia seguinte, retorna-
vam às estradas para recolher o látex em baldes que, 
ao fim do dia, chegavam a pesar até 15 quilos, para 
ainda ser defumado formando as bolas de borracha, 
que no todo chegavam a pesar 40 quilos.

O produto do trabalho era levado para o barracão, 
de propriedade do dono do seringal, às vezes no lombo 
de animais, às vezes nas costas do seringueiro. O valor 
arrecadado pela venda era todo deixado nesse mesmo 
barracão, em troca de produtos como sal, farinha, arroz, 
feijão e munição. Era proibido qualquer meio de cultura 
nos seringais, com o objetivo de vincular obrigatoria-
mente o seringueiro ao barracão do seringalista. Assim, 
quanto mais tempo o seringueiro passasse trabalhando 
no seringal, mais devia ao seringalista.

Pelo exposto é que trazemos a presente Proposta 
de Emenda à Constituição, que, à exceção da prerro-
gativa a que se refere o inciso I do art. 53 do ADCT, 
pretende conceder aos seringueiros o mesmo status 
jurídico dos ex-combatentes, previsto naquele artigo, 
uma vez que a legislação brasileira passou a conside-
rar como tal não apenas aqueles que participaram do 
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teatro de operações de guerra na Itália, mas também 
aquele que, durante a Segunda Guerra, participou do 
patrulhamento da costa em defesa do território brasilei-
ro, sem entretanto ter entrado em conflito bélico. Nada 
mais justo do que tratar de forma isonômica aqueles 
que igualmente contribuíram para o esforço de guer-
ra – os “soldados da borracha” – nos moldes dos ex-
combatentes do litoral.

Além disso, por questão de justiça, em razão da 
condição análoga a de escravos a que foram submeti-

dos os “soldados da borracha”, propõe-se um parágrafo 
único, em que se estabelece que lei do Congresso Na-
cional disporá sobre reparação de natureza econômica 
a esses seringueiros.

Dessa forma, contando com a sensibilidade e o 
espírito cívico dos nobres Pares, conclamo-os à aprova-
ção da presente proposição, pelas razões expostas.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 2009. – 
Senador Expedito Júnior.
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câ-

mara dos Deputados ou do Senado Federal;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembleias Legislati-

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada 
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na 
vigência de intervenção federal, de estado de defesa 
ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, conside-
rando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos 
dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir:

I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto 
de nova proposta na mesma sessão legislativa.
....................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS

Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente 
participado de operações bélicas durante a Segunda 
Guerra Mundial, nos termos da Lei n° 5.315, de 12 de 
setembro de 1967, serão assegurados os seguintes 
direitos:

I – aproveitamento no serviço público, sem a exi-
gência de concurso, com estabilidade;

II – pensão especial correspondente à deixada 
por segundo-tenente das Forças Armadas, que poderá 
ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável 
com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres pú-
blicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado 
o direito de opção;

III – em caso de morte, pensão à viúva ou com-
panheira ou dependente, de forma proporcional, de 
valor igual à do inciso anterior;

IV – assistência médica, hospitalar e educacional 
gratuita, extensiva aos dependentes;

V – aposentadoria com proventos integrais aos 
vinte e cinco anos de serviço efetivo, em qualquer re-
gime jurídico;

VI – prioridade na aquisição da casa própria, 
para os que não a possuam ou para suas viúvas ou 
companheiras.

Parágrafo único. A concessão da pensão especial 
do inciso II substitui, para todos os efeitos legais, qual-
quer outra pensão já concedida ao ex-combatente.

Art. 54. Os seringueiros recrutados nos termos 
do Decreto-Lei nº 5.813, de 14 de setembro de 1943, 
e amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de se-
tembro de 1946, receberão, quando carentes, pensão 
mensal vitalícia no valor de dois salários mínimos.

§ 1° O beneficio é estendido aos seringueiros que, 
atendendo a apelo do Governo brasileiro, contribuíram 
para o esforço de guerra, trabalhando na produção de 
borracha, na região amazônica, durante a Segunda 
Guerra Mundial.

§ 2° Os benefícios estabelecidos neste artigo 
são transferíveis aos dependentes reconhecidamen-
te carentes.

§ 3° A concessão do benefício far-se-á conforme 
lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de cento 
e cinqüenta dias da promulgação da Constituição.
....................................................................................

DECRETO-LEI N° 5.813, 
DE 14 DE SETEMBRO DE 1943

Aprova o acordo relativo ao recruta-
mento, encaminhamento e colocação de 
trabalhadores para a Amazônia, e dá outras 
providências.

....................................................................................

DECRETO-LEI N° 9.882, 
DE 16 DE SETEMBRO DE 1946

Autoriza a elaboração de um plano 
a assistência aos trabalhadores da bor-
racha.

....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.)

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – A proposta de emenda à Constituição que 
acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes 
dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Pela ordem, Srª Presidente.
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O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Pela 
ordem, Srª Presidente, para solicitar a minha inscri-
ção,...

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, Senador Augusto Bote-
lho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem. 
Gostaria de inscrever-me para uma comunicação inadi-
ável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O primeiro inscrito para uma comunica-
ção inadiável é o Senador Augusto Botelho.

Eu já havia pedido. Mesmo estando na Mesa, o 
meu microfone está levantado, e sou a segunda, para 
uma comunicação inadiável.

O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu também gostaria 
de inscrever-me para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O terceiro inscrito é o Senador Neuto 
de Conto.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora, para co-
municação inadiável, fico como primeiro suplente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Como primeiro suplente, para uma co-
municação inadiável, Senador Eduardo Azeredo.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Também peço para 
ser inscrita para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Como segunda suplente, para uma co-
municação inadiável, Senadora Rosalba Ciarlini.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Terceiro suplente, para uma 
comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Terceiro suplente, para uma comunica-
ção inadiável, Senador Mão Santa.

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Edu-
ardo Suplicy.

Em seguida, para uma comunicação inadiável, o 
Senador Augusto Botelho.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Srª Presidenta.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Por favor, informe em que 
posição está o Senador Mário Couto na lista de ins-
crição.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – V. Exª é o segundo inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito 
obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, em 
que posição me encontro, por favor? Senador Pau-
lo Paim.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Paulo Paim, V. Exª está ins-
crito como 18º.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Antes de conceder a palavra pela or-
dem ao Senador Papaléo, eu gostaria de solicitar às 
Srªs Senadoras e aos Srs Senadores inscritos pela 
ordem de inscrição, para comunicação inadiável ou 
por liderança que busquemos nos restringir ao tem-
po. Como são muitos os inscritos, quando alguém su-
pera o tempo e fica, em vez de 10, 15 ou 20 minutos 
na tribuna, realmente, os outros Senadores perdem a 
oportunidade de falar.

Passo a palavra ao Senador Papaléo Paes pela 
ordem.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Primeiramente, Srª Presi-
dente, quero dizer a V. Exª que concordo plenamente. 
Se não colocarmos ordem na questão de tempo para 
os oradores, agradaremos aos primeiros e cometere-
mos grandes injustiças com os demais. 

Por isso, quero pedir a V. Exª que me inscreva 
para uma comunicação inadiável a fim de que se possa 
fazer um cálculo para ver em que horário poderemos 
usar da palavra.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – O Senador Papaléo Paes é o quarto 
inscrito, aliás, o quarto suplente para uma comunica-
ção inadiável.

Eu gostaria de solicitar aos Srs. Senadores com-
preensão no sentido de não pedirem apartes quando 
estiver terminando a fala de quem está na tribuna por-
que, ao conceder um aparte ou outro, o orador excede 
o seu tempo. E hoje há uma lista de 26 Senadores ins-
critos, além de sete comunicações inadiáveis.

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Edu-
ardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente Senadora Serys Slhessarenko, 
há duas semanas, o Tribunal de Contas da União, por 
intermédio do Relator Augusto Nardes, fez uma avalia-
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ção da aplicação do Programa Bolsa Família, na qual 
apontou uma série de problemas nesse programa que 
vem contribuindo para que o Brasil avance na direção 
de efetivamente diminuir a pobreza absoluta e melho-
rar a distribuição de renda.

Eu tive oportunidade de participar do primeiro 
dia de fórum nacional organizado pelo BNDES e pelo 
ex-ministro João Paulo dos Reis Velloso, e ali, nas ex-
posições, foi destacado que o Brasil, entre diversos 
países, é aquele que mais rapidamente, em época re-
cente, vem diminuindo o coeficiente de desigualdade 
socioeconômica, o chamado coeficiente Gini, tendo 
do início do Governo, de 2002 para 2003, passado de 
um valor de 0,59 para, recentemente, em 2008, 0,55, 
aproximando-se já de 0,54.

Mas é importante que o Ministério do Desenvolvi-
mento Social esteja atento às observações do Tribunal 
de Contas da União. 

Eu gostaria aqui de, em primeiro lugar, ler a nota 
do Ministério do Desenvolvimento Social sobre o re-
latório do Tribunal de Contas da União pois o MDS 
esclarece, em relação à auditoria sobre o Cadas-
tro Único, que, por meio da Secretaria Nacional de 
Renda de Cidadania, desde 2005, vem implantando 
constantemente ações que aprimoram o Cadastro 
Único – base de dados usado pelo Bolsa Família e 
outros programas sociais. Os aspectos passíveis de 
aprimoramento são diagnosticados e corrigidos pelo 
MDS, e tais diagnósticos de correções são informa-
das aos órgãos de controle quando da realização de 
auditorias, reafirmando compromisso da Pasta com 
a transparência dos processos de gestão do Cadas-
tro Único. 

Exemplo claro está na verificação do Tribunal de 
Contas de que, entre 2005 e 2006, a Secretaria Na-
cional da Renda de Cidadania havia cumprido 70% 
das recomendações e determinações propostas pelo 
Tribunal. Outro exemplo está no fato de a maior parte 
dos achados de auditoria presentes no relatório con-
sistirem em aspectos identificados pelo MDS, os quais 
já são objetos de correções. 

O aplicativo de cadastramento foi aprimorado 
em 2008 a fim de garantir a transmissão apenas de 
registros que preencham os requisitos de qualidade 
das informações. Impede-se com isso a inclusão de 
registros incompletos na base nacional. No segundo 
semestre de 2009, entrará em funcionamento uma nova 
versão desse aplicativo on line que vai corrigir a falta 
de sincronia entre as bases de dados do Município e 
da Caixa Econômica Federal. 

A atualização do Cadastro Único é uma ativida-
de permanente e o MDS orienta, apoia e acompanha 
o trabalho dos Municípios para assegurar a atualiza-

ção das informações e o cadastramento das famílias 
de baixa renda ainda não inscritas no Cadastro. A 
primeira grande atualização da base de dados ocor-
reu entre 2005 e 2006. Com as medidas de controle 
adotadas pelo MDS, 2,6 milhões de benefícios foram 
cancelados.

Em fevereiro de 2009, o Ministério de Desenvol-
vimento Social iniciou, em parceria com os municípios, 
a atualização cadastral de 3,4 milhões de famílias 
beneficiadas do Bolsa Família que completaram dois 
anos sem qualquer alteração de dados. As Prefeitu-
ras terão prazo até 31 de agosto para fazer as altera-
ções no cadastro. A partir de setembro, os benefícios 
sem atualização serão bloqueados. Com essa ação, 
o Ministério considera que cumpre, antecipadamente 
e de iniciativa própria, a determinação do Tribunal de 
Contas da União de atualização cadastral, pois essa 
faz parte do processo rotineiro de gestão do Cadastro 
e do Bolsa Família.

O cruzamento de grandes bases de dados para 
melhorar o controle do programa foi adotado pelo MDS 
em 2005. Os dados do Cadastro Único do pagamento 
de benefícios são checados anualmente com a Rela-
ção de Informações Sociais (Rais), do Ministério do 
Trabalho e Emprego, sobre o mercado formal. Após 
cruzamento com a Rais de 2006, no ano passado, o 
MDS cancelou, entre outubro de 2008 e fevereiro de 
2009, cerca de 400 mil benefícios que apresentaram 
renda acima do critério ou que não atualizaram os 
cadastros. A Senarc realiza desde 2006 cruzamento 
também com o Sistema Nacional de Óbitos (Sisobi). 
Em dezembro de 2006, foram cancelados 2.030 be-
nefícios relativos a domicílios unipessoais, nos quais 
se identificou falecimento do responsável legal. Em 
maio de 2008, foram cancelados outros 1.293 bene-
fícios referentes à checagem de 2007. Com a assi-
natura do acordo entre o MDS e o Ministério da Pre-
vidência, ocorrida no dia 28 de abril, será possível 
cruzar informações de beneficiários da Previdência 
e de renda dos contribuintes, conforme determina o 
TCU, e melhorar ainda mais o sistema de controle 
do Bolsa Família. 

Em relação às 106.329 famílias beneficiárias que 
possuem veículos registrados em seu nome, conforme 
aponta cadastro, 10% já tiveram benefício cancelado 
e outras 40% estão passando por processo de atua-
lização cadastral. Sobre o restante do grupo, o MDS 
fará, além da atualização cadastral, uma auditoria 
específica. 

Sobre as 576 famílias beneficiárias que tiveram 
componentes eleitos no último pleito, 172 já estão com 
benefícios cancelados. As 404 restantes terão os be-
nefícios bloqueados e serão alvo de fiscalização.
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Importante ressaltar que o MDS efetuará as me-
didas corretivas necessárias decorrentes de eventu-
ais incorreções apontadas pelo Tribunal de Contas da 
União, mas destaca que tais ações são constante-
mente efetuadas, conforme diagnósticos internamente 
realizados, no compromisso permanente de garantir 
que o Cadastro Único e o Bolsa Família atinjam seus 
objetivos.

No entanto, o MDS se posiciona de forma di-
ferente em relação às conclusões do relatório do 
Tribunal de Contas da União nos seguintes pontos: 
a base do Cadastro Único é realizada pelo Governo 
Federal para identificar potenciais beneficiários de 
diversos programas sociais – além do Bolsa Família 
– como Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do 
Idoso e isenção de taxa de inscrição em concurso 
público federal. O Cadastro Único objetiva ser uma 
base de seleção de beneficiários de programas so-
ciais, mas também um instrumento de planejamento 
e integração de políticas públicas nos três níveis da 
Federação. Para atingir esse objetivo, o Decreto nº 
6.135, de 26 de junho de 2007, define como público 
alvo do cadastramento as famílias com renda men-
sal per capita de até meio salário mínimo ou que 
possuam renda familiar mensal total de até três sa-
lários mínimos, ou ainda famílias com rendimentos 
superiores para permitir a seleção de beneficiários 
ou acompanhamento de programas sociais. A pos-
sibilidade de inclusão de famílias com rendimento 
superior a meio salário per capita ou a três salários 
mínimos decorre, portanto, dos próprios objetivos do 
Cadastro Único e não provoca problemas de seleção 
de beneficiários ou de gerenciamento dos programas 
sociais exclusivamente voltados para a população 
de baixa renda. Por esses motivos, o MDS considera 
que não há qualquer irregularidade em que sejam 
encontradas no cadastro famílias com renda per 
capita superior a meio salário mínimo, conforme 
argumento do TCU.

A Secretaria Nacional da Renda de Cidadania 
descarta a possibilidade de existirem famílias que re-
cebem o benefício do Bolsa Família e não estão regis-
tradas no Cadastro Único, conforme apontou o TCU. 
Para verificar a situação dos beneficiários apontados 
pelo Tribunal, a Secretaria de Renda de Cidadania re-
alizou uma amostra sobre 900 registros na base do 
Cadastro Único de janeiro de 2009 e identificou que 
todas as famílias estavam cadastradas. A ausência 
de identificação ocorreu, como já foi informado ao 
Tribunal de Contas, devido a problemas na extração 
pela Caixa Econômica Federal dos dados da base 
enviados ao MDS e cópia fornecida ao Tribunal de 
Contas da União.

O Tribunal de Contas determina que os adolescen-
tes de 15 e 17 anos sejam desligados do Bolsa Famí-
lia assim que completem essa idade. O procedimento 
do MDS consiste em desligá-los do programa ao fim 
de cada ano-calendário, de forma que o desligamento 
não prejudique o ano letivo do adolescente, ou seja, o 
cancelamento do benefício desses adolescentes acon-
tece no ano seguinte para que os alunos não deixem 
a escola assim que a família deixar de receber o be-
nefício. O Bolsa Família possui um compromisso cla-
ro de contribuir para a ruptura do ciclo intergeracional 
da pobreza para o qual a escolaridade é condição de 
expressiva importância.

Ressalte-se que o argumento da economia de 
recursos públicos, que pode ser atingida com o desli-
gamento imediato desses adolescentes por conta da 
idade, desconsidera que, por contribuir para a manu-
tenção das pessoas nas escolas, o benefício deve 
ser visto como um investimento nas crianças e nos 
adolescentes, os quais atingindo maior escolaridade, 
tendem a ter mais oportunidades de inserção no mun-
do do trabalho.

Considerando que indivíduos com melhores 
inserções no mercado de trabalho tendem a futura-
mente demandar em menor medida benefícios não 
contributivos, o argumento da economia de recursos 
públicos não se sustenta. Pior, o argumento do Tri-
bunal concorre fortemente para o não alcance das 
finalidades pretendidas pelo programa. Nesse senti-
do, pode-se afirmar que a recomendação possibilita 
efeitos negativos sobre a continuidade da escolari-
zação desses adolescentes, significando a descon-
sideração dos processos que conduzem à pobreza 
e à falta de compromisso com a redução da pobreza 
e da desigualdade.

Gostaria, à luz do relatório do Tribunal de Contas 
e desses comentários do próprio Ministério do De-
senvolvimento Social, de aqui colocar como impor-
tante que o próprio membro daquela Corte, Ministro 
Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, 
possa estar ciente daquilo que já é Lei do Congresso 
Nacional – a renda básica de cidadania –, para que 
ele possa perceber como é que muitos dos proble-
mas por ele apontados serão superados, na medida 
em que o Brasil caminhar em direção à renda básica 
de cidadania.

Srª Presidente, pergunto quantos minutos eu 
ainda teria se o procedimento dá direito a 10 minutos 
desde o início.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT.) – V. Exª só tem 30 segundos. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Qual é a regra? Dez minutos mais cinco de prorro-
gação?

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Mais dois… Já lhe dei um… Então, o 
senhor tem mais 1m20s.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu 
gostaria, Srª Presidente, de informar que irei cumprir 
o tempo regulamentar. Primeiro, quero agradecer ao 
Ministro Patrus Ananias por ter designado o Sr. Frede-
rico Guanaes, seu principal assessor nessa área dos 
programas de desenvolvimento social para acompa-
nhar de perto a experiência tão positiva que começa 
a se desenvolver no Município de Santo Antônio do 
Pinhal, que vai realizar uma experiência em direção 
à Renda Básica de Cidadania, de maneira pioneira, 
assim como a Comunidade de Paranapiacaba está, 
também, procurando realizar isso. Tive uma reunião, 
na sexta-feira última, com o Prefeito Aidan Ravin, a 
quem agradeço a atenção, para que ele dialogue com 
os membros da Fundação ReCivitas, que a Srª Bruna 
Barreto e Marcos Vinícius Brancaleone dos Santos, 
que desejam levar adiante, na vida de Paranapiacaba, 
ali no alto da Serra do Mar, a experiência pioneira da 
Renda Básica de Cidadania. Pretendo, Srª Presidente, 
no dia de amanhã, ler um manifesto da Renda Básica 
na situação de crise econômica, que a Rede Renda 
Básica da Espanha divulgou como um instrumento 
importante para enfrentar a crise econômica em cada 
um dos países, seja na Espanha, nos Estados Unidos, 
na China, no Brasil, como é que esse instrumento será 
tão propício para a finalidade de, não apenas erradicar 
a pobreza, prover dignidade e liberdade real para to-
dos, mas sobretudo para enfrentar a crise econômica 
que estamos vivendo.

Srª Presidente, respeitando o tempo, sobre isso 
falarei amanhã.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Suplicy.

Passo a Presidência ao Senador Mão Santa, 
porque, por permuta com o Senador Botelho, a quem 
agradeço, usarei a palavra para uma comunicação 
inadiável.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, a Sra. Serys Slhessarenko, 2º Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Concedemos a palavra à Senadora Serys Slhessa-
renko, do PT do Estado do Mato Grosso.

De acordo com o Regimento que V. Exª mandou 
que eu cumprisse, concedo-lhe cinco minutos.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco PT 
– MT. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Com prorrogação de dois. Obrigada, 
Sr. Presidente.

Srs. Senadores, no último dia 2 de maio, devo 
ressaltar, fui homenageada no Município de Sinop. 
A comenda que recebi nesse Município do meu Es-
tado de Mato Grosso foi outorgada pelo Movimen-
to Comunitário do Município de Sinop. Foi uma das 
honrarias maiores que já recebi, em reconhecimento 
ao trabalho que venho prestando na região junto ao 
movimento comunitário. Eu diria que foi muita distin-
ção realmente.

Lá fui recebida com festa por pessoas do povo 
para receber o título de cidadã comunitária.

Senti-me realmente orgulhosa, porque são vários 
anos de luta e de entrega. É uma vida, Sr. Presidente, 
dedicada a uma causa justa e imprescindível ao nosso 
povo, que há de organizar a população para que esta 
exija direitos legítimos do Poder Público.

Digo sempre que aquele administrador que tem 
a preocupação de ouvir as associações comunitárias 
quase sempre acerta em suas decisões. Sim, pois 
passam invariavelmente pelas associações comuni-
tárias todas aquelas demandas da coletividade, que 
vão desde a coleta de lixo ao posto de saúde, das 
campanhas de vacinação ao atendimento escolar e 
que envolve o próprio relacionamento das pessoas 
nas comunidades. Por isso que eu digo que é muito 
importante ouvir e seguir as aspirações das comuni-
dades via associações, pois são legítimas. 

Naquele grandioso encontro fui recebida por di-
versos presidentes de bairros, pelo Presidente da União 
Sinopense de Associações de Moradores de Bairros 
(Usamb), Sr. Francisco, nosso querido Chico Brito, lí-
der também de 18 associações; pelo Deputado Dilceu 
Dal Bosco; e pelo Secretário do Município de Cultura, 
Oséias. Também mantivemos contato o Sr. Prefeito 
Juarez, Prefeito do PMDB, da nossa Sinop.

Fiz questão de antes me reunir com as lideran-
ças comunitárias, especialmente com o Presidente 
da Usamb, o Francisco Brito, essa grande liderança 
daquela região, um cidadão com sonho de transfor-
mar a vida das pessoas, dando-lhes qualidade de 
vida e consciência de verdadeiros cidadãos. São 
30 anos de luta de Chico Brito pelo movimento co-
munitário.

Mas, Sr. Presidente, por entender a importância 
dos trabalhos desempenhados pelas associações co-
munitárias é que em 2006 apresentei um projeto que 
trata da gratuidade dos atos de registro em cartórios 
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por associações de moradores e que está prestes a ser 
aprovado no Senado Federal. Registros esses neces-
sários à adaptação estatutária ao Código Civil e para 
fins de enquadramento dessas entidades como Orga-
nizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

Estou transformando em lei, Sr. Presidente, esse 
direito de cada cidadão e cidadã de ver suas entidades 
fortalecidas. As associações de moradores são enti-
dades civis, sem fins lucrativos, que prestam relevante 
serviços de mobilização e organização social, com atu-
ação na melhoria da qualidade de vida da população, 
especialmente transporte público, moradia, educação, 
saúde, saneamento básico e segurança pública, so-
bretudo das comunidades mais carentes.

E é isso que Francisco Brito faz lá na nossa re-
gião.

Também devo registrar a audiência que a Ban-
cada Federal de Mato Grosso teve com o Governa-
dor Blairo Maggi, com um grupo da Embrapa, nesta 
segunda-feira, com toda a Bancada de Mato Grosso, 
dia 18 de maio, com a presença também de Juarez 
Costa, Prefeito de Sinop, para discutirmos realmente 
as condições, as viabilidades, as possibilidades da 
instalação imediata de um centro da Embrapa, lá em 
Sinop, no nosso Estado de Mato Grosso.

Lá nós teremos mais 101 funcionários, 31 pes-
quisadores, 15 analistas e 54 assistentes.

Realmente o Presidente Lula ao colocar lá um 
centro da Embrapa, quer dizer, de estudos e pesqui-
sas, tanto da agricultura quanto da pecuária, acertou 
em cheio. É mérito do Presidente Lula. Realmente 
precisamos.

Mato Grosso é o maior produtor de soja, de car-
ne, de algodão, enfim esse centro é fundamental para 
o nosso Estado de Mato Grosso, e as condições es-
tão chegando, a Embrapa está se instalando lá pelo 
nosso Município, lá na região, no Município de Sinop 
no princípio.

Mas ainda no domingo, dia 3 de maio, eu estive 
em Nova Mutum, com o Prefeito Lírio, numa grande 
reunião com mais de trezentas pessoas, na Câmara 
Municipal de Nova Mutum, discutindo moradia. O Pre-
feito Lírio tem inúmeros projetos de moradia popular.

No Município de Mutum nós precisamos de 1.500 
casas, porque lá chegaram grandes empresas, como a 
Perdigão – olhe a vanguarda que lá está! – empresas 
grandes no agronegócio, em Mato Grosso, e precisa-
mos de casas para a população morar.

Também estive em Glória d’Oeste, estive no Mu-
nicípio de Cárceres, e em Cuiabá, discutindo, na nos-
sa Universidade Federal, o chamado vestibular unifi-
cado...

(Interrupção do som.) 

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT) – Peço os dois minutos de direito.

Obrigada, Sr. Presidente.
Também estive em Cuiabá, participando do gran-

de debate sobre vestibular unificado, na Universidade 
Federal de Mato Grosso, com o Teatro Universitário 
superlotado, mostrando à comunidade acadêmica os 
passos que o Governo Federal está dando no sentido 
de tornar o ensino público efetivamente universal e ao 
alcance de todos, ricos e pobres.

Como professora que fui por 26 anos na Univer-
sidade Federal de Mato Grosso, lá estive participando 
dessa discussão que está super no momento, que é 
a do vestibular unificado, e acreditamos que ele vai 
avançar a passos céleres.

Para encerrar, em seguida, eu fui participar da 
inauguração do Centro de Triagem dos Correios de 
Mato Grosso, na nossa querida cidade de Várzea Gran-
de, vizinha, separada apenas pelo rio Cuiabá, vizinha 
da nossa capital Cuiabá, centro esse considerado um 
dos mais modernos do País e que está localizado no 
bairro Cristo Rei, na nossa Várzea Grande.

Esse novo espaço abriga dois grandes prédios, 
um com 16 mil metros quadrados e outro com 4 mil 
metros quadrados, e vai garantir um serviço da me-
lhor qualidade à população de Mato Grosso como 
um todo.

Sr. Presidente, mesmo antes de ter acabado o 
meu tempo de direito eu agradeço muito.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Quero homenagear V. Exª, obediente a Padre Antonio 
Vieira, que disse que palavra sem exemplo é como um 
tiro sem bala. V. Exª deu o exemplo.

Então, convidamos para usar da palavra e seguir 
o exemplo da Senadora Serys o Senador Mário Couto; 
em seguida, o Senador Augusto Botelho, que está na 
Casa para uma comunicação inadiável.

Mário Couto, vamos botar aqui dez, que é o tem-
po regimental e a nota que quero dar a V. Exª pela 
bravura com que defende o povo do Pará e os apo-
sentados do Brasil.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Se-
nador Presidente desta Casa, Senador Mão Santa, 
que preside esta sessão no dia de hoje, Srªs e Srs. 
Senadores, Senador Paim, quando eu vim do meu 
Estado, o Estado do Pará, após participar da eleição 
para Senador e ter sucesso, várias pessoas, eleito-
res, diziam para mim assim: “Eu vou votar no senhor, 
o meu voto é do senhor, mas, quando o senhor estiver 
lá, fale por nós, não nos abandone, não se esqueça 
de nós, não deixe a nossa classe desprotegida”. Não 
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esqueço isso, Senador Paim, sempre está na minha 
mente isso. Todas as vezes que subo à tribuna, eu me 
lembro das palavras que ficaram durante a campanha 
para Senador.

Vim hoje aqui fazer exatamente isto: começar a 
luta por uma classe. E com V. Exª junto comigo, com o 
Mão Santa, com vários Senadores e Senadoras, que, 
há longo tempo, vêm lutando por outra classe tão aban-
donada que é a classe dos aposentados.

Venho hoje, Senador Paim, falar dos pescadores 
artesanais. Ô classe sofrida também, Senador! Pesca-
dores artesanais, com as suas pequenas embarcações 
que saem mar afora, se despedem todo dia das suas 
famílias e não sabem se voltam do trabalho; pescadores 
artesanais, que têm como identidade a própria mão, 
cheia de calo de puxar linha e puxar rede; pescadores 
artesanais que, muitos deles, no dia, não conseguem 
nem o dinheiro para comprar a farinha, para comprar 
o sal para pôr no peixe, Senador Mão Santa.

Esses pescadores estão sendo lesados, esses 
pescadores que podem na verdade ter o nome de pes-
cadores. Não são os pescadores industriais, aqueles 
que não deviam nem ter o nome de pescadores, que, 
com as suas poderosas lanchas, redes, destroem a 
natureza, pegam os filhotes dos peixes e jogam fora. 
Quantas vezes a televisão já mostrou isso? Esses 
que, quando encontram pescadores artesanais na 
sua frente, passam com as lanchas em cima desses 
pescadores.

É assim que vive o pescador artesanal: esquecido, 
quase na falência. É uma classe quase desaparecida. 
Por incrível que pareça, pelo destino, meu Presidente, 
ainda encontram em suas frentes administradores de 
colônias que roubam o dinheiro desses pescadores.

“Mas como, Mário Couto, roubam?”

Há o período do defeso. Nesse período, o Gover-
no, de uma forma, tentou proteger esses pescadores, 
dando-lhes o seguro desemprego; mas, Senador Mão 
Santa... Mas, Senador Mão Santa, eis que aparecem 
os ladrões, aqueles... E aqui quero fazer exceções, 
porque não são todos. Há presidente de colônia sério. 
Há presidente de colônia que trabalha com seriedade. 
Mas, como toda regra tem exceção, lá no Limoeiro do 
Ajuru, há um presidente de colônia que é ladrão! Pega 
o seguro desemprego dos pescadores e passa para 
outras pessoas que não são pescadores.

Como ele faz? Como esse ladrãozinho faz? Como 
é? Ele pega outras pessoas, leva para a colônia e ins-
creve como se fosse pescador. Qualquer um, comer-
ciante, alguém que trabalha em farmácia, um joão da 
esquina. Ele pega, leva para dentro da colônia, inscre-
ve esse sujeito, que é do partido dele. Safado! Politi-

queiro! E aí passa o seguro desemprego para quem 
não precisa.

É um bandido, Nação brasileira! Um homem desse 
deve ser preso! Um homem desse é um descarado, um 
sem vergonha! O bandido faz isso para se promover 
politicamente. Esse é igual ao pedófilo. Esse é igual ao 
assaltante. Esse é igual a quem usa drogas, porque o 
crime é um crime perverso, porque deixa aquele que 
precisa, aquele que necessita, aquele que não tem 
nada na sua casa para dar de comer à sua família, que 
é o verdadeiro pescador, na miséria; e dá para outro, 
porque quer se promover politicamente.

O que é que merece um homem desse, Presiden-
te? Um homem desse merece ir para a cadeia.

Sr. Ministro da Pesca, eu sei que quase todos 
os Ministros veem a sessão do Senado. Eu quero 
aqui, Sr. Ministro, fazer um alerta a V. Exª. V. Exª é 
um dos poucos Ministros do Governo Lula que eu 
respeito, um dos poucos. Tenho certeza de que V. 
Exª não sabe disso. Não quero eu aqui criar mais 
uma CPI: a CPI da Pesca. Não quero eu, Ministro, 
porque eu sei que V. Exª tem a melhor das boas in-
tenções com os pescadores artesanais, mas V. Exª 
precisa urgentemente mandar alguém ir a Limoeiro 
do Ajuru demitir. E mais, Ministro: demitir e mandar 
prender aquele senhor que eu posso chamar de la-
drão, pô-lo na cadeia.

Aí me disse outro dia um Senador: “Senador 
Mário Couto, não faça isso, Senador. O senhor está 
na tribuna do Senado. O senhor não pode chamar de 
ladrão ninguém”. É um ladrão! Está roubando aqueles 
que precisam! Está roubando um pai de família! Está 
roubando o dinheiro público! Está roubando o dinheiro 
do povo que é endereçado para o próprio povo, aquele 
que precisa.

Eu estou mandando aqui, Nação brasileira, para 
não ficar só no discurso... Eu estou pedindo providências 
à Polícia Federal, à tão operosa Polícia Federal.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou 
descer, Presidente.

Estou mandando um ofício à Polícia Federal, pe-
dindo providências. Tenho certeza de que a operosa 
Polícia Federal do meu País vai tomar providências. 
Estou pedindo providências ao Ministério Público Es-
tadual do meu Estado, operoso Ministério Público do 
meu Estado, dirigido pelo Dr. Geraldo de Mendonça 
Rocha. Estou pedindo providências ao Procurador-
Geral da República, do Ministério Público Federal, ao 
Dr. Antonio Fernando de Souza. E estou pedindo pro-
vidências também ao Ministro da Pesca.
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Lógico, Nação Brasileira, se nenhum desses 
órgãos competentes – e estou fazendo isso com 
respeito a cada um, imenso respeito, mas não vou 
deixar a classe dos pescadores ser lesada. Não 
vou deixar.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Que a 
fiscalização seja feita na maioria das colônias, não só 
em Limoeiro. Limoeiro é um exemplo, porque não é só 
em Limoeiro que isso acontece, mas em quase todo 
o Estado do Pará, com exceções, sim. Mas, se isso 
não acontecer, Presidente – vou descer –, se isso não 
acontecer, Ministro, posso lhe garantir que este Sena-
dor vai abrir aqui, neste Senado, a CPI da Pesca.

Por falar em CPI, Sr. Presidente, darei entrada, na 
próxima terça-feira, à CPI do Dnit. Já tenho 30 assinatu-
ras. Trinta! Tentaram me boicotar de todas as maneiras! 
Fui firme. Não abri mão de nada. Ainda há Senadores 
nesta Casa para os quais a gente pode olhar e ter res-
peito! Ainda há Senadores nesta Casa sérios! Há uns, 
lógico, que se ajoelham aos pés do rei, que cumprem 
determinação do rei: “Olha, não é pra assinar CPI.” Não 
assinam. Mas há outros que não devem nada ao rei, 
como eu. Bato no meu peito: eu sou independente, eu 
não troco cargos com ninguém, eu não me vendo pra 
ninguém! Procurem a minha vida. 

Por isso, falo abertamente aqui o que o povo quer. 
É por isso que não tenho receio nenhum,...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...é por isso 
que defendo o povo, é por isso que abro CPI, porque 
não tenho contas a prestar com ninguém.

E desço desta tribuna, Ministro. Tenho a maior 
consideração e apreço por V. Exª, mas, se V. Exª não 
tomar nenhuma providência – é uma ameaça, sim –, 
eu abrirei a CPI da Pesca para apurar, aqui neste Se-
nado, as irregularidades, começando por Limoeiro do 
Ajuru e terminando em todas, todas as colônias de 
pescadores do meu Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Nossos cumprimentos ao Senador Mário Couto, que 
mostrou preocupações quanto às colônias de pesca 
do Brasil.

Convidamos para usar da palavra, para uma 
comunicação inadiável, o Senador Neuto de Con-
to, que é do PMDB e pertence ao Estado de Santa 
Catarina.

Regimentalmente, concedo-lhe cinco minutos.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 

Presidente Senador Mão Santa, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, o WTTC – Conselho Mundial de Viagens 
e Turismo – escolheu Florianópolis como palco, nos 
dias 15 e 16 de maio, da IX Conferência Global sobre 
Viagens e Turismo 2009. O evento reuniu, pela primeira 
vez, na América Latina, as principais lideranças mun-
diais governamentais e empresariais do setor.

Sob o tema Parcerias Reais: Energizando Econo-
mias, a Conferência atraiu a atenção de 110 jornalistas 
do mundo inteiro, que cobriram as mais de 50 pales-
tras e debates para veículos como rádios, televisões, 
jornais, revistas e sites da Internet.

Mais de mil delegados de 51 países participaram 
do evento, uma realização do World Travel & Tourism 
Council (WTTC) em parceria com o Ministério do Tu-
rismo, Governo de Santa Catarina e Embratur, que 
aprofundou assuntos como a recuperação sustentável 
da economia. 

O Conselho Mundial do Turismo e Viagem (WTTC) 
é a maior plataforma para líderes empresariais ligados 
ao turismo. A principal missão do WTTC é promover 
a importância econômica do setor com os governos 
locais e buscar apoio para suas necessidades.

Durante os quatro dias do evento, palestrantes e 
integrantes de painéis estiveram presentes, entre os 
quais: Paulo Nogueira Batista Júnior, Diretor Executivo 
do Fundo Monetário Internacional (FMI) no Brasil, na 
América Latina e no Caribe; Firmin Antonio, Presiden-
te Honorário da Accor Brasil; John Walker, Presidente 
de Oxford and Tourism Economics; Martin Felstein, 
Consultor do Comitê de Conselheiros Econômicos; 
o Vice-Presidente da Sol Meliá; Domenico de Masi, 
Professor de Sociologia Trabalhista e Estratégia na 
Universidade de Roma; Jabu Mabuza, Presidente da 
South Africa Tourism; Sonu Shivdasani, Presidente & 
CEO do Six Senses Resorts & Spas; e o Presidente 
Executivo da cadeia indiana de hotéis e resorts Jumei-
rah; companhias aéreas (Emirates, TAP e Continental), 
as principais redes de hotéis (Accenture, Marriott In-
ternational, Hilton, Four Seasons e Accor), além das 
grandes operadoras de cartões de crédito (American 
Express e Visa).

Segundo estudo divulgado, Sr. Presidente, pelo 
WTTC, em 2009, o Brasil ocupa o 13º lugar no ranking 
da economia do turismo, entre os 181 países pesqui-
sados. De acordo com o mesmo estudo, o Brasil lidera 
entre os países da América Latina.

No Brasil, o turismo fatura US$40 bilhões e cria 
cerca de seis milhões de oportunidades de emprego 
anualmente. A receita gerada pelo turismo teve cres-
cimento de 132% nos últimos cinco anos, alcançando, 
em 2008, a marca dos US$5,8 bilhões, superior 16,8% 
quando comparada com o desempenho de 2007.
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Em Santa Catarina, o turismo movimenta 14,8 
bilhões por ano, emprega 510 mil pessoas, oferece 
11,9 postos de trabalho e representa 12,5% do PIB 
estadual. Pesquisas revelam que a movimentação do 
turismo em Santa Catarina poderá chegar, nos próxi-
mos dez anos, a 33,8 bilhões.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um trabalho 
profícuo do Governador e de sua equipe, Governador 
Luiz Henrique, que percorreu o mundo para trazer esse 
evento para o Brasil e, em particular, para Santa Catari-
na. Seus Secretários Vinícius Lumini e Gilmar Knaesel 
estão lutando para bem apresentar nosso País. 

Pela presença e pelo apoio do Presidente Lula e 
do Ministro do Turismo e por tudo o que se fez, tenho 
certeza e segurança de que o turismo será diferente 
depois desse grande evento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Cumprimento-o pela obediência ao tempo regimental 
e pelo entusiasmo com que fala do turismo, principal-
mente no Estado de V. Exª, Santa Catarina.

De acordo com a lista de oradores inscritos, vai 
usar da palavra a Senadora Ideli Salvatti, por cessão 
do Senador Roberto Cavalcanti.

Neste horário de Expediente, V. Exª, regimental-
mente, tem dez minutos.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Agradeço-lhe, Sr. Presidente. Inicialmente, quero 
agradecer ao Senador que tão gentilmente permitiu a 
inversão das inscrições para que eu pudesse usar da 
palavra neste momento.

Na semana passada, houve uma divulgação – 
saiu em notas pequenas, não teve destaque – que 
causou até certa estranheza em algumas personali-
dades políticas do nosso País: o fato de o Presidente 
Lula ter recebido da Unesco (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) o prêmio 
por incentivo à paz.

Esse prêmio foi criado em 1989 e recebeu o 
nome de Félix Houphouët-Boigny, em homenagem ao 
primeiro Presidente da Costa do Marfim.

Entre os homenageados com esse prêmio, estão 
nada mais nada menos que Nelson Mandela, Yitzhak 
Rabin, Shimon Peres, Yasser Arafat, o Rei Juan Car-
los da Espanha e o ex-Presidente dos Estados Unidos 
Jimmy Carter. Há uma espécie de estatística de que a 
grande maioria dos premiados pela Unesco por incen-
tivo à paz, com esse prêmio, acaba, posteriormente, 
também recebendo o Prêmio Nobel da Paz.

Como eu disse no início da minha fala, teve pouco 
destaque esse prêmio na imprensa nacional, e algumas 
pessoas pensaram: “Não, mas incentivo à paz?!” Na 

outorga do prêmio, o principal motivo incentivador da 
paz foram as ações que o Presidente Lula desenca-
deou em seu primeiro e segundo governo, com suas 
falas e ações internacionais, com relação à diminui-
ção da pobreza.

Todos sabemos disto, e Dom Hélder Câmara era 
uma das pessoas que mais colocava o tema na pau-
ta: “É impossível ter paz e justiça sem diminuição das 
desigualdades sociais”.

Então, esse prêmio que o Presidente Lula recebe 
da Unesco por incentivo à paz, baseado nas ações de 
diminuição da pobreza aqui em nosso País e da sua 
pregação inclusive internacional, acaba, no dia de hoje, 
tendo também as explicações matemáticas, estatísticas 
com um estudo que o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) está divulgando.

E, novamente, Senador Paulo Paim, não tem 
praticamente destaque nenhum. Há um único jornal 
que estampou, em manchetes garrafais, uma notícia 
que eu e a grande maioria do povo brasileiro temos a 
comemorar, que são as políticas públicas eficientes, 
que reduzem a pobreza mesmo em épocas de crises 
agudas como a que estamos vivendo neste momento. 
Então, só um jornal estampou em manchetes, o Jornal 
do Brasil, que colocou em letras garrafais: “Apesar da 
Crise, Pobreza Diminui”. Nos demais jornais, isso pas-
sou absolutamente despercebido. O Valor Econômico 
colocou na capa, mas com letras que quase a gente 
precisa de lupa para enxergar.

A diminuição da pobreza, mesmo em uma situa-
ção de crise, é inédita no Brasil! Para que não fiquem 
irritados, para que a Oposição não fique nervosa, não 
vou dizer “nunca antes neste País”, Senador Paulo 
Paim, mas o estudo do Ipea comprova isso. Inclusive, 
recomendo a todos aqueles que puderem acessar o 
site do Ipea para pegar na íntegra o estudo, os com-
parativos das outras crises e do que efetivamente está 
acontecendo neste momento.

Vou citar aqui alguns trechos do relatório do Ipea, 
porque o considero extremamente importante. As con-
siderações finais quero ler na íntegra.

A pobreza nas seis regiões metropolitanas não 
vem aumentando desde o início da contaminação do 
Brasil pela crise internacional. Pelo contrário, registra-
se, inclusive, a continuidade até o mês de março de 
2009, a sua queda.

Tudo isso ocorre de forma distinta do verificado em 
outros períodos em que o Brasil registrou forte desa-
celeração econômica. De maneira geral, as recessões 
de 1982/83 e de 1989/90 impuseram forte aumento da 
pobreza no Brasil metropolitano. Ainda que a taxa de 
pobreza não tenha se elevado tanto como nos períodos 
recessivos, a desaceleração de 1998/99 impôs perdas 
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importantes à base da pirâmide social. [Ou seja, aos 
mais pobres dos brasileiros.]

Entre as possíveis razões explicativas para a re-
cente trajetória de pobreza metropolitana diversa de 
outros períodos analisados, encontram-se as políticas 
públicas. [E aí segue a descrição, Senador Paulo Paim] 
A elevação do valor real do salário mínimo [papel fun-
damental nessa diminuição da pobreza] e a existência 
de uma rede de garantia de renda aos pobres [que é 
a questão do Bolsa-Família, a questão do benefício 
continuado e toda a rede social de proteção aos mais 
pobres, como foi a medida de ampliar o valor do Bolsa 
Família, ampliar o valor e o tempo do seguro-desem-
prego, todas as medidas adotadas corretamente pelo 
Presidente Lula, ao longo do seu primeiro e segundo 
mandato e agora, mais recentemente, no período da 
crise] devem estar contribuindo decisivamente para 
que a base da pirâmide social não seja a mais atingi-
da, conforme observado em períodos de forte desa-
celeração econômica no Brasil.

Essa é a conclusão, mas o estudo apresenta 
caso a caso.

Gostaria de citar aqui os comparativos feitos pelo 
estudo do Ipea de questões extremamente concretas. 
Na crise econômica de 1982 e 1983, a pobreza, os de 
menor renda, a base da pirâmide, naqueles dois anos, 
cresceu – 6,684 milhões de brasileiros foram jogados 
para a pobreza por causa da crise de 1982 e 1983. 
Em 1989 e 1990, foram 3,8 milhões de brasileiros jo-
gados para a pobreza. Na crise de 1998 e 1999, foi 
1,864 milhão de brasileiros.

E esta crise agora, não tenho a menor dúvida, 
porque isso já foi inúmeras vezes aqui reiterado, é 
muito mais violenta do que a de 1982/1983, do que a 
de 1989/1990, do que a de 1998/1999. A crise atual 
é uma crise no centro da economia mundial, nos Es-
tados Unidos, com repercussão em todo mundo. E, 
nesta crise, Senador Paulo Paim, nós não ampliamos 
a pobreza. Pelo contrário, nós a diminuímos. Em ple-
no auge da crise, nós retiramos da pobreza mais de 
300 mil pessoas.

Então, esses são elementos fundamentais para 
a gente poder entender este novo Brasil, que tem uma 
nova forma de agir para com aqueles que mais precisam 
de governo. Porque quem mais precisa de governo é 
quem não pode pagar escola particular, saúde parti-
cular, segurança particular e que precisa ter fonte de 
oportunidades para sobreviver com dignidade. 

E, na questão do emprego, eu queria falar do 
salário mínimo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 
quero aproveitar aqui a atenção do Senador Paulo 
Paim para comparar os quatro períodos de crise com 
relação ao salário mínimo.

Na crise de 1982/1983... Entre os anos de 1998 
e 1999, o salário mínimo perdeu 3,1% do seu poder 
aquisitivo. Entre 1989 e 1990, o salário mínimo perdeu 
33% do seu poder de compra. E, entre 1982 e 1983, 
a perda do poder de compra do salário mínimo foi de 
8,2%. E nós estamos ampliando o salário mínimo, in-
clusive com reajustes acima da inflação, há vários anos 
seguidos, inclusive, neste ano, com reajuste superior 
à inflação deste último período.

A questão da taxa de pobreza é outro dado im-
portantíssimo a ser registrado. No período de 1982 e 
1983, a quantidade de pobres cresceu 7,7 milhões nas 
seis regiões metropolitanas. De 1989 e 1990, o número 
de pobres cresceu 3,8 milhões. E agora, porque nós 
temos a rede, temos uma diminuição da pobreza, e a 
base da pirâmide social, que antes era profundamente 
atingida pela crise, atualmente pouco ou quase nada 
sofreu. Muito pelo contrário. Teve recuperação.

Por isso, Sr. Presidente, queria solicitar que seja 
considerado na íntegra – eu não tenho condição de 
fazer a leitura integral do relatório do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) –, pois este estudo 
merece estar registrado na íntegra aqui nos Anais 
desta sessão. E eu recomendo a todos que tenham 
oportunidade acessar o site do Ipea, para que possam 
ter esses números, essas informações, e que este es-
tudo possa servir efetivamente de embasamento para 
ampliar ainda mais as políticas públicas que permitem, 
mesmo numa crise que é das mais graves do planeta, 
do último século, que continue a diminuição da pobre-
za e não fazendo o que outras vezes aconteceu, jo-
gando milhões e milhões de brasileiros na amargura 
e na dificuldade.

Por isso, lamento que a imprensa não tenha dado 
o destaque que uma notícia como essa merecia: estar 
na capa, em letras garrafais, de todos os jornais. Deve-
ria estar nos principais telejornais, porque é realmente 
algo inédito e é algo que beneficia milhões de brasilei-
ros. Diminuir a pobreza em época de crise, isso nunca 
tinha acontecido no Brasil, e nós esperamos continuar 
tendo ações políticas, econômicas e sociais para que 
essa manchete, que hoje não teve destaque, continue 
se concretizando na prática do nosso País. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA IDELI SALVATTI EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com os nossos cumprimentos, a Senadora será aten-
dida, de acordo com o Regimento. 

Convidamos para usar da palavra, para uma co-
municação inadiável, Augusto Botelho. Em seguida, 
Roberto Cavalcanti e, depois, o Líder César Borges.

E convidamos esse extraordinário Senador Paulo 
Paim para presidir a sessão. 

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Se-
nadores, quero fazer uma homenagem aqui hoje, no 
Senado, a todos os enfermeiros e enfermeiras do Bra-
sil, principalmente aqueles profissionais que atuam nos 
hospitais, clínicas e postos de saúde do meu querido 
Estado de Roraima.

No ano de 1938, decreto do Presidente Getúlio 
Vargas instituiu o dia 12 de maio como “Dia do En-
fermeiro”. A escolha da data se deu por ser esse o 
dia de nascimento de Florence Nightingale. Nascida 
na Itália, filha de ingleses, Florence é considerada a 
fundadora da enfermagem como a conhecemos hoje. 
Em 1859, ela criou a primeira Escola de Enfermagem 
do mundo moderno.

Foi o Presidente Juscelino Kubitscheck, por de-
creto-lei, em 1960, quem instituiu a Semana Brasilei-
ra de Enfermagem, a ser comemorada entre os dias 
12 e 20 de maio, hoje. No ano que vem, faremos 50 
anos de comemoração dessa semana. Nesses dias, 
os Conselhos Regionais de Enfermagem promovem 
encontros, palestras e outras atividades para avaliar e 
divulgar a profissão, além de ações de esclarecimento 
à população sobre cuidados básicos de saúde.

Srªs e Srs. Senadores, a enfermagem é, na rea-
lidade, antigo ofício, cuja origem remonta às brumas 
do tempo.

Naquela época, era exercida majoritariamente 
por escravos, que auxiliavam os esculápios nos cui-
dados dos pacientes. 

Com a liberalização das sociedades, tornou-se 
uma profissão voluntária. Hoje, em nossas complexas 
sociedades urbanas, a enfermagem inclui, no mínimo, 
dez áreas de especialização.

Na área geral, o enfermeiro organiza os serviços 
de enfermagem em hospitais e clínicas, além de su-
pervisionar os trabalhos dos técnicos.

Na área médico-cirúrgica, ele atua nos centros 
cirúrgicos, nas unidades de terapia intensiva (UTIs), 
pronto-socorros e unidades de hemodiálise.

Se ele optar pela obstetrícia, deve acompanhar 
gestantes do pré-natal até o parto ou, então, trabalhar 

em programas de orientação familiar, de planejamen-
to familiar.

Neste ponto, eu gostaria de prestar uma home-
nagem ao enfermeiro Eliezer, que trabalha no Serviço 
de Orientação Familiar de Roraima do Hospital Mater-
no Infantil Nossa Senhora de Nazaré, há vinte anos, 
prestando um trabalho diário, eficiente e de muita sa-
tisfação aos pacientes que lá procuram, juntamente 
com o Doutor Wilson Franco, que é um médico que 
trabalha junto com ele lá.

Em pediatria, os enfermeiros cuidam de crianças 
e recém-nascidos em berçários, nas creches, nas clí-
nicas, nas UTIs pediátricas convencionais e nas UTIs 
neonatais, aquelas onde as crianças vão com 450 
gramas, com 500 gramas, com 800 gramas, todas as 
crianças que nascem com baixo peso, que são consi-
derados casos graves.

Na psiquiatria, a enfermagem presta assistência 
a pacientes com distúrbios psíquicos e de comporta-
mento.

Na parte dos velhinhos, na geriatria, cuida dos 
idosos, doentes ou não-doentes que são internados 
nas clínicas de repouso e nos hospitais.

Atualmente, o atendimento domiciliar amplia 
consideravelmente o campo de trabalho da enferma-
gem.

Também trabalham no serviço de resgate de aci-
dentados na rua. O Samu tem enfermeiros e enfermei-
ras em sua equipe para o caso de acidentes de trânsito, 
de incêndios e de outros acidentes na via pública. 

Na área trabalhista, Senador Paim, que é a área 
de que o senhor gosta bastante, eles prestam serviços 
nas empresas geralmente em programas de prevenção 
de doenças e de acidentes.

Se resolve partir para a saúde pública, orienta 
a população sobre as enfermidades, campanhas de 
vacinação, além de atender pacientes de clínicas e 
postos da saúde em hospitais públicos. Nesse ponto, 
eu gostaria de homenagear também outra enfermeira 
antiga do meu Estado, Naiarda Bezerra, que sempre 
trabalhou nos programas de prevenção, de vacina-
ção, conseguindo, inclusive, às vezes, atingir mais 
do que 100% das metas do Ministério da Saúde nas 
vacinações. 

Hoje, a enfermagem é uma profissão perfeita-
mente consolidada, de nível superior, médio e téc-
nico, aprendida nos bancos das universidades e das 
escolas especializadas. Conta com 1 milhão e 200 mil 
profissionais de enfermagem espalhados por todo este 
Brasil. Porém, um dos nossos desafios para essa área 
é a criação de novos postos de trabalho, inclusive para 
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enfrentar a crise econômico-financeira que já provoca 
ameaças no âmbito mundial.

Infelizmente, para o nosso povo, Sr. Presidente, 
o espalhamento desses profissionais no Brasil não é 
uniforme nem em termos absolutos nem em número 
por habitante. Na Região Norte, correspondem a 0,48 
por mil enfermeiros; na Região Sul, chega a 0,73%, 
que é a melhor servida no Brasil. O meu Estado, infe-
lizmente, está abaixo da faixa média da Região Norte, 
que é de 0,47%, no Estado de Roraima. A pergunta 
que se pode fazer, desde logo, é como dar conta da 
assistência pública à saúde com um número tão baixo 
de profissionais por grupo de mil habitantes. Se levar-
mos em conta a dispersão existente no Norte do País, 
em face de sua extensão territorial, vemos o quanto 
ainda temos que caminhar para fazer do SUS uma 
realidade, um serviço bom à população.

As pessoas no Brasil têm noção exata da impor-
tância e da atuação desses profissionais no atendimen-
to de suas necessidades de saúde. Pena que em muitos 
lugares essa noção é adquirida apenas pela visão em 
seriados de TV sobre atendimento hospitalar e ambu-
latorial como o famoso E.R., nos quais a participação 
ativa dos enfermeiros e enfermeiras é ressaltada e va-
lorizada. Fico triste quando confrontamos com a reali-
dade brasileira a distância da ficção televisiva, que fica 
espantosamente evidente, e a decepção com nossos 
serviços de saúde se amplia com justa razão.

Por isso mesmo, Srªs e Srs. Senadores, o dia 12 
de maio e esta semana, até hoje, devem servir à dupla 
finalidade de louvar a nobilíssima tarefa dos enfermeiros 
e enfermeiras e de provocar a reflexão e a elaboração 
de estratégias de melhoria no atendimento da saúde 
de todos os brasileiros.

Sr. Presidente, deixo esta tribuna saudando os 
profissionais de enfermagem de todo o Brasil, principal-
mente os meus queridos companheiros e companhei-
ras de Roraima, em especial aqueles que se dedicam 
muitas vezes com graves e grandes renúncias pessoais 
ao atendimento das comunidades mais carentes dos 
rincões mais afastados deste imenso País.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Antes de chamar o Senador Roberto Cavalcanti, 
quero cumprimentar o Senador Augusto Botelho. 

Senador Augusto Botelho, sua homenagem aos 
enfermeiros e enfermeiras é também a homenagem 
de todo o Senado da República.

A Presidência aproveita o momento para cumpri-
mentar os Vereadores e Vereadoras que estão aqui para 
acompanhar a PEC apresentada pelo Senador César 
Borges, na expectativa de que haja a votação. Sem 
poder bater palmas no plenário, uma salva de palmas 
ao Senador César Borges, autor. (Palmas.)

Quebrei todo o protocolo.(Palmas.)
Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os meios de 
comunicação em geral já utilizaram uma parte signi-
ficativa de seu espaço ou tempo com as informações 
sobre a queda continuada da taxa Selic. Essa é a taxa 
do Sistema de Liquidação e Custódia, do Banco Cen-
tral, que se aplica ao pagamento dos títulos escriturais 
de emissão do Tesouro Nacional.

É essa taxa que serve também de base para 
o financiamento interbancário, em que as entidades 
usam como garantia os próprios títulos do Governo. 
Por essa razão, acaba servindo de referência para 
as outras taxas de juros que ajudam a movimentar a 
economia nacional.

Essa introdução é só para deixar claro o desca-
labro que é a cobrança escorchante de juros realizada 
pelos bancos na atualidade. O custo financeiro para 
eles se baseia na Taxa Selic, mas, para os cidadãos, 
é muito diferente.

O jornal O Globo, de 12 de maio – portanto bem 
recente –, estampa, como um dos títulos do caderno 
de economia, o seguinte: “Queda dos juros: bancos 
aproveitam para aumentar lucros”.

O que ocorreu para motivar essa manchete, Srªs 
e Srs Senadores? A taxa Selic foi reduzida de 13,75%, 
em setembro de 2008, para 10,25%, em abril último. 
Significa uma redução de cerca de 25% em sete meses. 
Com relação à expectativa de inflação de 12 meses para 
a frente, também houve queda de 5,22% para 4,19%. 
Observa-se aí uma queda de quase 20%.

No entanto, para os cidadãos brasileiros que 
necessitam das instituições bancárias, o que ocorreu 
efetivamente? Para uma pessoa física, os juros caí-
ram, no período, míseros 2,5%: de 137,12% ao ano 
para 133,70% ao ano.

Também no cartão de crédito observa-se o des-
compasso em relação à queda da taxa Selic. Enquanto 
a Selic vem caindo, os juros dos cartões aumentaram 
de 10,48% para 10,68% ao mês; os do cheque espe-
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cial caíram apenas de 7,88% para 7,66% ao mês. E 
por aí vai.

O ideal que havia sido estabelecido na Consti-
tuição Federal de 1988 (máximo de 12% ao ano para 
as taxas de juros, sob pena de crime de usura), ainda 
que fosse para regulamentar as taxas reais de juros, 
inclusive descontando a inflação, virou quimera. Ou 
não sei se os dirigentes bancários teriam entendido 
que essa seria uma boa taxa para ser cobrada ao mês. 
Digo ao mês e não ao ano.

O que ocorreu foi que o dispositivo constitucio-
nal se mostrou inviável, tendo sido revogado em 2003. 
Mas, daí a liberar os bancos para tirarem o couro do 
cidadão brasileiro existe uma grande distância!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não estou 
aqui para expor opiniões de leigos no assunto, ou re-
ferências do tipo “ouvi dizer”. Há afirmações abaliza-
das, de pessoas ligadas ao meio, como Andrew Frank 
Storfer, diretor de economia, banking e finanças da 
Associação Nacional de Executivo de Finanças, Ad-
ministração e Contabilidade (ANEFAC). Segundo ele, 
é difícil explicar a demora dos bancos em cortar os 
juros. “O custo do dinheiro para as instituições finan-
ceiras baixou com consistência e o cliente não se be-
neficiou disso.”

Convivemos com um dos mais altos spreads ban-
cários do mundo, o que é incompatível com a força de 
nossa economia e a necessidade de ampliar o mercado 
interno. O resultado é que os bancos vêm apresentando 
seguidamente lucros bilionários, inclusive os bancos 
estatais, que deveriam liderar a diminuição das taxas 
para os tomadores de empréstimos bancários. O Es-
tado sempre tem de ter em mira a finalidade social, 
pois não é agente de mercado.

A esse respeito, devo externar minha preocupa-
ção com a matéria veiculada hoje, no jornal O Estado 
de S.Paulo, pág. 06, onde consta que, desde a posse 
do novo Presidente do Banco do Brasil, Aldemir Ben-
dine, no último dia 23 de abril, a taxa média de juros 
praticados por aquela instituição subiu de 2,16% para 
2,46% (para o financiamento de aquisição de bens), e 
de 2,35% para 2,53% para o crédito pessoal.

Srªs e Srs. Senadores, está na hora de o Poder 
Público cobrar mais racionalidade das instituições fi-
nanceiras, para que elas deixem de lado o espírito de 
capitalismo selvagem e se conscientizem de sua função 
para com a sociedade. Passou a hora de as instituições 
financeiras baixarem os juros para os tomadores e, 
consequentemente, seus lucros astronômicos.

Gostaria de explicar, Sr. Presidente, por inter-
médio da própria TV Senado, ao cidadão brasileiro o 

que houve. O que estamos passando é simplesmente 
o direito que tem o cidadão brasileiro de possuir uma 
moeda estável e um País com inflação a níveis mun-
diais. Antigamente, o cidadão brasileiro não tinha ne-
nhuma referência financeira. Ele não sabia o valor real 
da moeda. Porém, após o Plano Real, o cidadão bra-
sileiro teve consciência financeira do valor do dinheiro. 
Antigamente, uma taxa de x% não expressava nada, 
porque não tínhamos uma referência de moeda. No 
meu pronunciamento, citei que houve uma redução da 
Taxa Selic de 13,75% para 10,25%. Quando vivíamos 
no período inflacionário, a redução de 13% para 10% 
não significava nada. Hoje, porém, o cidadão percebe 
que essa diferença de taxa representa 25%, o que, 
em qualquer economia estável, em qualquer economia 
mundial, é um percentual extremamente significativo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, era isso 
que eu tinha a dizer a respeito da incompatibilidade da 
situação econômica brasileira com a taxa real praticada 
pelo sistema bancário para com o cidadão brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Enquanto o Senador Flávio Arns vem à tribuna 
e uma vez que o Senador César Borges teve que dar 
uma saída, passo a ler a seguinte:

É lida a seguinte:

Ofício nº 1/2009 – CTRCPP

Brasília, 20 de maio de 2009

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na presente 

data ocorreu a instalação da Comissão Temporária, 
destina a “examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, 
de 2009, que reforma o Código de Processo Penal”, 
ocasião que fui eleito Presidente e a Senadora Serys 
Slhessarenko Vice-Presidente da Comissão.

Informo ainda que designei o Senador Renato 
Casagrande Relator-Geral e os seguintes Relatores 
Parciais: 1) Tião Viana – Procedimentos; 2) Romeu 
Tuma – Inquérito Policial; 3) Marconi Perillo – Medi-
das Cautelares; 4) Walter Pereira – Provas; e 5) Serys 
Slhessarenko – Recurso.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência comunica que, uma vez instalada, 
nesta data, a Comissão Temporária destinada a exa-
minar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, 
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que reforma o Código de Processo Penal, altera o ca-
lendário anteriormente publicado para a tramitação da 
matéria nos seguintes termos:

Calendário de tramitação do Projeto de Lei do 
Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de 
Processo Penal.

Prazos:

– Apresentação de emendas: de 21-5-2009 a 18-6-
2009;

– Relatórios parciais: de 19-6-2009 a 2-7-2009;
– Relatório do Relator-Geral: de 3 a 9-7-2009;
– Parecer final: de 10 a 16-7-2009.

À matéria poderão ser oferecidas emendas peran-
te a citada Comissão durante vinte dias úteis, nos ter-
mos do inciso III do art. 374 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Flávio Arns com a palavra.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero lembrar que, 
na última sexta-feira, 15 de maio, celebrou-se o Dia 
do Assistente Social – ou da assistente social –, uma 
profissão que nasceu inspirada na doutrina social da 
Igreja Católica, tendo por marco a Encíclica Rerum 
Novarum, publicada exatamente nesta data no ano 
de 1891.

Preocupado com os graves problemas sociais 
que dominavam as sociedades européias naquele fi-
nal de século, o Papa Leão XIII lança um documento 
que será assumido como base fundamental do serviço 
social. A profissão se estabelece no Brasil em 1936, 
enriquecida por uma nova encíclica social da Igreja, a 
do Quadragésimo Ano, publicada no advento dos 40 
anos da Rerum Novarum, em 15 de maio de 1931.

Até os anos 60, perduraria a decisiva influência 
e contribuição da Ação Social Católica, deixando, po-
rém, o eterno legado de imersão do assistente social 
nas problemáticas que revelam desigualdades sociais 
e econômicas. O amplo espectro de atuação desse 
profissional inclui o atendimento ao indivíduo ou à fa-
mília afetados pela pobreza, pela violência, pela fome, 
pelo desemprego.

Falamos de um profissional polivalente, de for-
mação humanista, capaz de entender e atender as 
carências humanas, materiais e existenciais, razão 
por que, sem medo de errar, podemos dizer que o ou 
a assistente social tem também em si o pedagogo e o 
psicólogo. De indiscutível competência, tem autonomia 
para desenvolver e propor políticas públicas que favo-

reçam as populações quanto a serviços e benefícios, 
principalmente ligados à seguridade social.

Por essa razão, as instituições que costumam 
contratar o serviço desse profissional – prefeituras, 
associações, entidades do terceiro setor, sistema judi-
ciário e presidiário, entre muitas outras – ocupam-se de 
questões ligadas a conflito familiar ou conjugal, crianças 
em risco social, moradoras de rua, sem infância, com 
dificuldades escolares ou sem escola; jovens e adultos 
desempregados ou em conflito nas relações de traba-
lho; idosos doentes, asilados ou isolados socialmente; 
minorias éticas... Isso posto apenas para demonstrar 
uma parcela da atuação desse profissional, cumprindo 
revelar que particularmente toca-nos – pelo viés que 
marca nosso mandato – o trabalho do ou da assistente 
social junto às pessoas com deficiência.

Essa profissão vem se redefinindo, conseguin-
do como poucas adequar-se às demandas sociais 
sempre mais complexas e desafiadoras. Mais do que 
nunca, caracteriza o assistente social o seu interesse 
e sua ciência de poder intervir na gestão de políticas 
públicas, contribuindo hoje também na construção e 
na defesa dessas políticas, como bem exemplificam a 
participação no Sistema Único de Saúde (SUS), na Lei 
Orgânica da Assistência Social (Loas), no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), nos Conselhos das 
esferas Municipal, Estadual e Nacional.

Confirmando sua vocação humanista, o assistente 
social segue desenhando uma trajetória de respeito às 
pessoas em suas dificuldades e, ao mesmo tempo, de 
crença em suas potencialidades. Um profissional que 
a cada dia reafirma o compromisso com a liberdade, 
a justiça e a democracia, constantes em seu Código 
de Ética Profissional.

Portanto, o nosso reconhecimento a esse pro-
fissional que, em sua capacidade crítico-reflexiva, 
tanto compreende a necessidade das populações e 
articula-se com firmeza e sensibilidade em prol do 
bem comum.

Sr. Presidente, eu gostaria que meu pronuncia-
mento estivesse direcionado, como está, para o pro-
fissional assistente social, cujo dia foi comemorado 
no dia 15 de maio, sexta-feira passada, conforme já 
enfatizado.

Quero dizer que inúmeras iniciativas dentro do 
Senado Federal vêm sendo tomadas a favor dessa 
área e reconhecendo-se o valor desse profissional na 
atuação com a sociedade.

Hoje mesmo, tivemos uma bela audiência públi-
ca na Comissão de Assuntos Sociais com o Ministro 
José Pimentel, que, naquela audiência, falava do res-
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gate da participação do assistente social nas tarefas 
que o Ministério da Previdência vem desempenhando 
pelo Brasil. Estão sendo contratados perto de mil as-
sistentes sociais.

Outro dia, na mesma Comissão de Assuntos So-
ciais, aprovamos o projeto de lei que permite a inserção 
do assistente social, da assistente social, e do psicólogo 
na equipe da escola, participando do projeto político 
pedagógico, participando das atividades educacionais, 
inserindo-se no debate com os professores. E cremos 
firmemente que o assistente social na escola comum 
pode desempenhar um papel da mais alta relevância, 
aproximando a escola da família, aproximando a esco-
la da comunidade, orientando a família, por exemplo, 
sobre os vários programas sociais, até chegarmos ao 
ponto de um dia a família do aluno da escola comum, 
quando tiver alguma dúvida em relação a benefícios 
da Previdência, da assistência, programa de alfabeti-
zação ou outros programas, como aquisição de casa, 
ou acesso ao Bolsa Família, ou o que for, poder dizer: 
vou à escola do meu filho, porque lá existem pessoas 
que podem me orientar para eu ter mais cidadania e 
mais dignidade.

Nesse sentido, esse projeto foi aprovado, vai re-
tornar à Câmara dos Deputados, porque foi feito em 
conjunto com os Conselhos Federais de Psicologia e 
de Serviço Social para que houvesse uma sintonia entre 
aquilo que está sendo aprovado e o desejo da socieda-
de. E, ao mesmo tempo, no outro dia, após discussão, a 
Comissão de Assuntos Sociais aprovou também o pro-
jeto para que a carga horária de trabalho do assistente 
social ficasse na faixa de 30 horas semanais, ou seja, 
um grande debate vem acontecendo, com toda proprie-
dade e justiça, com relação a esse profissional.

Por isso quero que em todo o Brasil, em função 
das diversas áreas em que esses profissionais atuam, 
que eles recebam os cumprimentos desta Casa pelo 
dia 15 de maio, que foi o Dia do Assistente Social. 
Quero, ainda, enaltecer os profissionais e os cursos 
de formação, lembrando que a sociedade deve ficar 
atenta aos belos, necessários e importantes serviços 
que esses profissionais podem colocar à disposição 
de todos, tais como: cidadania, respeito, participação 
e oportunidade para todos nos contextos em que es-
sas pessoas vivem.

Congratulações ao assistente social.
Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-

nador Flávio...
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-

sidente, não sei se V. Exª...

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Só 
gostaria de me somar à homenagem que V. Exª faz aos 
assistentes sociais e dizer que eles são muito importan-
tes. Hoje o Ministro disse que está encaminhando ao 
Ministério do Planejamento um pedido para contratar 
900 assistentes sociais na Previdência Social – não sei 
se V. Exª falou nisso, porque estive um pouquinho au-
sente. Essa é mais uma oportunidade, é uma abertura 
de trabalho necessária, importante. Em nossa agência 
da Previdência, nós temos uma assistente social, Dona 
Eliana, que faz um trabalho muito importante lá em Ro-
raima. Ela é daquelas antigas, quer dizer, não tem mais 
chance. E V. Exª fez um histórico da assistente social. 
Foi muito bom. Eu não sabia que essa profissão havia 
surgido em decorrência do trabalho social da Igreja Ca-
tólica. A Encíclica Rerum Novarum também a estimu-
lou. Por isso elas têm esse aspecto de anjos que estão 
sempre perto das pessoas. Lá em Roraima nós temos 
assistentes sociais em todos os hospitais, em mater-
nidades e também em alguns postos de atendimento 
público. Então, eu gostaria de me somar à homenagem 
que V. Exª faz e dar os parabéns a esses profissionais. 
Sabemos que a sociedade reconhece o valor do assis-
tente social e esperamos que também as empresas e 
os governos reconheçam esse valor.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Queria convidar o Senador Flávio Arns para 
presidir, se possível.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Solicito a 
V. Exª que a contribuição do Senador, amigo e médico, 
Augusto Botelho, do Estado de Roraima seja incorpo-
rado ao meu discurso pela beleza do pronunciamento 
e pela relevância e importância do mesmo.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Enquanto o Senador Flávio Arns vem presidir, 
para que eu possa usar a palavra, eu gostaria de co-
municar à Casa que acabei de receber um e-mail da 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eu poderia 
pedir que V. Exª o lesse, mas, como vou usar da tribu-
na, gostaria muito de agradecer à Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janeiro, a todos os Deputados daquele 
Estado, que, por unanimidade, aprovaram Projeto de 
Resolução da Deputada Inês Pandeló, que, devido à 
nossa luta aqui no Congresso em defesa dos aposen-
tados, do Estatuto do Idoso, enfim, dos trabalhadores, 
por ter nos concedido exatamente no dia hoje – recebi 
aqui o Ato da Assembléia – a este Senador a Medalha 
Tiradentes, pelo trabalho prestado aos aposentados e 
assalariados de todo o País. 
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Eu queria agradecer, daqui da Presidência, a 
todo o querido Estado do Rio de Janeiro. Com certe-
za, irei lá para receber a medalha na data em que a 
Assembleia marcar. 

Senador Flávio Arns...

O Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – PR) 
– Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, solicito a V. Exª que registrasse nos Anais da 
Casa esses documentos que recebi da Assembleia 
do Estado do Rio de Janeiro. Como consta no docu-
mento. Está confirmado que nesse dia faremos lá um 
grande evento para fortalecer a luta pela aprovação do 
fim do fator previdenciário e também pelo reajuste dos 
aposentados e pensionistas, Senador Flávio Arns, da 
forma como V. Exª hoje defendeu perante o Ministro 
Pimentel na Comissão de Assuntos Sociais.

Casualmente, o tema que me traz à tribuna no 
dia de hoje é relacionado com essa questão. 

Sr. Presidente, eu faço questão, de tempo em 
tempo, de vir à tribuna para registrar que esse movi-
mento dos aposentados, esse movimento dos traba-
lhadores pelo fim do fator e pelo reajuste integral dos 
aposentados que ganham mais de um salário mínimo 
e que não ganhem somente o INPC. Lembramos que, 
recentemente (em 2006), foi dado o reajuste de 16,67% 
para o salário mínimo e 5% para o aposentado. Então, 
hoje, eu vou tomar a liberdade de mostrar que esse 
movimento cresce em todo País, lendo a relação das 
últimas moções que eu recebi. Eu já li desta tribuna 
mais de mil moções de apoio, mas faço questão, neste 
momento, de usar meu tempo para registrar esses do-
cumentos de moção de apoio pela derrubada do fator 
e pelo reajuste integral dos aposentados:

Câmara Municipal de Jundiaí – SP; 
Câmara Municipal de São Marcos – RS;
Câmara Municipal de Marília – SP;
Câmara Municipal de Uchoa – SP;
Câmara Municipal de Canoas – RS (pela segunda vez é 

a cidade base deste Parlamentar);
Câmara Municipal de Januária – MG;
Câmara Municipal de Joinville – SC;
Câmara Municipal de Areia Branca – RN;
Câmara Municipal de Nova Andrina – MS;
Câmara Municipal de Pariquerá-Açu – SP;
Câmara Municipal de Curuçá – BA;
Câmara Municipal de Getulina – SP;

Câmara Municipal de Santo Amaro – BA;
Câmara Municipal de Cubatão – SP;
Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco – MG;
Câmara Municipal de Carazinho – RS;
Câmara Municipal de Fraiburgo – SC;
Câmara Municipal de Passo Fundo – RS;
Câmara Municipal de Rosário do Sul – RS;
Câmara Municipal de Venâncio Aires – RS;
Câmara Municipal de Nova Hartz – RS;
Câmara Municipal de Osório – RS;
Câmara Municipal de Indaial – SC;
Câmara Municipal de Pitangueiras – SP;
Câmara Municipal de Catanduva – SP;
Câmara Municipal de Aguaí – SP;
Câmara Municipal de Cachoeira do Sul – RS;
Câmara Municipal de Cachoeirinha – RS;
Câmara Municipal de Estância Balneária de Praia 

Grande – SP;
Câmara Municipal de Campo Largo – PR;
Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo;
Câmara Municipal de São Paulo; 
Câmara Municipal de Cruz Alta – RS; 
Câmara Municipal de Pato Branco – PR; 
Câmara Municipal de São Vicente – SP; 
Câmara Municipal de Porto Feliz – SP;
Câmara Municipal de Carazinho – RS; 
Câmara Municipal de Cerro Branco – RS; 
Câmara Municipal de Santa Rita de Sapucaia – MG; 
Câmara Municipal de Soledade – PB; 
Câmara Municipal de Correia Pinto – SC; 
Câmara Municipal de Gravataí – RS; 
Câmara Municipal de Mata de São João – BA; 
Câmara Municipal de Patos de Minas – MG;
Assembléia Lesgislativa do Estado do Rio de Janeiro;
Assembléia Lesgislativa do Estado de Minas Gerais;
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa – PA; 
Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – PR; 
Federação das Associações de Aposentados e Pen-

sionistas de Santa Catarina – SC;
Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador.

Sr. Presidente, li algumas porque, com certeza, 
não dá para toda semana eu ler na íntegra as moções 
de apoio que tenho recebido da maioria das Assem-
bleias Legislativas de Estados como o do Rio Grande 
do Sul, o de São Paulo, o do Rio de Janeiro e de tan-
tos outros que solicitam que a Câmara dos Deputados 
aprove o PL nº 1, que vai garantir o reajuste integral 
para os aposentados e pensionistas, como também o 
fim do fator previdenciário.
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Quero ainda, Sr. Presidente, aproveitando este mo-
mento, registrar aqui documento que recebi do Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio 
Grande do Sul, Crea, que está celebrando, no mês de 
maio, seus 75 anos de fundação. Para tanto, está sendo 
realizada uma série de ações, seminários, participações 
para que demonstre que esse movimento, que culmi-
nou com um grande encontro em Porto Alegre, em que 
foram discutidos projetos de políticas públicas visando 
desenvolvimento tecnológico e a aproximação do Crea 
do Poder Legislativo e da sociedade científica. 

Amanhã, quinta-feira, o Crea do Rio Grande do Sul 
vai reunir parlamentares gaúchos, das esferas federal, 
estadual e municipal, para o lançamento do catálogo 
empresarial e profissional de registro no Conselho do 
cartão postal que lembra esse aniversário. Quero tam-
bém lembrar que o Crea está conosco, Sr. Presidente, 
nessa luta pelo fim do fator previdenciário e do reajuste 
dos aposentados e também dos pensionistas. 

Por fim, Sr. Presidente, eu sei que o Colégio de 
Líderes vai se reunir com Deputados e Senadores para 
discutir se aquilo que havíamos tirado como data indi-
cativa, do último do dia 13, ou seja, que no dia 26 iría-
mos apreciar o veto dos aposentados, de 2006 – por 
aquela emenda que colocamos, que os aposentados 
teriam direito a receber também os 16,67%. 

Sr. Presidente, não há dúvida – ninguém está aqui 
contando um segredo – de que está havendo uma mobi-
lização de grande parte do movimento sindical e de apo-
sentados deste País no sentido de se dirigirem a Brasília. 
Isso não é novidade. Os Líderes já sabem. O que não 
pode acontecer, Sr. Presidente, é que chegando o dia 26 
nós acabemos, de novo, transferindo a data de apreciação 
desses vetos. Por que digo isso? Se houver alguma dis-
cussão no Colégio de Líderes sobre esse tema, é muito 
importante que saibamos. Se essa for uma decisão do 
Colégio de Líderes, temos que comunicar aos líderes que 
vão se deslocar para Brasília no dia 26 que venham nesse 
dia ou, caso mudem a data, no dia em que efetivamente 
formos apreciar esses vetos. O que nós estamos pedindo 
é que nesse dia o voto não seja secreto.

Sabemos que, pela Constituição, a votação de 
veto é secreta. O que eu gostaria é que possamos, 
como já fizemos em outras oportunidades, permitir que 
cada Deputado ou Senador anuncie o seu voto, que ele 
diga como vai votar. Eu, por exemplo, deixarei muito 
clara a minha posição a favor dos aposentados e dos 
pensionistas, como fiz no dia 13. Mas é importante que 
haja a confirmação da data em que votaremos os vetos, 
porque o difícil, Senador Flávio Arns, é chegarmos no 

dia marcado e termos que explicar aos aposentados e 
pensionistas que houve transferência da data.

Então, nós, que solicitamos ao Presidente do Con-
gresso que marcasse a votação no dia 26 precisamos 
saber se isso está confirmado, para que as pessoas 
não se desloquem das suas cidades – e com certeza 
virão caravanas de todo o País para Brasília –, e não 
aconteça a votação no dia previsto.

Esse é o apelo que faço a V. Exª. Espero que o 
Colégio de Líderes informe à Casa, exatamente, se vai 
haver a votação no dia 26. Se houver algum movimento 
para que a data seja trocada, nós temos a obrigação 
de saber a data efetiva em que teremos a decisão aqui 
no Congresso Nacional sobre os vetos, entre eles, com 
certeza, o veto dos Correios, o veto dos aposentados 
e o veto que trata da questão dos profissionais que 
trabalham como oficial de justiça.

Este é o apelo que faço: que o Colégio de Líde-
res, uma vez reunidos na Câmara e no Senado, deci-
da sobre o apelo que nós tínhamos feito. Eu sei que a 
data foi indicativa; dependia da reunião do Colégio de 
Líderes para que soubéssemos efetivamente se estava 
confirmada a votação para o próximo dia 26.

Por fim, Senador Flávio Arns, quero dizer que foi 
boa a discussão havida hoje na Comissão de Assun-
tos Sociais. Ficou claro que há vontade, sim, de todos 
os Parlamentares, de estabelecer um diálogo com o 
Governo para que a gente possa efetivamente, repito, 
concretamente, votar o fim do fator previdenciário e 
garantir uma política de reajuste para os aposentados, 
que ele seja acima da inflação e corresponda ao mes-
mo percentual concedido ao salário-mínimo o reajuste 
dado àqueles que ganham mais que o salário-mínimo, 
como V. Exª disse muito bem naquela reunião.

Percebi que há espaço para avançarmos – já 
disse numa outra oportunidade e repito aqui –, mas é 
bom que haja essa negociação com a participação de 
Senadores da Situação e da Oposição, de Deputados 
da Situação e da Oposição, bem como das centrais 
sindicais, das confederações e das entidades represen-
tativas dos aposentados para que tenhamos uma previ-
dência pública que realmente garanta a aposentadoria 
integral aos trabalhadores, sem o fator, e que o reajuste 
acompanhe o crescimento do salário-mínimo.

Era isso, e obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, Inciso 
I e o §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Flávio Arns. Bloco/PT – 
PR) – Agradeço-lhe, Senador Paulo Paim, e peço 
inclusive que V. Exª reassuma a presidência dos tra-
balhos da Casa.

Quero dizer também que me informei com a Se-
cretaria, em função do pleito que V. Exª apresentou da 
tribuna, que até este momento não está definitivamen-
te marcada a reunião para a próxima semana para a 
apreciação dos vetos.

Contudo, em função da ponderação de V. Exª, 
estando eu na presidência da sessão neste momen-
to, vou levar, na sequência, ao Senador José Sarney, 
Presidente do Senado, essa informação para que 
haja mobilização da sociedade, sem dúvida alguma, 
e que haja restrição em termos de número, de quan-
tidade, da apreciação dos vetos, como foi dito, que 
não sejam cem, cento e cinquenta, duzentos vetos a 
serem apreciados, mas que sejam três, quatro, cinco, 
conforme pleiteado no seu pronunciamento. Então, 
na sequência, levaremos o que foi dito ao Presiden-
te Sarney.

Agradeço a V. Exª ao mesmo tempo em que o 
parabenizo. O Brasil reconhece o esforço de V. Exª e 
dos Senadores e Senadoras, de maneira geral, a favor 
de aposentados e pensionistas. Parabéns. 

Com prazer, retorno a Presidência a V. Exª.

O Sr. Flávio Arns, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo 
Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, mensagem presidencial que 
passo a ler.

É lida a seguinte:

 
MENSAGEM Nº 48, DE 2009-CN 

(Nº 333/2009, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 1º do art. 4º do Regimento Co-

mum, indico a Senhora Senadora Ideli Salvatti para 
exercer a função de Líder do Governo no Congresso 
Nacional.

Brasília, 19 de maio de 2009. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – De pronto, esta Presidência quer cumprimentar 
a Senadora Ideli Salvatti que, a partir de hoje, passa 

a exercer a função de Líder do Governo no Congres-
so Nacional.

A mensagem que acaba de ser lida vai à publi-
cação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

Voltamos à lista de oradores inscritos.
Antes, passo a ler mais um expediente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência comunica ao Plenário que rece-
beu Recurso nº 5, de 2009, interposto no prazo regi-
mental, no sentido de que seja submetido ao Plenário 
o Projeto de Lei nº 160, de 2007, de autoria do Sena-
dor José Agripino, que dispõe sobre a isenção do Im-
posto sobre Produtos Industrializados – IPI, incidente 
em produtos escolares e estabelece a alíquota zero 
na Contribuição para o PIS-Pasep e na Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social – Cofins, 
sobre a importação e as receitas decorrentes da ven-
da desses produtos.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, letra c, do Regimento Interno.

É o seguinte o recurso recebido:

 
RECURSO N° 5, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 91, § 3° e § 4, 
que sobre o Projeto de Lei do Senado n° 160 de 
2007 que, “Dispõe sobre a isenção do Imposto so-
bre Produtos Industrializados (IPI) incidente em 
produtos escolares e estabelece alíquota zero na 
Contribuição para o PIS/Pasep e na Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) 
sobre a importação e as receitas decorrentes da 
venda desses produtos.”, seja ouvido o Plenário do 
Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso no sentido da apreciação pelo Plenário 
das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2003, de au-
toria do Senador Pedro Simon, que dá nova reda-
ção ao art. 3º da Lei nº 10.029, de 20 de outubro 
de 2000 (dispõe sobre a prestação voluntária de 
serviços administrativos e auxiliares de saúde e 
de defesa civil nas Polícias Militares e nos Cor-
pos de Bombeiros, por tempo determinado e 
mediante auxílio mensal compensatório);

– Projeto de Lei nº 112, de 2008, de autoria deste 
Senador, Senador Paulo Paim, que modifica a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que “re-
gulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contra-
tos da Administração Pública e dá outras provi-
dências”, para determinar que o Poder Público 
priorize a compra de papel reciclado; e

– Projeto de Lei do Senado nº 194, de 2008, tam-
bém de autoria deste Senador, Senador Paulo 
Paim, que determina a estadualização da rea-
lização de provas de concursos públicos para 
cargos federais.
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Tendo sido apreciados terminativamente pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, os 
Projetos de Lei do Senado nºs 316, de 2003; e 112, 
de 2008; aprovados, vão à Câmara dos Deputados; e 
o de nº 194, de 2008; rejeitado, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, 
como orador inscrito. Em seguida, Senador Tião Via-
na. (Pausa.)

O Senador Tião Viana parece que declinou de sua 
fala. Então, fala o Senador Mão Santa e, em seguida, 
o Senador César Borges.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Paulo Paim, que preside esta sessão de 20 de maio, 
Parlamentares da Casa, brasileiras e brasileiros aqui 
no plenário e que nos assistem pelo sistema de comu-
nicação do Senado.

Evidentemente que nós, na nossa história, fomos 
retardatários. Basta dizer que a diferença de descobri-
mento entre os Estados Unidos e o Brasil foi de oito 
anos. Mas as riquezas, o padrão de vida são muito 
distantes.

A nossa civilização foi portuguesa e nós somos 
o resultado dessa miscigenação de portugueses, que 
nos deram a burocracia; com os índios, que nos de-
ram a capacidade de luta; e com os africanos, que 
para cá vieram trabalhar. Quer dizer, além do trabalho 
que eles trouxeram, essa raça trouxe o sentimento de 
alegria que o nosso povo tem, não é? Então, hoje nós 
somos isso aí...

Aliás, o Paim tem um livro, mais ou menos isto: 
Nós Somos uma Pátria. Não é?

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

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Somos To-
dos.

É. No livro de Darcy Ribeiro, seu melhor livro, ele 
fala sobre a verdadeira formação do povo brasileiro.

Então, nós nos misturamos mesmo e hoje somos 
essa raça diferente, com essas riquezas. Temos a for-
mação burocrática europeia, do português; o apego 
às nossas raízes, capacidade de preservação, dos 
nossos índios. Mas trabalho mesmo, trabalho mesmo 
quem trabalhou mesmo foi a raça negra. Os portugue-
ses não eram muito afeitos ao trabalho.

Há uma cena histórica, sem dúvida nenhuma, 
nos séculos do Império, nos anos 1800, que mostra 
que os maiores homens desta Pátria foram o em-
preendedor e realizador gaúcho Mauá, e o estadista 
Pedro II – este que governou este País por 49 anos, 
garantindo a unidade, permitindo que se falasse uma 
língua só. Este teve muita visão e amor à Pátria. Mas 

eles se digladiavam. Há um livro muito interessante 
As Barbas do Imperador, que conta que Pedro II tinha 
um palácio real, perto do Maracanã hoje, que é um 
museu. E o Mauá comprou, Paim, uma casa compe-
titiva com Pedro II.

Ele tinha as ideias dele empreendedoras e foi ele 
que fez a primeira ferrovia (a que ia do Rio para Pe-
trópolis). Ao assinar o contrato, ele pregou uma peça. 
Preparou um carrinho de mão, com uma madeira de 
jacarandá toda especial, e na solenidade instigou Pedro 
II a transportar o primeiro material para a ferrovia.

Atentai bem! Aquilo foi tido e ficou no Governo, 
no Governo Imperial, Paim, como ofensa. O gaúcho 
Mauá preparou um carro de mão, especial, bonito, de 
jacarandá e, na solenidade diante do povo, chamou o 
Imperador português em um espírito de ironia: Venha 
carregar o primeiro material para a construção da pri-
meira ferrovia.

E diz a história que há mágoa aí.
Então, quem trabalhou mesmo, Senador Paulo 

Paim, foram os africanos que aqui chegaram e que 
nós respeitamos. E a eles deve V. Exª por estar nes-
sa tribuna.

Então, nós fomos retardatários.
Entendo ter sido a maior criação da civilização 

a democracia. E foi em 1789. A criação do poder do 
povo. Passou pela Grécia – o homem é um animal 
político – com Aristóteles. Melhorado na Itália, onde 
passou a ser representativa. Não podia todo o povo 
estar falando e discutindo. No Senado romano, fabulo-
so na evolução, Cícero nos dava um exemplo, em todo 
discurso, dizendo “o Senado e o povo de Roma...”, e 
nos ensinando. Quando falamos, temos que dizer: o 
Senado e o povo do Brasil. Nós não podemos estar 
distanciados, estar separados. Nós somos o povo, fi-
lhos do povo, do voto e da democracia. Mas levaram 
100 anos para aquele grito, que derrubou os reis lá da 
França, derrubar os daqui.

A mesma coisa é isso que nós ouvimos falar 
hoje, Paim, sobre a preocupação do nosso País com 
o meio ambiente. Ela parece ser uma coisa recente, 
mas, da mesma maneira que fomos retardatários na 
democracia, entendemos que o trabalho é fundamen-
tal, o trabalho que no começo era só dos negros. En-
tendemos a mensagem de Deus que diz: “Comerás 
o pão com o suor do teu rosto”; do apóstolo Paulo: 
“Quem não trabalha não merece ganhar para comer”; 
do Senador da França, Voltaire, que disse: “O traba-
lho afasta, pelo menos, três grandes males: o tédio, a 
preguiça e a pobreza”.

Então, depois disso tudo é que nós, povo do Brasil, 
começamos mesmo a trabalhar e estamos andando. 
Assim também foi com a proteção do meio ambiente.
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Lá na Grécia – podem ver, nos filmes da anti-
guidade, de Roma, as preocupações com as praças, 
com os logradouros públicos –, do jeito que começou 
a Medicina, com Hipócrates, começou a preocupação 
com o meio ambiente, quando o filósofo Sófocles disse: 
“Muitas são as maravilhas da natureza, mas a mais 
maravilhosa é o ser humano”, mostrando que nós te-
mos de nos preocupar com as maravilhas da natureza. 
Mas é para servir o homem. O homem está acima. É 
a maior preocupação. Quando ele diz o homem, é o 
homo sapiens, é a espécie, é o homem e sua fêmea, 
sua mulher, que se juntam pelo amor para perpetuar 
a nossa espécie.

Mas chegou ao Brasil também essa preocupa-
ção. Não é o que estão dizendo: nunca antes, não sei 
o quê... Não!

Eu sei que o estudo no Brasil era para uma elite. 
Foi evoluindo. A nossa universidade foi retardatária, 
mas é preciso reconhecer que essas preocupações 
gigantes do Brasil tiveram...

Eu, em 1958 – Geraldo Mesquita, lembra-se de 
1958? Qual o grande acontecimento? –, interno, no 
Colégio Marista; Brasil, Campeão do Mundo com o téc-
nico Feola... Então, eu me debruçava, porque, naquele 
tempo, o ensino era muito padronizado. Nós estudáva-
mos com livros que vinham todos do Pedro II. Era tudo 
igual. Não havia essa parafernália de marketing, de 
propaganda, livro diferente, não! Para facilitar.

E caiu nas minhas mãos, Paim, um livro de Bio-
logia Geral, de Waldemiro Potsch, Catedrático do Co-
légio Pedro II, criado por Pedro II, ele ia assistir às 
aulas. Que beleza!

Osmar Dias, que beleza! V. Exª deve ter estudado 
Botânica e Zoologia, de Waldemiro Potsch. Que livro 
de Biologia Geral! Lindo! Era difícil ter livro naquela 
época, a didática. Ele já ensinava o que era ecologia, 
meio ambiente, genética.

Mas evoluiu-se.
Eu quero prestar uma homenagem aqui a uma 

instituição que comemorou 20 anos. Estávamos eu 
e Azeredo, representando o Senado da República, a 
convite do Instituto Ambiental Biosfera. O Presidente 
é um biólogo, Dr. Dorival Correia Bruni, que, por sinal, 
fora aluno de Waldemiro Potsch, o grande precursor 
de nos ensinar o meio ambiente.

Era um simpósio que terminava, e eles convi-
daram a mim e ao Azeredo para estarmos presentes. 
Entregaram diplomas e até medalhas. Estou tão or-
gulhoso que vou botar aqui a medalha. Vimos deze-
nas de prefeitos, dezenas de lideranças, dezenas de 
intelectuais, dezenas de técnicos, de professores, de 
biólogos preocupados com o meio ambiente. Então, 
isso nos torna e torna este Senado cada vez mais 

responsável e necessário. Quem não se lembra que 
há poucos dias houve uma vigília aqui para preservar-
mos a Amazônia?

Quem não se lembra do Acre, da luta dos acre-
anos, que sempre foram bravos? Talvez seja o povo 
mais bravo do Brasil, porque foi o único povo que con-
quistou seu território. Aquilo era abandonado. A Bolí-
via tomou. Os Morales. Os avós de Morales venderam 
para os poderosos norte-americanos. E lá chegou a 
ser uma república. Eles se sacrificaram pela indepen-
dência, com a ajuda de um espanhol, Galvez. Depois, 
liderados por Plácido de Castro, um gaúcho...

Rapaz, esses gaúchos estão em tudo! Está ou-
vindo, Paim? Paim, os gaúchos estão em tudo, como 
V. Exª está aí.

Construíram o Acre, e Chico Mendes traduz a 
preocupação dos brasileiros, salvaguardando a na-
tureza.

Mas é necessário termos sempre aqueles conhe-
cimentos. E podem dizer: o Mão Santa está com essa 
velha de Sófocles. Sófocles nos ensinou: “Muitas são 
as maravilhas da natureza, mas a mais maravilhosa é 
o ser humano”. Então, o homem tem que estar acima 
de tudo. Todas as paixões – pelos vegetais, pelos ani-
mais, pela natureza – têm que ter seus limites, dando 
possibilidade à vida do homem, à riqueza do homem, 
à felicidade do homem.

Então, eu sou otimista, e Juscelino Kubitschek 
nos ensinara e disse: “É melhor ser otimista: o otimista 
pode errar, mas o pessimista já nasce errado e con-
tinua errando”.

Então, esta instituição que há 20 anos se debruça 
sobre o problema da natureza no nosso Brasil, a Bios-
fera, que foi a precursora do Eco 92, esse movimento 
ecológico, me diplomou com muito orgulho.

Eu sei que isso eles fizeram num gesto tradu-
zindo a simpatia, o respeito que têm ao Senado da 
República, a mim e ao Azeredo. E nós estamos aqui 
e queremos nos congratular e aplaudir todos aqueles 
homenageados, muitos prefeitos que ganharam os seus 
certificados pelas ações administrativas de humanismo, 
preocupados com o ser humano, preocupados com a 
vida. E eles se preocuparam.

Então, essas são as palavras.
Agradeço ao Paulo Paim e não podia deixar, mas 

senti, senti, senti, naquele mundo de lideranças repre-
sentativas e homenageadas do Brasil que defendem a 
ecologia, a natureza, o meio ambiente, a responsabi-
lidade, o respeito e a crença que eles têm no Senado 
da República.

Essas são as nossas palavras de agradecimento 
à Biosfera, com professores, biólogos, e à universidade 
do Rio de Janeiro presente, que fez esse evento, que, 
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sem dúvida nenhuma, vai permitir àquelas lideranças 
irradiar os conhecimentos da ecologia, como a mim 
chegaram, quando, nos bancos escolares, eu lia os 
livros de Waldemiro Potsch.

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

RS) – Passamos a palavra, como Líder, ao Senador 
César Borges. Em seguida, como orador inscrito, ao 
Senador Heráclito Fortes.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a minha 
inscrição para falar em nome da Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI. 
Fora do microfone) – V. Exª é o próximo a falar pela 
Liderança do PDT.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, o assunto a 
que vou me referir não é exatamente aquele que eu 
pretendia tratar neste momento, mas me sinto na obri-
gação de solicitar a esta Casa que dê atenção especial 
a essas pessoas que têm frequentado os corredores 
do Congresso, as cadeiras da galeria, da tribuna; pes-
soas que foram votadas pelo povo brasileiro, porque 
todos representam uma parcela da população brasi-
leira, dos seus Municípios. E este Senado deu espe-
rança quando, no mês de dezembro, votou uma PEC 
que foi aprovada na Câmara dos Deputados – e, aqui, 
aprovamos essa PEC.

Não se trata de jogar para a platéia, trata-se, na 
verdade, de assumir uma responsabilidade e um dever 
do Senado, votando essa aspiração, fazendo nosso 
papel. Temos de impedir que essas pessoas venham 
de todas as partes do País, esperançosas, para ver o 
Congresso Nacional cumprir seu papel.

Cumprimos nosso papel aqui, em dezembro; man-
damos à Câmara, mas a Câmara deixou de cumprir o 
seu. E agora diz que está na mão do Senado.

Pois bem, vamos cumprir nosso papel. Se se trata 
de fazer análise da PEC paralela, estamos fazendo. A 
matéria foi votada por unanimidade na CCJ – novamen-
te por unanimidade –, como ocorreu no ano passado. 
Votamos por unanimidade o parecer do Senador Valter 
Pereira, que, na verdade, acatou como seu voto um 
voto divergente, o do Senador Antonio Carlos Valadares. 
Vamos, então, fazer a apreciação desse voto. Quem 
quiser, se posicione contra; quem quiser, se posicio-
ne a favor, mas vamos cumprir nosso dever, para que 
não tenhamos que lamentar perdas de vida humana, 
porque tantos se deslocaram para cá que houve até 
acidentes, e alguns perderam a vida.

Eu me sinto incomodado com isso, Sr. Presidente, 
como Senador. Acho que o Senado cumpriu seu papel. 
Temos, mais uma vez, que deliberar, seja para tomar 
qualquer posição, respeitando a posição de qualquer 
Senador. Se se tiver que rejeitar, rejeitaremos.

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

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pois 
não, Senador Heráclito.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
César Borges, tenho acompanhado de perto a luta de 
V. Exª para uma solução para essa questão. E tenho 
ouvido aqui, entre os líderes, a informação de que sem 
um entendimento, sem um acordo, a votação fica difícil. 
Até para alguns que têm me procurado, tenho sugerido 
procurar esse acordo, saber que acordo é esse e o que 
é possível fazer. Como não tenho o feitio de enganar 
as pessoas, e acho que nem V. Exª...

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Claro!
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – ...e isso nem 

interessa para o Senado...
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Exa-

tamente, Senador Heráclito!
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – ...devia ha-

ver mais clareza, para se saber que acordo é esse. A 
informação que nos chega é que o Senador Valadares, 
que não está, infelizmente, em plenário, acataria essa 
proposta, que visava não prejudicar algumas prefeituras 
de capitais do Nordeste. Eu queria que V. Exª explicas-
se – já que V. Exª é quem domina bem o assunto – aos 
prefeitos que estão aqui, mas exatamente ao Brasil 
inteiro que nos escuta, que acordo é esse, se é pos-
sível, porque, se não for possível, vamos tentar votar 
de qualquer jeito. Agora, se esse acordo é possível, 
que ele seja votado o mais rapidamente aqui para ir à 
Câmara e se submeter a uma segunda votação. V. Exª 
me faria um grande favor. É uma curiosidade que tenho 
sobre essa matéria, e V. Exª esclareceria também, de 
uma vez por todas, essa questão. Muito obrigado.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – V. Exª 
sabe muito bem que, nesta Casa, se houver acordo 
de lideranças, tudo pode acontecer rapidamente. E é 
isso o que espero que haja, um acordo de lideranças, 
para que possamos votar aqui, de forma unânime, e 
seguir para a Câmara esse problema. Não tenho ne-
nhum parti pris. Acho que, na CCJ, foi votado o rela-
tório por unanimidade. Que ele seja votado. Se, even-
tualmente, esse relatório prejudicar algumas capitais e 
se houver acordo em se acatar uma modificação, por 
intermédio do Relator Valter Pereira, para resolvermos 
já no plenário – sem a matéria ter que retornar à CCJ, 
porque seria uma procrastinação –, votemos aqui por 
acordo; e, até dispensando os interstícios, aprovemos 
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essa parte da PEC e a encaminhemos de imediato à 
Câmara dos Deputados. 

Sabe V. Exª muito bem que um acordo de lide-
ranças é respeitado aqui...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Claro!
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – ...in-

clusive pelo Presidente da Casa. E peço, apelo para 
que haja essa concordância. Que não fiquemos aqui 
a enganar ninguém, nem a procrastinar esse assunto. 
É só essa a solicitação que faço. 

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – É exatamente 
essa, Senador, minha preocupação, porque acho uma 
perversidade o que se está fazendo com esses verea-
dores. Toda semana eles vêm pra cá, estão gastando 
dinheiro do próprio bolso e criando esperança. E não 
temos o direito de enganá-los. Então, é preciso, em pri-
meiro lugar, que os Líderes se conscientizem. A célula 
mater da democracia, da razão de ser do Parlamento, 
é o Município. E o Município não merece tratamento 
dessa natureza. É preciso clareza e é preciso, acima 
de tudo, rapidez nessa questão.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V. 
Exª teria cinco minutos e não teria apartes, mas, devido 
à importância dos vereadores e de V. Exª, dei-lhe mais 
cinco minutos e lhe concedi liberdade total.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, muito obrigado pela sua compreensão. 

O aparte do Senador Heráclito resume, talvez até 
com mais clareza, pela sua experiência, exatamente 
o que penso.

Vamos voltar e resolver definitivamente essa 
questão, senão vamos dizer: Não, não vamos votar e 
vamos resolver – não votando, seja o que for.

Agora, não podemos mais tentar ficar procras-
tinando e enganando tantas pessoas que vêm aqui, 
cheias de esperança e de boa vontade. Espero unica-
mente que o Senado cumpra seu dever.

Portanto, espero, Senador Heráclito, que hoje 
possamos construir esse acordo, voltar e dar uma res-
posta imediata a essas pessoas que representam cida-
dãos brasileiros, que vivem nos Municípios de todo o 
País – mais de 5.500 Municípios. Está se desprezando 
aqui uma parcela importante da população brasileira. 
O que não admito é haver preconceito: Ah, porque é 
vereador, porque é suplente de vereador.

Nada disso! Todos fazemos parte de um Par-
lamento e de uma democracia, e eles precisam ser 
respeitados.

Um aparte ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

César Borges, eu não poderia deixar de me manifes-

tar neste momento. Eu, que falo tanto aqui que não é 
justo que aposentado, que sindicalista, que trabalha-
dor, que estudante desloque-se de sua cidade, de seu 
Estado para Brasília, na expectativa da votação, con-
cordo na íntegra com V. Exª e com o Senador Heráclito 
Fortes. Eles vêm ao meu gabinete, vêm às comissões 
e só o que pedem é que se vote; que se vote “sim” ou 
“não”. E essa votação não é secreta. Cada um assu-
me seu voto sobre essa PEC. Por isso, quero também 
ser solidário a V. Exª, aos vereadores. A matéria tem 
que ser votada. Não é justo com eles, como digo aos 
aposentados também, que vêm aqui às centenas de 
milhares e voltam para seus Estados sem haver uma 
decisão. Então, o apelo de V. Exª tem minha integral 
solidariedade. Vamos ao voto, como dizia o inesquecível 
Ulysses Guimarães na Assembléia Nacional Consti-
tuinte. Ele dizia: “Senadores, Deputados e Deputadas 
e Senadoras, votem!” Vamos votar a PEC. Era isso. 
Parabéns a V. Exª!

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Eu 
agradeço a V. Exª. Acho que essa posição de V. Exª, 
de pedir a votação, reforça. Ontem, eu e o Senador 
Antonio Carlos Valadares votamos um requerimento 
de preferência para que essa PEC, de nº 47, agora 
possa ser votada neste plenário, discutida. São cinco 
sessões, mas que possam ser queimados os interstí-
cios e que seja votada a matéria o mais rapidamente 
hoje. Só depende das Lideranças e do Presidente da 
Casa, que têm responsabilidade com essa população, 
que está aqui representada por esses vereadores.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador César Borges, permite um aparte?

O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Sena-
dor César Borges...

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pela 
ordem, Senador Garibaldi Alves, Senador Expedito 
Júnior e Senador Leomar Quintanilha.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador César Borges, é apenas para reforçar o que foi 
dito aqui por V. Exª, pelo Senador Heráclito Fortes e 
pelo Senador Paulo Paim, porque essa questão já foi 
parar até no Supremo Tribunal Federal, como todos nós 
sabemos. Agora tem essa oportunidade de ser votada. 
Eu acho que deveria ser colocada em votação, como 
o foi, há meses...

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Em 
dezembro.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – ...em 
dezembro. Eu era até Presidente do Senado. Que ela 
seja votada. Eu acho legítimo se pedir a votação des-
sa matéria agora.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agra-
deço, Senador. V. Exª cumpriu muito corretamente o 
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seu papel e, naquela época, encaminhou ao Supremo, 
porque o que a Câmara fez não era efetivamente dentro 
dos trâmites legais previstos pela nossa Constituição. 
Inclusive, o próprio Supremo já decidiu com relação à 
questão da PEC paralela.

Senador Expedito.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Sena-

dor César Borges, eu não poderia deixar de aparteá-lo 
neste momento também, de fazer coro e reforçar a so-
licitação e o pedido de V. Exª para que nós possamos 
ver esse projeto sendo votado. Daqui a pouco, vão dizer 
que nós estamos fazendo isso por conta de pressão, 
porque foi levantada essa questão na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. Aqui não tem nenhum 
Senador que precisa desse subterfúgio. Ninguém vai 
agir aqui na pressão. Agora, não é mais possível que 
um projeto que já está pronto – inclusive quero parabe-
nizar V. Exª por ter achado essa alternativa, essa saída 
para a PEC Paralela, que já foi discutida, até elogiada 
pela imprensa nacional hoje, haja vista que fomos cri-
ticados no passado, dizendo que estávamos criando 
mais cargos. E, na verdade, não era isso. Nós estáva-
mos corrigindo uma distorção que o TSE, ao legislar 
por esta Casa, esqueceu-se de legislar também sobre 
a questão financeira, orçamentária. E nós fizemos essa 
correção numa PEC paralela, apresentada por V. Exª, 
já que tramitou na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, aprovada e que está na Mesa para que 
nós possamos, então, deliberar. Eu gostaria também 
de somar esforços junto com V. Exª e pedir à Mesa 
para que pudéssemos hoje votá-la definitivamente. 
Quem quiser votar “sim” que vote, quem quiser votar 
“não” que vote. Ninguém é obrigado a achar que o pro-
jeto de V. Exª está correto. Eu, por exemplo, vou votar 
favoravelmente. Todo mundo já conhece o meu posi-
cionamento. Agora, é importante que tenhamos uma 
decisão: ou que se aprove ou que se rejeite. Mas temos 
de decidir. Não podemos ficar engavetando, Senador 
Mão Santa, e sei que esse não é o estilo da Mesa, e 
sei que esse não é o estilo desta Casa. Os projetos que 
estão paralisados aqui no Congresso Nacional estão 
na Câmara dos Deputados. E, diga-se de passagem, 
esse projeto que V. Exª apresentou aqui, a PEC Para-
lela, é uma correção também de um projeto que não 
fomos nós que criamos. Quem criou esse projeto foi a 
Câmara dos Deputados. Nós estamos corrigindo esse 
erro que veio da Câmara dos Deputados e estamos 
devolvendo já consertado para a Câmara dos Depu-
tados. Por isso, quero fazer coro também com V. Exª 
para que nós possamos votar hoje. 

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Obri-
gado, Senador Expedito.

Não é nosso papel procrastinar. Nosso papel 
aqui é votar e analisar as questões importantes deste 
País, e esta é uma delas: a representação municipal. 
A própria mídia reconheceu que, como foi votado na 
CCJ, se faz inclusive redução, uma redução que seja 
viável para a manutenção das atuais Câmaras Muni-
cipais, porque ninguém quer inviabilizar, como veio da 
Câmara, e disse bem o Senador Expedito, algo que era 
impossível. E, como Casa revisora, estamos cumprindo 
o nosso papel. Agora, temos de cumpri-lo até o final e 
deixarmos a responsabilidade com a Câmara.

Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Se-

nador César Borges, nos poucos instantes em que V. 
Exª traz esse assunto tão interessante e importante 
para esta Casa, pode V. Exª perceber que a grande 
maioria dos membros do Senado quer votar esse pro-
cesso. Eu também já defini minha posição. Vou votar 
a favor porque entendo legítima a reivindicação ora 
formulada. É preciso que haja esse entendimento; é 
preciso que haja o acerto definitivo, para que não haja 
postergação da solução que está exaustivamente dis-
cutida, que já está assentada e acertada. Vamos vo-
tar. Vamos votar.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito 
obrigado, Senador Leomar Quintanilha.

Sr. Presidente, o assunto era até outro, mas, dian-
te dessa questão que me incomoda profundamente, 
porque nós votamos aqui, deliberamos em dezembro, 
e não é possível que agora fiquemos diante dessa 
situação, sem deliberar a PEC Paralela. Eu fiz PEC 
Paralela para que fosse deliberada. A CCJ deliberou. 
Então, que agora o Plenário também possa se pronun-
ciar sobre o que veio da CCJ.

Eu quero agradecer a compreensão de V. Exª e 
deixarei o meu discurso, são assuntos importantes, 
mas deixarei para outra oportunidade, para que esse 
assunto seja o assunto marcante do meu pronuncia-
mento.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. César Borges, 
o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senadores e Senadoras, isso é tão importante que a 
nossa eficiente Drª Cláudia Lyra me advertia de que, 
regimentalmente, o tempo era de cinco minutos e que 
não poderia haver aparte. Mas há o espírito da lei.

Isso aqui é como Boris Casoy dizia: É uma ver-
gonha! É um caso mal resolvido. Nós temos de resol-
ver. Ô Senador Jarbas, nós que conversamos sobre 
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vergonhas do Senado, essa é uma das grandes ver-
gonhas. Isso é um caso mal resolvido e mostra que a 
nossa democracia está débil.

A nossa Constituição é sábia, e V. Exª foi um dos 
que assinou, está aqui. No art. 29, estava tudo direitinho, 
estava tudo previsto. Aí o sistema judiciário se imiscuiu 
aqui. Um mal nunca vem só. O Executivo, useiro e ve-
zeiro, com medidas provisórias, imitou e fez a maior 
besteira da história da democracia. Fizeram um rolo 
que estamos vivendo, mas temos de enfrentar: aquela 
representatividade. Cidade com seiscentos habitantes, 
eleitores, como em São Paulo; em Minas, oitocentos, 
têm a mesma representatividade que uma de trinta mil 
habitantes. Isso foi uma besteira muito grande.

Então, nós temos, ô Cafeteira, essa é uma das 
vergonhas, como diz o Boris, nós temos de resolver. 
O Disraeli dizia: “Não se queixe, não se explique, não 
se desculpe. Haja ou saia”. 

Nós temos de resolver. Isso é uma vergonha e está 
aqui: desobedecer a Constituição deu no que deu. Em 
boa hora, chega o Presidente Sarney, para enfrentar 
uma das maiores. E eu entendo – quis Deus que eu 
estivesse aqui – bem que as Câmaras de Vereadores 
têm de ser os templos, as catedrais da democracia, 
que dão força a este Poder, que é onde está a sabe-
doria do Governo.

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO.) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Epitácio Cafeteira.

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Em boa hora, chega 
o Presidente desta Casa, Senador José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pois é, Deus sabe o que faz, mandou-o na hora. Ele 
já resolveu tanta complicação neste País, tirou da di-
tadura... 

Presidente Sarney, isso é uma vergonha. Era 
tudo direitinho. Desobedeceram a Constituição no art. 
29; o Judiciário fez a maior besteira, pelo menos no 
meu juízo, mexeu com esses vereadores, fizeram uma 
representatividade, e nós não chegamos a nenhuma 
solução.

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Mas 
eu colocava que em boa hora chegou o Presidente 
Sarney, pois ontem tivemos uma sessão em que todo 
mundo queria falar, mas ninguém queria ver a Ordem 
do Dia. O Presidente Sarney já chegou, e pedimos 
a ele que abra a Ordem do Dia para votarmos essa 
questão, sem emendas, da maneira que está. Tenho 
a certeza de que o Presidente Sarney conhece a luta 

pequena, a luta dos bastidores que é enfrentada pelos 
vereadores do Brasil.

Durante o discurso do Sr. Epitácio Ca-
feteira, o Sr. Mão Santa, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar-
ney, Presidente.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Expedito Júnior, pela ordem.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, são 
dois assuntos que gostaria de tratar com V. Exª. Pri-
meiro, gostaria de ressaltar aqui a presença da família 
do Dr. João Luis Sismeiro, Defensor Público do Estado 
de Rondônia, que me pediu que aqui homenageasse 
Nabuco de Araújo, precursor da Defensoria Pública no 
Brasil, já que ontem foi o Dia dos Defensores Públicos. 
Daí por que encaminho o discurso a V. Exª, solicitando-
lhe que o dê como lido, Sr. Presidente.

E mais, Sr. Presidente: encaminhei à Mesa – acre-
dito que já deve estar em mão da nossa competente 
Assessora Cláudia Lyra – projeto de lei pelo qual ten-
tamos resolver a questão do Bom Futuro, no Estado 
de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a per-

mutar a área da Floresta Nacional do Bom Futuro com 
a área da Reserva Estadual do Rio Vermelho, ambas 
no Estado de Rondônia.

§1º A área cedida pelo Poder Executivo será uti-
lizada para legalização e concessão de títulos de pro-
priedade aos atuais ocupantes de áreas na Floresta 
Nacional do Bom Futuro e à implantação, em áreas 
remanescentes, de assentamentos urbanos e rurais.

§2º A área cedida pelo Estado de Rondônia será 
utilizada para viabilizar a construção da usina hidre-
létrica de Jirau.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sr. Presidente, ontem, na visita que fez o Ministro 
Minc ao Estado de Rondônia, S. Exª descobriu o que 
nós já sabíamos há muito tempo. Hoje, publicação do 
jornal O Globo diz que o Ministro, depois de percor-
rer toda a floresta, enfim, toda a flora do Bom Futuro, 
viu dois assentamentos do Incra. Só que as famílias 
que lá estão, para as quais estamos defendendo a re-
gularização fundiária, foram assentadas pelo próprio 
Governo, foram assentadas pelo próprio Incra, foram 
chamadas pelo Governo Federal para ocuparem a 
Região Amazônica!
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Então, acredito que esteja aqui a solução para 
as questões Jirau e a do assentamento das famílias. 
Hoje, mais de cinco mil famílias vivem na Reserva do 
Bom Futuro.

Sr. Presidente, apelo a V. Exª no sentido de dar 
prioridade ao nosso projeto de lei, para que não ve-
jamos mais derramamento de sangue no Estado de 
Rondônia. Esse é o apelo que faço a V. Exª, Presiden-
te Sarney.

Para finalizar, peço também a V. Exª que pos-
samos votar, além da PEC Paralela dos Vereadores, 
também a Medida Provisória nº 452 – acredito que ela 
está na pauta e que já se buscou o entendimento com 
nossos Líderes, para que possamos deliberar sobre 
ela ainda hoje.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO 
SR. SENADOR EXPEDITO JÚNIOR.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o precursor da 
defensoria pública no Brasil é atualmente a sala da 
defensoria pública no Supremo Tribunal Federal, ins-
talada na gestão do Presidente Ministro Marco Aurélio 
de Melo, que concedeu ao povo necessitado esta ponte 
linear ligando esses necessitados a corte mais alta da 
justiça, o Supremo Tribunal Federal que trata ricos e 
pobres de forma igualitária, tendo concedido inúmeros 
habeas corpus em favor dos que na vida nada tem, 
aos pedidos com fundamento imprescindível para o seu 
deferimento de todas as defensorias do País.

Nabuco de Araújo foi o precursor da defenso-
ria pública no Brasil, pois, em seus discursos e suas 
defesas perante os tribunais era o advogado dos ne-
cessitados, daqueles que na vida só tem esperanças, 
também foi um dos que contribuíram com a fundação 
do instituto brasileiro  dos advogados, hoje ordem dos 
advogados do Brasil, isto tudo antes da proclamação 
da república.

Sendo de homenagear o dia do defensor público 
dia 19 de maio, como os defensores que tem a profissão 
como um sacerdócio, segundo assim, o seu precursor 
Nabuco de Araújo, em as orientações de seu.

Filho legítimo do Senador José Tomás Nabuco 
de Araújo, que no primeiro reinado e durante a mino-
ridade, foi presidente de diversas províncias,  e de sua 
mulher D. Maria Bárbara Ferreira Nabuco, o conselheiro 
José Thomas Nabuco de Araújo nasceu na cidade da 
Bahia em 14 de agosto de 1813. 

Logo nas aulas menores mostrou que seria dig-
no da ilustração da família a que pertencia, e a quem 
o país já devia cidadãos ilustres na magistratura e na 
jurisprudência.

Dotado de atilamento e de perseverante aplica-
ção, ainda menino já se ocupava com assuntos sérios, 
especialmente com as questões políticas que, aliás, 
nesse tempo de patriotismo e de dedicação, constitu-
íam como a atmosfera em que vivia o brasileiro.

Quando no ano de 1831 foi matricular-se no 
curso jurídico de Olinda, o jovem Nabuco era um dos 
mais distintos desses jovens em quem descansavam 
as esperanças da pátria.

Político, discutidor, infatigável no trabalho, como 
estudante sustentava nas aulas lugar de honra entre 
os seus companheiros. Não podia contentar-se com 
os estudos como alimento à atividade do seu espírito, 
nem faltar à sua vocação que o chamava a ocupar-se 
dos negócios públicos. Portanto, tomou parte em todas 
as associações patrióticas dessa época de agitação, 
e para vulgarizar as suas convicções empregou logo 
a pena de jornalista.

Sem embargo da sua mocidade, solicitavam a sua 
coadjuvação, aceitavam os seus conselhos, atendiam a 
sua palavra os homens mais notáveis que nessa época 
dirigiam a opinião pública, e refreavam os desmandos 
revolucionários.

O Eco de Olinda, montado em 1831 em colabora-
ção com os Srs. Ferraz e Cansanção, então igualmente 
estudantes, o Velho de 1817, fundado em 1833, o Aris-
tarco, que existiu de 1834 a 1836 foram os ensaios do 
estudante que, ao depois, no período tão importante 
de 1844 a 1849 devia, no Lidador e na União, apre-
sentar-se um dos mais prestimosos atletas da grande 
causa da unidade brasileira, e das instituições que nos 
garantem a liberdade e a ordem.

Formado em 1º de dezembro de 1835, foi alguns 
meses depois despachado promotor público da cidade 
do Recife, e nesse emprego se conservou até janeiro de 
1841. Foi então nomeado juiz de direito da comarca de 
Pau do Alho, na mesma província de Pernambuco.

Enquanto promotor público, aplicou-se com a 
devida atenção e seriedade aos graves estudos de 
assunto tão árido como a jurisprudência, e a par dos 
conhecimentos especiais, que desde então alcançou, e 
que tão raros são na época da leviandade e do impro-
viso em que vivemos; adquiriu os hábitos da reflexão, 
madureza e estudo que ainda hoje o recomendam.

Podemos considerar essa época como a de seu 
tirocínio: tirocínio de eloquência, nas sociedades po-
pulares em que sua palavra incansável sustentou os 
sãos princípios constitucionais, e no júri em defesa 
da sociedade contra o crime: tirocínio de publicista e 
de político, quer naquelas associações, quer na cons-
tante redação de jornais, em épocas tão diversas das 
de hoje, em épocas em que a luta animada como que 
punha em questão cada dia, cada hora, a existência 
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das instituições nacionais; tirocínio de meditação e de 
estudo na árida ciência do direito positivo.

Assim, preparado antes de chegar aos 30 anos de 
idade, os votos da província em que residia chamaram-
no ao parlamento: nele teve assento nessa deputação 
pernambucana que então era tão rica de talentos e de 
notabilidades, na sessão de 1843, e nunca mais cessou 
de fazer parte dela, senão quando o partido que lhe 
era infenso comprimia o voto popular de modo a excluir 
todos os que não pertenciam às suas chapas.

Na assembléia provincial pernambucana de que 
por vezes tinha feito parte havia-se adestrado para 
aparecer em maior teatro. Antes de o vermos nesse 
novo teatro, acompanhemo-lo um pouco na sua car-
reira de magistrado.

Da comarca do Pau do Alho foi, em 1842, re-
movido para a do Recife: no exercício das funções 
judiciárias em comarca tão importante pode mostrar 
o que a natureza e o estudo o haviam feito. Granjeou 
logo com a consideração e a estima pública os foros 
de abalizado magistrado, a ponto tal que, quando em 
1847, a reação política então desencadeada por um 
partido que senhor do poder, não admitia em posições 
oficiais a quem quer que o não servisse, o removeu 
para a comarca do Açu, houve um clamor geral de 
indignação, ecoado por toda a imprensa do País, e 
os cidadãos mais grados do Recife, sem distinção de 
opiniões ou de parcialidades políticas, deram solenes 
testemunhos da mágoa que lhes causava a prepotência 
que os privava de juiz tão reto e tão ilustrado.

Assim, o golpe com que o ódio implacável dos 
seus adversários o queria castigar, achou-se frustrado; 
foi ocasião para o juiz removido dessa solene compen-
sação, e ainda mais o serviu abrindo-lhe a carreira da 
advocacia. Ao invés de ficar resignado com o degredo 
a que era condenado, o jurisconsulto abriu banca de 
advogado; aí o acompanharam o conceito, as simpa-
tias que tinha sabido adquirir, e quando um poder mais 
regular o restituiu em 1849 à sua comarca do Recife, 
foi para o ilustre advogado um verdadeiro sacrifício 
aceitar a nomeação. Esse sacrifício, porém, ele o fez 
porque as circunstâncias eram graves: Pernambuco 
tinha visto uma nova revolta, felizmente a última que 
tem en-sanguentado o País; processos iam ser instau-
rados aos comprometidos nessa revolta, o júri do Recife 
ia julgá-los; era, pois, indispensável que o magistrado 
que lhe tivesse de presidir, não deixasse que as pai-
xões políticas, os ressentimentos e ódios se substitu-
íssem à justiça. Nabuco de Araújo compreendeu que 
havia uma missão importante para o juiz de direito do 
Recife. Aceitou-a, cumpriu-a. Os processos políticos 
foram então levados a bom êxito sem quebra da lei e 
da justiça. A vida política o distraiu então completa-

mente da carreira de magistrado; restituído à tribuna 
em 1850, nunca mais pode voltar à sua comarca, e em 
1857 conseguiu a sua aposentadoria de juiz de direito 
com as honras de desembargador.

As convicções que o Conselheiro Nabuco tem por 
diversas vezes manifestado na tribuna, e que cada vez 
se enraízam mais no seu espírito com os fatos que tem 
presenciado, acerca da incompatibilidade das funções 
de magistrado com as funções políticas, especialmente 
as de natureza eletiva, determinaram-no naquela soli-
citação, quando as nobres inspirações do seu talento 
à sua patriótica ambição de servir ao País, oferecia a 
carreira de político melhor e mais vasto campo do que 
a do magistrado.

Membro distinto das maiorias ordeiras, o conse-
lheiro Nabuco fez-se logo reconhecer como um ho-
mem de futuro pelo seu talento de tribuna, pelos seus 
trabalhos de comissões e de gabinete.

Por amor deles viu-se, no Ministério do Sr. Quei-
rós Coutinho, nomeado membro da comissão que teve 
de organizar os regulamentos necessários à execução 
do código do comércio; e foi autor do importante regu-
lamento das correições.

Entrando, enfim, na alta administração, foi em 
1851 presidir à província de São Paulo. Essa provín-
cia, uma das que mais agitadas temos tido pelas pai-
xões políticas, importantes pelas notabilidades que aí 
capitaneiam os partidos, era incontestavelmente uma 
das em que se exigem talentos de mais subida plana. 
O hábil administrador manobrou de modo a neutrali-
zar as paixões, a fazer arrefecer as lutas, a acalmar o 
antagonismo dos interesses, e teve a fortuna de con-
ciliar amizades distintas de ambas as parcialidades, 
que ainda se lhe conservam devotadas.

Os tempos, porém, iam fazendo sua obra: longe 
estavam os dias de lutas; os partidos antigos começa-
vam a deixar as suas bandeiras. Nessas circunstâncias, 
o Sr. Carneiro Leão é encarregado de organizar um 
gabinete: a palavra em que se encerrava o programa 
desse gabinete tinha de ser: conciliação. Um notável 
discurso do deputado de Pernambuco, no começo des-
sa sessão legislativa, o seu procedimento na câmara, 
a sua presidência de São Paulo, tudo o apresentava 
ao organizador do gabinete como o melhor para co-
adjuvá-lo na pasta da Justiça.

Nesse longo ministério, que durou de 1853 até 
1857, e que é um dos que mais fortes vestígios têm de 
deixar na nossa história, coube ao Conselheiro Nabu-
co de Araújo papel importante. Os serviços que então 
prestou, querendo dar regularidade à administração 
da justiça, os seus grandes trabalhos sobre a reforma 
da nossa organização policial e criminal, e seu projeto 
para introduzir a luz no caos de nossa legislação hi-
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potecária, e assim tornar possível o crédito territorial, 
estão na lembrança de todos, e embora não sejam leis 
do país, constituem o mais belo florão de glória do mi-
nistro que compreende os deveres do seu cargo.

A morte do presidente do Conselho determinou 
a dissolução desse Ministério; se as circunstâncias 
políticas da proximidade de uma eleição sob o regi-
me de uma nova lei impunham aos companheiros do 
marquês de Paraná o dever de continuar no poder, 
considerações políticas de igual peso determinavam-
lhes que se retirassem na presença da nova câmara 
– o conselheiro Nabuco o compreendeu e solicitou a 
sua demissão. Nesse ministério, o conselheiro Nabuco 
mostrou-se um dos mais sinceros e devotados propug-
nadores da conciliação; na tribuna a defendeu por ve-
zes e a explicou com o seu talento de hábil doutrinário, 
com as suas grandes exposições de idéias gerais; na 
prática, não fazendo seleção de pessoas pelas simples 
recomendações do passado, mas somente atendendo 
ao merecimento de cada um, mostrou-se o que havia 
anunciado que seria já na presidência de Pernambuco, 
já nos seus discursos na sessão de 1853, especialmen-
te quando procurou sustentar a validade do diploma 
com que então se apresentava como deputado pelo 
Pará o Sr. Sousa Franco.

Depois desse Ministério, tão preeminente se 
tornou o conselheiro Nabuco que na nova organiza-
ção ministerial de que foi encarregado o Sr. visconde 
de Abaeté, em 12 de dezembro do ano passado, não 
podia deixar de ser contemplado. Tendo recebido re-
centemente da coroa a graça da escolha para senador 
em uma lista que só lhe cabia o terceiro lugar, o Con-
selheiro Nabuco entendeu que não podia recusar-se 
ao convite. Embora nisso sacrificasse grandes interes-
ses, aceitou o posto... Não o pôde, porém sustentar: 
reconheceu, dizem-nos pessoas bem informadas, que 
não se poderia dar entre ele e alguns dos seus cole-
gas a necessária solidariedade; retirou-se pois em 19 
de março deste ano.

Ao sair do Ministério, em 1857, o Conselheiro Na-
buco alistou-se entre os advogados do foro fluminense, 
onde foi escolhido como devia sê-lo um jurisconsulto 
tão abalizado; agora, que de novo se acha fora do po-
der, voltará à sua banca de advogado: ainda aí prestará 
bons serviços à administração da justiça.

Do caráter nobre e desinteressado do hábil juris-
consulto há uma prova raríssima nos nossos dias.

É de prática que as vagas senatorias que apare-
cem, quando no poder estão ministros com a idade de 
40 anos, pertençam a esses ministros. Ainda livre da 
influência indébita, a eleição sempre se acomoda em 
prol do cidadão cujo merecimento está sobressaindo 
em uma pasta. Nabuco de Araújo tinha ambição mais 

nobre: desprezando essa prática, no seu longo minis-
tério da Justiça viu sucederem-se sete vagas de sena-
dor por províncias onde tinha ele algum título pessoal 
com que apadrinhasse a sua candidatura; foram es-
sas vagas duas por São Paulo, duas pela Bahia, uma 
pelo Pará, uma por Pernambuco e uma por Alagoas; o 
ministro Nabuco não foi candidato. Reservava-se para 
pleitear a sua candidatura no dia em que não fosse 
mais ministro, no dia pois, em que não lhe pudesse 
ser exprobrada a interferência oficial. Esse dia chegou 
enfim: a província do seu nascimento apresentou-o à 
coroa, em 1858, e a coroa o escolheu.

Eis em breve resumo a vida pública do conselheiro 
Nabuco. Da sua vida particular apenas nos cabe aqui 
mencionar o seu consórcio, logo no começo da sua 
carreira, em março de 1840, com a Sra. D. Ana Benig-
na Barreto Nabuco, filha legítima do tenente-coronel 
Antônio de Sá Barreto e D. Ana Felicidade Barreto, 
irmã germana do marquês do Recife, descendente 
em linha reta e legítima dos morgados do cabo de 
Santo Agostinho.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido.

Informo a V. Exªs que a Ordem do Dia foi dis-
tribuída com as devidas matérias às Srªs e aos Srs. 
Senadores.

Antes de iniciarmos a Ordem do Dia, queria comu-
nicar a toda a Casa que a Polícia do Senado Federal, 
ontem, indiciou o ex-Diretor de Recursos Humanos do 
Senado Federal João Carlos Zoghbi, como incurso nas 
penas do art. 288 (formação de quadrilha), do art 299 
(falsidade ideológica) e do art. 317 (corrupção passiva), 
combinado com o art. 327, §2º, todos do Código Penal 
brasileiro. Além dele, a Polícia Legislativa indiciou, em 
outros crimes, os sócios da empresa Contact, Marcelo 
Araújo Zoghbi, Ricardo Nishimura Carneiro e Bianka 
Machado e Dias.

As investigações não estão finalizadas, mas o 
Inquérito Policial nº 003, de 2009, deverá ser enviado 
à Justiça Federal no dia 28/05/09, cumprindo o prazo 
regimental da lei. 

Assim, acho que é uma satisfação que o Senado 
dá, pelas providências que tomou, juntamente com a 
Polícia da Casa, que foi bastante eficiente.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem V. Exª a palavra.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Rogaria a V. Exª 
remeter cópia desses fatos à 1ª Secretaria, para que 
tomemos conhecimento.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Senador Heráclito, apenas li a comunicação de que foi 
feito o indiciamento ontem. Vou pedir a eles que man-
dem o inquérito logo concluído para a 1ª Secretaria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Como temos medidas provisórias, e o Relator da 
primeira medida provisória ainda não se encontra em 
plenário, poderíamos, se não houver objeção da Casa, 
discutir as matérias que pudermos, independentemente 
de votação. (Pausa.)

Assim, em primeiro lugar, farei a leitura da Emen-
da nº 47, Item 11.

Item 11:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 47, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 47, de 2008, tendo como primeiro signatário 
o Senador César Borges, que altera a redação 
do art. 29-A da Constituição Federal, tratando 
das disposições relativas à recomposição das 
Câmaras Municipais.

Parecer sob o nº 417, de 2009, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Valter Pereira, favorável, nos termos da Emenda nº 
1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

A matéria constou da última sessão deliberativa 
ordinária, quando deixou de ser apreciada, tendo em 
vista a não deliberação do Item 1 da pauta.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima 

sessão deliberativa ordinária, para o prosseguimento 
da discussão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 9:

 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 51, de 2003, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Demóstenes Tor-
res, que dá nova redação ao § 4º do art. 225 
da Constituição Federal, para incluir o Cerrado 
e a Caatinga entre os biomas considerados 
patrimônio nacional.

Em discussão a proposta. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para discu-

tir. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, a emenda que 
acaba de se anunciar, a PEC nº 51, tem como primei-
ro subscritor o nobre Senador Demóstenes Torres. A 
referida Proposta contou, como aliás exige a própria 
Constituição, com a subscrição de outros Srs. Sena-
dores, para que contenha, pelo menos, um terço dos 
integrantes da Casa. 

A Proposta de Emenda Constitucional a que me 
refiro, portanto, busca incluir a caatinga na lista dos 
biomas considerados patrimônio nacional, ao abrigo 
do §4º do art. 225 da Constituição Federal. A proposta 
foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, após ser competentemente relatada pelo 
nobre Senador Eduardo Azeredo. 

Gostaria, por oportuno, de dizer que a referida 
emenda constitucional não contempla apenas a caa-
tinga, mas também o cerrado. Endossando os termos 
da justificação do Senador Demóstenes Torres e os do 
parecer do Senador Eduardo Azeredo, acrescento, Sr. 
Presidente, alguns comentários. 

Como sabem V. Exªs, o semiárido e o sertão são 
expressões comuns e aparentemente equivalentes; 
mas se sertão tem um cariz humano e poético, bas-
tante conhecido, semiárido, porém, encerra conceito 
mais técnico e refere-se ao ambiente físico, com a 
escassez da água em primeiro plano. A essas duas 
designações, acrescente-se mais caatinga, que se 
relaciona mais com o bioma – fauna e flora – que flo-
resce e sobrevive na área.

É bom lembrar que a Constituição de 88, quando 
elegeu e deu prioridade a alguns biomas nacionais, 
incluiu vários outros, não sem razão, mas não contem-
plou, insisto, o cerrado e a caatinga. Daí por que acho 
de toda a relevância que possamos, agora, suprir esse 
lapso da Constituição de 88, para que possamos dar o 
mesmo status ao cerrado, bem como à caatinga.

A caatinga estende-se por quase 850 mil km2,, 
cerca de 10% do território nacional, um pouco no Su-
deste e em todos os Estados do Nordeste, cobrindo 
60% da superfície da Região. Nesse bioma, na caatin-
ga, vivem e sobrevivem quase 30 milhões de pessoas. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse é o único 
bioma existente no mundo. É um bioma especifica-
mente brasileiro. 

Quando se fala na brasilidade do bioma caatin-
ga, com frequência há referências a biomas de outros 
continentes, como, por exemplo, no caso da África, as 
savanas e estepes. O Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, IBGE, instituição científica internacional-
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mente respeitada, assim conceitua e relaciona essas 
designações:

Caatinga, nome genérico dado às formações 
vegetais típicas do interior semiárido do Nordeste do 
Brasil. As plantas da caatinga apresentam adaptação 
à escassez e irregularidade das chuvas. As plantas 
da caatinga são plantas na maioria xerófitas, ou seja, 
que suportam a seca e, com uma simples chuva, com 
um pouco de umidade, elas retomam o seu viço e se 
desenvolvem. Predominam espécies arbóreas e arbus-
tivas de pequeno porte, espinhosas, que perdem as 
folhas na estação seca, associadas a bromeliáceas, a 
cactáceas, que também sentem esse desafio climáti-
co. Já a savana, característica da África, é vegetação 
xeromorfa, prefencialmente de clima estacional, com 
aproximadamente seis meses secos, não obstante 
poder ser encontrada também em clima ombrófilo. A 
savana é dividida em florestada (cerradão), savana ar-
borizada, (campo-cerrado), savana parque, e savana 
gramínea-lenhosa. Essas expressões, essa taxonomia, 
essa forma de classificar as diferentes manifestações 
da natureza foram extraídas do Vocabulário Básico 
de Recursos Naturais e Meio Ambiente, IBGE – 2ª 
edição, 2004. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, retomo 
aqui a questão para lembrar que as formações cam-
pestres são constituídas pelas tipologias de vegetação 
abertas, mapeadas como: savana, correspondente ao 
cerrado, que predomina no Brasil Central, ocorrendo 
também pequenas áreas em outras regiões do Brasil, 
inclusive na Amazônia; savana estépica, que inclui a 
caatinga nordestina, os campos de Roraima, o Pantanal 
mato-grossense e uma pequena ocorrência no extre-
mo oeste do Rio Grande do Sul; estepe, que corres-
ponde aos campos, do planalto e da campanha, neste 
caso o Rio Grande do Sul, do extremo sul do Brasil, e 
a campinarana, um tipo de vegetação decorrente da 
falta de nutrientes minerais no solo e que ocorre na 
Amazônia, sobretudo na bacia do Rio Negro, um dos 
mais pujantes rios brasileiros e, diria até, um dos mais 
importantes da América do Sul. 

Sr. Presidente, Srs. e Srªs Senadores, a caatin-
ga sofre as condições do semiárido, com um baixo 
índice pluviométrico e irregularidade das chuvas, mal 
distribuídas no espaço e no tempo, além de prolonga-
dos períodos de seca. Nessas ocasiões, quase que 
somente sobrevivem, na área, alguns vegetais como 
aroeira, maniçoba, umbu, xiquexique e animais como o 
veado-catingueiro, tatupeba, sapo-cururu, todos muito 
resistentes, e o pássaro asa-branca, que retorna quan-
do chove e foi imortalizado no cancioneiro nacional, 
e sobretudo no cancioneiro nordestino, com a músi-

ca “Asa branca”, de Gonzaga e Humberto Teixeira, é, 
penso, o Hino do Nordeste. 

Em termos econômicos, o PIB per capita do 
Nordeste é cerca de metade do índice nacional e o 
da caatinga, metade da metade. Por aí se pode verifi-
car que é uma região muito carente de recursos. Se o 
Nordeste já tem uma renda per capita muito aquém 
do desejado, isso se agrava especialmente com rela-
ção à caatinga. 

Não podemos deixar de reconhecer que a caa-
tinga tem suas especificidades não somente no cam-
po vegetal, mas também no campo animal. Quando 
no exercício da Vice-Presidência da República, tive 
ocasião de apoiar um projeto que foi encampado pelo 
então Ministério do Meio Ambiente, para que se estu-
dasse melhor a caatinga. Esses estudos foram feitos 
por pesquisadores brasileiros, inclusive pernambuca-
nos, como Alexandrina Sobreira de Moura, e também 
por muitos outros que integraram a equipe que tratou 
do assunto. Devo salientar que, nesses estudos, se 
constatou a existência de muitas espécies animais 
que eram desconhecidas – e isso não deixa de ser 
algo considerado positivo –, mas que também foram 
encontradas muitas espécies vegetais que, de alguma 
forma, enriquecem o Nordeste e, de modo especial, 
a área da caatinga.

Sr. Presidente, ao lado dessas condições, por si 
só bastantes adversas, paira uma ameaça maior, que 
preocupou muito a mente investigativa do cientista per-
nambucano João Vasconcelos Sobrinho, engenheiro 
agrônomo e ambientalista, que tive oportunidade de 
conhecer e admirar. Trata-se da desertificação, de-
gradação física de uma região causada por fatores 
agressivos – climáticos ou humanos. Os estudos de 
João Vasconcelos Sobrinho apresentados na obra O 
Grande Deserto Brasileiro tiveram repercussão inter-
nacional na Conferência das Nações Unidas sobre 
desertificação, em Nairobi, na África, no ano de 1977, 
quando foi apreciado o relatório brasileiro, preparado 
pela Sudene, sob a supervisão do já citado cientista e 
professor Vasconcelos Sobrinho.

Devo dizer ao Plenário, e sei que a Casa tem 
ciência disso, que uma das questões também graves 
que enfrenta a caatinga e o semiárido, de modo geral, 
é que a área já está caracterizadamente num processo 
de desertificação, o que agrava o quadro econômico 
e social.

Por isso, Sr. Presidente, acredito que a inclusão 
do cerrado, e ao lado do cerrado a caatinga, como Pa-
trimônio Nacional, certamente, dará a esses biomas 
um grau de distinção maior e fará com que o Governo 
Federal lhes ofereça um tratamento melhor, conceden-
do-lhes prioridade.
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Na caatinga, por exemplo, desde 2003 não há 
investimentos significativos – como recentemente lem-
brou o Senador Jarbas Vasconcelos –, proporcionais 
aos graves problemas que afligem a população que 
vive e trabalha no semiárido.

Daí por que, Sr. Presidente, eu insistiria em dizer 
que julgo necessário que aprovemos a PEC ora em 
discussão. A classificação da caatinga como patrimônio 
nacional tem um viés mais ecológico, uma preocupação 
mais direcionada com o bioma propriamente dito, vale 
dizer com a flora e a fauna. Não podemos, no entan-
to, esquecer que o ser humano também se encontra 
presente e que sua atuação pode se transformar em 
predatória – como, aliás, muito frequentemente ocorre 
– se não lhe for dado condições de sobrevivência em 
harmonia com o meio ambiente. Assim, investimentos 
em infraestrutura, educação, saúde, pesquisa científi-
ca e tecnologias adequadas à região e financiamentos 
com custos e prazos adequados são essenciais a uma 
política sustentável de proteção ambiental e desenvol-
vimento humano.

Vejamos um caso significativo que ocorre com o 
cerrado: em 8 de novembro de 2005, o Governo Fe-
deral, por intermédio do Decreto nº 5.577, instituiu, no 
Ministério do Meio Ambiente, o Programa Nacional de 
Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado – 
Programa Cerrado Sustentável, e criou a Comissão 
Nacional do Programa Cerrado Sustentável – CO-
NACER.

Essa comissão tem a seguinte atribuição, entre 
outras: “propor medidas e acompanhar, no que afetem 
o bioma cerrado, a implementação da Política Nacional 
de Biodiversidade, a Política Nacional de Recursos Hí-
dricos, o Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção, a Política Nacional do Meio Ambiente e a Política 
Nacional de Controle da Desertificação”.

Não se tem, contudo, notícia de qualquer ação 
relevante executada em cumprimento ao referido de-
creto, o que não deixa de ser lamentável.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
encerro este pronunciamento solicitando a meus Pares 
a rápida aprovação da PEC nº 51/2003. 

Seria uma forma de o Senado Federal prestigiar o 
Dia da Caatinga, ocorrido recentemente, no dia 28 de 
abril, data escolhida em homenagem ao Professor Vas-
concelos Sobrinho, notável cientista e pesquisador.

Espero, portanto, em face do exposto e tendo 
em vista o relevante interesse público, que possamos 
aprovar a referida emenda constitucional, que tem 
como primeiro subscritor o nobre Senador Demós-
tenes Torres e que recebeu o acolhimento, o apoia-
mento, como dissemos em termos regimentais, de um 

número significativo de Senadores e Senadoras que 
integram esta Casa.

Era o que tinha a dizer, caro Presidente José 
Sarney.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Continua a discussão da matéria. (Pausa.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, que matéria é essa?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Continua a discussão da matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxi-

ma sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Já há presente no plenário um número suficiente de 
Senadores, vamos submeter o Item 2, que é o Projeto 
de Lei de Conversão nº 6, de 2009.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Senador Arthur Virgílio, quero só anunciar a matéria.

É proveniente da Medida Provisória nº 453, de 
2009, sobre a qual parece que foi comunicado à Mesa 
que há acordo a esse respeito.

É o seguinte o item:

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 453, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2009, que constitui 
fonte adicional de recursos para ampliação de 
limites operacionais do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES, 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 453, de 2009)

Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Ban-
cada do PSDB se reuniu, e nós temos uma importante 
questão a levantar para ser dirimida pela Mesa.

Antes de tudo, Sr. Presidente, e revelando que se 
constrói no País um clima que não ajuda a boa convi-
vência na Casa, estou aqui com um panfleto ridículo – e 
tomara que não tenha sido pago com dinheiro do povo, 
nem tenha sido pago com dinheiro da Petrobras; seria 
uma razão a mais para a CPI –, estigmatizando, ou 
procurando fazê-lo, o meu Partido, e em um ato público 
que também não tenho certeza se não é financiado com 
dinheiro do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). 
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É um panfleto ridículo, mostrando exatamente como 
o PT agirá quando for, e vai, para a oposição, dentro 
de mais algum tempo, mostrando que não aprendeu, 
nesses anos de Governo, não amadureceu, não cres-
ceu para o convívio democrático. Continua com aquela 
velha história de agora não é mais acreditar que é o 
melhor, de procurar fingir que acredita que é o Partido 
melhor, que é o Partido supostamente mais próximo 
da verdade, enfim.

O panfleto é este aqui: “Parar a Petrobras é pa-
rar o Brasil!”.

Então, eu digo: eu concordo. Fora os ladrões da 
Petrobras para que a Petrobras fique em paz!

“Ato público quinta-feira, (...) em defesa 
da Petrobras...” E tem aqui um tucano voando, 
enfim, e escrito: “Enquanto o PSDB arma uma 
CPI para desestabilizar a Petrobrás...”.

Não é verdade. Eles não querem que o PSDB e 
outros Partidos e gente séria do Governo e Partidos da 
Oposição, como o DEM, peguem os ladrões da Petro-
bras pela gola. Eles fazem mal à Petrobras, e não nós. 
Mas, muito bem. Então dizem que, enquanto isso, “as 
multinacionais avançam sobre o pré-sal”.

Não há a menor hipótese de multinacional ne-
nhuma avançar sobre o pré-sal, até porque a única 
idéia esdrúxula que surgiu ameaçadora à Petrobras 
em relação ao pré-sal foi do próprio Governo atual, 
dizendo que iria abrir uma outra estatal para explorar 
o pré-sal.

Se nós não somos pessoas com alguma dificul-
dade cognitiva e nem de lembrança, nós sabemos que 
esta ideia esdrúxula passou pela cabeça do Governo: 
criar uma outra empresa estatal, que enfraqueceria a 
Petrobras, precisamente nesse filé, nessa pièce de ré-
sistance que é o pré-sal. Nós, na hora, nos levantamos, 
dizendo que não admitíamos que se tirasse de quem 
pesquisou, de quem prospectou, de quem estudou, 
que era a Petrobras, o direito a explorar o pré-sal, até 
porque a empresa tem acúmulo técnico que uma outra 
estatal inventada não teria.

Então, aqui está. Isto aqui não ajuda e não nos 
leva... “Não vamos deixar o PSDB paralisar a maior 
empresa da América Latina!”. Ato público, enfim.

Isto deve ser pago com dinheiro público, com o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Gostaria de saber se o Líder Mercadante apóia 
isso. Gostaria de saber o que diz o PT. E nós não es-
tamos dispostos a votar nada. Para não dizer que es-
tamos paralisando a administração, aceitamos votar 
autoridade só. Vamos obstruir a sessão. Temos dúvidas 
técnicas em relação à matéria que versa sobre Fundo 
Soberano e aquela coisa da licitação das estradas. Te-

mos, ainda, dificuldade em relação às demais matérias. 
Tem prazo, a questão do prazo não é minha, chegou 
aqui na nossa mão muito tardiamente, Sr. Presiden-
te, e, por outro lado, tem outra questão que é de uma 
gravidade enorme, que tenho certeza que V. Exª vai 
saber fazer reparar. Fui alertado sobre isso pelo pre-
zado colega Senador Heráclito Fortes.

O Regimento é muito claro: uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito se compõe pelas regras ditadas 
pela eleição que inaugura a legislatura, não a que me 
trouxe aqui, a legislatura que trouxe aqui de volta, por 
exemplo, o Senador Alvaro Dias ou a que trouxe a Se-
nadora Marisa Serrano, por exemplo.

A CPI, que é presidida pelo Senador Herácli-
to Fortes, vice-presidida pela Senadora Lúcia Vânia 
e relatada pelo Senador Inácio Arruda, é composta 
também de onze titulares e sete suplentes. Não houve 
mudança nenhuma de lá para cá, porque vigem, não 
adianta saber se fulano migrou para um outro partido, 
se beltrano faleceu, se sicrano foi recolhido a um ma-
nicômio, isso não tem importância; o importante é a 
regra do início da legislatura.

E a CPI presidida pelo Senador Heráclito Fortes, 
a das ONGs, ela tem, como titulares: Bloco Parlamen-
tar da Minoria (DEM, PSDB), quatro titulares e dois 
suplentes; Bloco de Apoio ao Governo (PT, PR e não 
sei mais quantos partidos), enfim, três Senadores ti-
tulares e dois suplentes; o Bloco chamado da Maioria, 
composto por PMDB e PP, três Senadores titulares e 
dois suplentes; e o PDT tem um Senador, que é o Se-
nador Jefferson Praia, do meu Estado.

A correlação de forças, então, não é de oito a três, 
e sim de sete a quatro, o que significa, para nós que 
queremos uma apuração verdadeira, uma mudança 
substancial, uma mudança de dois votos. Mas poderia 
ser algo que nos levasse a termos dois contra nove ou 
um contra dez. Queremos é o cumprimento estrito do 
Regimento para que possa prevalecer nesta Casa uma 
relação de confiança entre as partes que se envolvem 
nas disputas democráticas.

E vou ficar aguardando a palavra do PT, porque 
gostaria de saber se vai ou não vai o Senador Merca-
dante, que fala no debate qualificado, repudiar essa 
manobra solerte, essa manobra grotesca, que deve 
ter sido feita com dinheiro do povo, dinheiro do FAT, 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Essas centrais sindicais morrem de medo de 
se fazer uma CPI do FAT, porque vamos pegar muito 
pelego que enriquece com o dinheiro do FAT. E que-
ro saber se vão ou não vão. De qualquer maneira, o 
PSDB, aguardando a manifestação da Mesa e do Líder 
Mercadante, aceita votar autoridades e obstruirá toda 
e qualquer matéria outra que esteja na pauta, trate-se 
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do que se tratar. Nós obstruiremos de maneira muito 
clara e muito firme, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Senador Arthur Virgílio, a Secretaria da Mesa 
me informa que, de acordo com o art. 79, as comis-
sões permanentes são constituídas, levando-se em 
conta a data da instalação da legislatura e que as 
comissões provisórias são constituídas na data da 
sua constituição. Então, a proporcionalidade é feita 
na data da constituição. Essa é a praxe que tem sido 
seguida pela Casa.

A das ONGs foi constituída no dia 15 de março 
de 2007, e a constituição, nesse dia, era essa que dava 
quatro membros para a Comissão. Então, é essa a 
norma seguida pela Casa, pelo Regimento, a não ser 
que seja modificada pela Casa.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ... 
praxe?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –AP) 
– Não, falei com o Regimento, art. 79, que diz que as 
comissões permanentes serão constituídas de acordo... 
Que diz o seguinte: “No início de cada legislatura, os 
líderes, uma vez indicados, reunir-se-ão para fixar a 
representação numérica do partido e dos blocos par-
lamentares nas comissões permanentes”.

As comissões transitórias, essas que são de 
meio de legislatura, comissão de inquérito, comissão 
que se constitui de qualquer natureza, são constitu-
ídas de acordo com a composição no momento em 
que são instituídas.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– É o que manda o Regimento e é a interpretação que 
vem sendo seguida.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço à Mesa: se pudesse fazer uma nota 
para o PSDB, queremos aprofundar análise sobre 
isso, porque eu queria saber exatamente o que foi 
que mudou das ONGs para cá, dizendo que deplo-
ro a regra, porque ela cumpre o papel profilático em 
relação às comissões técnicas e abre espaço para o 
jogo dos trânsfugas em relação às comissões parla-
mentares de inquérito. Ela simplesmente é moral de 
um lado e nem tanto no outro, a regra que foi citada 
por V. Exª, sobre a qual V. Exª não tem nenhuma res-
ponsabilidade – sobre suas costas não pesa nenhu-
ma culpa. Mas o fato é que gostaríamos de ter uma 
nota da Mesa, porque isso nos parece reprovável. Do 
ponto de vista ético, claramente reprovável, porque... 
Então, exigimos respeito ao eleitor, quando se trata 

de comissão técnica. Quando se trata de comissão de 
inquérito, quando vamos proteger o dinheiro do eleitor, 
o bolso do eleitor, aí é o vai da valsa, o partido que 
cooptou mais leva a melhor, enfim; o partido que foi 
mais sedutor, que recitou mais poema de Fernando 
Pessoa para encantar corações, corações sensíveis, 
leva a melhor, porque aqui não acredito em outro tipo 
de moeda de troca. Acredito muito na sensibilidade 
de alguns Parlamentares. São pessoas a quem se 
pode oferecer cargo da Petrobras, que elas não vão; 
pode-se oferecer cargo no Banco do Brasil, que não 
vão; pode-se oferecer Ministério, que não vão. Ago-
ra, se ler um bom poema de Fernando Pessoa, são 
corações sensíveis, Presidente. São pessoas que a 
gente percebe como elas são, enfim, todas elas... por-
que V. Exªs, que estão na Academia de Letras, têm 
cargo vitalício, senão perderiam o cargo para tantos 
literatos que não se encantam com cargos, com fi-
siologia, com nada...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Melhores do que eu.

O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – É, 
mas fico preocupado, porque eles seriam tantos, que 
teriam de reunir-se no Maracanã para as sessões da 
Academia de Letras. Volto a dizer, não acredito que 
queiram uma diretoria de poço, não acredito em nada 
disso. Acredito que todos aqui joguem na maior boa-
fé, só que, quando o Governo liga e fala com muita 
sensibilidade um poema... Olha, eu tenho a impres-
são de que eles não chegam nem a ser... eles não 
vão para a Adélia Prado, ficam naquela coisa lá de 
Fernando Pessoa, que, quando trata até do erótico, é 
mais leve, enfim.

Por falar nisso, adorei seu livro Saraminda, que, 
em alto nível, faz um apelo erótico forte. Se lerem Sa-
raminda, eles caem todos; se lerem um trecho, eles 
caem todos.

Eu gostaria de receber esse esclarecimento da 
Mesa por escrito, Presidente, para nós tocarmos, mas 
vou fazer aqui uma questão de ordem a V. Exª, para 
que também entre na cogitação competente da Drª 
Cláudia Lyra.

A Câmara dos Deputados – essa é a questão de 
ordem – e o Senado Federal sempre discutiram sobre 
a necessidade da regulação da fidelidade partidária. 
Um dos pontos mais relevantes do debate se baseava 
na dificuldade do trâmite do processo legislativo em 
função das mudanças constantes dos Parlamentares 
durante a legislatura, fato que influenciava, de maneira 
significativa, a correlação das forças políticas em cada 
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Casa, pois alterava a proporcionalidade das vagas na 
Mesa e nas Comissões.

Visando a reparar esse equívoco, a Câmara dos 
Deputados aprovou a Resolução nº 34, de 2005, que 
alterou o seu Regimento Interno, com o seguinte – aqui 
a Assessoria colocou “com o seguinte a seguir”, o que 
não nos deixa ir para a Academia de Letras –: 

art. 25 [...] 
§4º As alterações numéricas que venham 

a ocorrer nas bancadas dos Partidos ou Blo-
cos Parlamentares decorrentes de mudan-
ças de filiação partidária não importarão em 
modificação na composição das Comissões, 
cujo número de vagas de cada representação 
partidária será fixada pelo resultado final ob-
tido nas eleições e permanecerá inalterado 
durante toda a legislatura. 

Por fim, o art. 8º, §4º, determina que, em caso de 
mudança de legenda partidária, o membro da Mesa 
perderá automaticamente o cargo que ocupa. 

O Senado Federal, diante da eficiência desse 
mecanismo, no ano seguinte, também alterou o seu 
Regimento Interno, através da Resolução nº 35, de 
2006, no intuito de aplicar esse instituto, mas definin-
do o cálculo da proporcionalidade a partir da diplo-
mação, e não da eleição, como previsto na Câmara 
dos Deputados. O texto, então, ficou assim definido, 
Sr. Presidente: 

Art. 78 [...] 
Parágrafo único. Para fins de proporcio-

nalidade, as representações partidárias são 
fixadas pelos seus quantitativos à data da 
diplomação, salvo posterior criação, fusão ou 
incorporação de partidos. 

É importante observar que a criação, a fusão ou 
a incorporação de partidos nada tem a ver com a for-
mação de Blocos Parlamentares em âmbito interno do 
Senado Federal, mas, sim, com ato jurídico homologa-
do pelo Tribunal Superior Eleitoral, em que se altera a 
estrutura interna da sigla partidária. 

Nesse sentido, o Senado Federal vem desrespei-
tando a própria regra criada para moralizar as constan-
tes mudanças de partido e voltando a criar a falta de 
segurança jurídica na definição da proporcionalidade 
nas comissões. O texto aprovado não deixa qualquer 
dúvida sobre o respeito ao princípio da proporciona-
lidade, que deve ser aplicado com os quantitativos 
definidos na diplomação e vigorando durante toda a 
extensão do mandato parlamentar. 

Como o mandato de Senador dura oito anos, 
o partido no qual o parlamentar foi diplomado será o 
marco para a composição da Mesa do Senado Fe-
deral e de seus órgãos fracionários, as Comissões, 
durante a duração do seu mandato, ou seja, durante 
duas legislaturas.

O próprio Supremo Tribunal Federal recentemen-
te consagrou esse entendimento, determinando que 
a vaga da Casa Legislativa pertence ao partido e não 
ao parlamentar, mesmo no tocante aos Senadores, 
que, por características próprias, disputam eleições 
segundo o princípio majoritário.

Essa a questão de ordem. Eu não sei se a res-
posta viria agora, Sr. Presidente, mas, de qualquer ma-
neira, gostaria que ela fizesse parte das preocupações 
da Secretaria-Geral da Mesa, ao dar a nota técnica 
solicitada por esta Liderança, Sr. Presidente.

(O Sr. Presidente fez soar a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Nós vamos dar a V. Exª todas as explicações que 
está pedindo. Quero esclarecer à Casa que, realmen-
te, o nosso Regimento é defasado, tanto que há uma 
Comissão procurando atualizá-lo. E essa Comissão, 
presidida pelo Senador Marco Maciel, tem um dispo-
sitivo que adota o mesmo critério adotado pelo Re-
gimento da Câmara dos Deputados e que acaba, de 
uma vez por todas, com esta interpretação divergente 
– no início da legislatura e no momento da constituição 
das comissões.

Na reforma do Regimento, há uma proposta que 
resolve esse problema, mas vamos dar a V. Exª todas 
as explicações que levaram o Senado – e não é agora 
que estou fazendo; estou apenas seguindo a norma 
regimental que temos seguido para V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito 
bem, aguardo, Sr. Presidente. Eu aguardo. E aguardo 
mesmo é o pronunciamento do Senador Aloizio Mer-
cadante.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Arthur Virgílio, eu pergunto a V. Exª... V. Exª 
disse que a Oposição ia obstruir a matéria...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sem 
dúvida.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sendo assim, eu retiro essa matéria de pauta, que 
já tinha anunciado. Vamos, então, cumprir o resto da 
pauta que podemos fazer na discussão das...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Para 
mim, só se for autoridade. Com minha concordância, 
só autoridade, Sr. Presidente. Com a concordância 
do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Podemos votar as autoridades. Então, vamos votar 
as autoridades.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de insistir na votação das medidas provisórias, princi-
palmente nas que terão modificação. 

Essas medidas provisórias perdem a validade 
no dia 1º de junho. Hoje é dia 20 de maio. Nós temos 
que votar essas matérias, elas voltarão à Câmara dos 
Deputados; existem questões importantes que preci-
sam ser votadas. 

Portanto, eu gostaria insistir. A Liderança do Go-
verno pede que seja pautado. Se a Oposição entender 
que deve fazer obstrução, nós iremos discutir e votar 
dentro do princípio do Regimento, Sr. Presidente. Mas, 
nós não gostaríamos de deixar de votar nesta sema-
na essas matérias, porque não há prazo na próxima 
semana para votar isso e depois votar na Câmara 
novamente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, para contraditar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Nós vamos votar as autoridades...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
contraditar. Sem revisão do orador.) – Na verdade, 
Sr. Presidente, nós não temos culpa, nem nós nem 
os do Governo aqui da Casa temos culpa com essa 
eterna premência. Não chega a ser precisamente 
um problema nosso. A Casa fica rebaixada nas suas 
prerrogativas até nisso. Sobram horas, às vezes, para 
se votar uma medida provisória e sempre a conver-
sa é de que é a mais importante matéria do mundo, 
sem a qual o Irã vai bombardear a Coreia do Norte, 
o que parece um absurdo, até porque têm afinidades 
tantas os dois governos, enfim. Mas nós não temos 
nada com isso. Se o Irã amanhã bombardear a Co-
reia do Norte não é culpa nossa, não é culpa minha. 
Nós não podemos é votar embaixo de tantas dúvidas. 
Dúvidas quanto à formação da CPI, dúvidas quanto 
a obedecerem à praxe que dá a Presidência da CPI 
desta vez ao Bloco de Oposição e dúvidas em re-
lação a isto, ao comportamento dessa gente aqui, 
dessa gente de baixo nível. Acha que vão nos meter 
medo essa gente que usa dinheiro do FAT descara-
damente, inclusive para fazer, como faziam, farras em 
hotéis de Brasília com o dinheiro do FAT, envolvendo 

baderna, prostituição e tanta coisa. Isso é fascismo, 
sim! E gente que não respeita a filha do trabalhador, 
que usava o dinheiro do FAT para fazer baderna e, 
inclusive, praticar o exercício da prostituição aqui em 
Brasília, naquelas passeatas em que eles fingiam e 
mentiam que estavam servindo ao País. Acham que 
vão intimidar pessoas que têm a nossa têmpera, que 
têm o nosso calibre? Nós estamos defendendo a Pe-
trobras, nós. Eles estão defendendo os ladrões que 
estão enriquecendo dentro da Petrobras. 

Então, não concordamos com votação nenhu-
ma enquanto permanecer esse clima de desrespeito, 
enquanto ficar esse jogo de empurra. Eu quero saber 
o que o PT pensa. O PT tem de dizer claramente que 
isso aqui é espúrio, o PT tem que romper com essa 
pelegada aqui de uma vez. E nós estamos aqui prontos 
para o que der e para o que vier, Presidente, menos 
para votar. Se houver força para votar, que se vote. 
Vamos, então, enfrentar na obstrução mais renhida 
que possamos fazer. E V. Exª. havia dito que votaria 
as autoridades. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos votar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Esta-
mos de acordo com isso.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa adotará o seguinte critério.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos votar as autoridades, para o que há consenso 
na Casa, prosseguiremos na discussão das matérias 
que não estão sujeitas à obstrução e, por fim, anuncia-
rei as matérias que estão obstruídas, e essas, então, 
serão para o final da sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 77, DE 2009 
(Escolha de chefe de missão diplomática)

Discussão, em turno único, da Mensa-
gem nº 77, de 2009 (nº 300, de 2009, na ori-
gem) do Senhor Presidente da República, que 
submete à apreciação do Senado Federal, 
nos termos do art. 52, inciso IV, da Constitui-
ção Federal, e com o art. 39 da Lei nº 11.440, 
de 29 de dezembro de 2006, a escolha do 
nome do Senhor GEORGE NEY DE SOUZA 
FERNANDES, Ministro de Segunda Classe 
da Carreira de Diplomata do Quadro Perma-
nente do Ministério das Relações Exteriores, 
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para exercer o cargo de Embaixador do Bra-
sil junto à Grande Jamahiriya Árabe Popular 
Socialista da Líbia. 

PARECER Nº 497, DE 2009–CRE

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço à Secretaria que prepare o painel. (Pausa.)

Peço aos Srs. Senadores que se encontram em 
seus gabinetes ou em outras dependências da Casa 
que compareçam ao plenário. Estamos em votação 
para a escolha de embaixadores, votação nominal e 
secreta.

(Procede-se à votação.)

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador Eduardo Azeredo está com a palavra.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, enquanto se processa a votação, eu queria 
trazer ao conhecimento do Plenário a visita que recebi – 
e V. Exª também– de um grupo de professores, de pais 
e de deficientes visuais que, com justo motivo, pleiteia 
que os livros didáticos em braille sejam preparados e 
entregues pelo Ministério da Educação. Lamentável 
e inexplicavelmente, o Ministério da Educação não 
tem feito essa entrega desde o ano passado, preju-
dicando as pessoas com deficiência visual, no caso, 
que não têm esses livros que são fundamentais para 
o aprendizado. 

Lembrando que, no Senado, o exemplo tem sido 
dado com várias publicações em braile. Essa questão 
está ligada à Secretaria das Pessoas com Deficiência, 
lá do Ministério da Educação, que tem, na sua ges-
tão, a esposa do Deputado Paulo Pimenta; além dos 
seus méritos pessoais, ela foi indicada para lá também 
porque é casada com o Deputado Paulo Pimenta, do 
PT do Rio Grande do Sul. Então, é exatamente esta a 
questão que colocamos aqui para o conhecimento do 
Plenário: a falta de livros didáticos em braile para os 
alunos de todo o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP. 
Fazendo soar a campainha.) – A Presidência solicita 
aos Srs. Senadores que se encontram nos seus gabi-
netes e em outras dependências da Casa que compa-
reçam ao plenário. E, aos que estão no plenário, que 
exerçam o seu direito de voto. 

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-
sidente... 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Flávio Arns. 

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. 
Presidente, quero reforçar o que o Senador Eduardo 
Azeredo colocou. V. Exª, inclusive, foi contactado pe-
las famílias das pessoas cegas, pelas pessoas cegas 
e pelos educadores para também interceder junto ao 
Ministro da Educação que, eu diria, que, certamente, 
não sabe que esse problema está acontecendo, por-
que existe uma estrutura no Brasil para a impressão de 
livros didáticos em braile. E o Ministério da Educação, 
não se sabe por qual razão, tomou a decisão de não 
imprimir mais os livros em braile, dizendo, inclusive, 
que, em 2011, irá recomeçar o processo. As crianças 
da educação infantil, do ensino fundamental, médio e 
superior, os jovens e adultos, precisam do livro. É a 
mesma coisa que dizer para um aluno do ensino fun-
damental ou do ensino médio: “Olhe, você não precisa 
mais do livro”. Só que essa pessoa ainda pode adquirir 
o livro, e a pessoa cega não pode adquirir o livro. Existe 
a infraestrutura à disposição no Brasil. Um dos cegos, 
inclusive, disse: “Estamos festejando o bicentenário de 
Louis Braille, e estamos numa situação de serviço an-
terior a Louis Braille, de dois séculos atrás”. 

Mas fizeram esse apelo aos Senadores e Sena-
doras – somos todos solidários – e particularmente a 
V. Exª, que se comprometeu a entrar em contato com 
o Ministro da Educação. Confiam muito na sensibilida-
de e solidariedade de V. Exª, já demonstradas nesses 
anos todos, inclusive como Presidente da República, 
tendo sido o grande autor da Lei nº 7.853, que é a Lei 
da Corde (Coordenaria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência). Tenho certeza de 
que o Ministro da Educação não sabe dessa barba-
ridade que está acontecendo dentro do Ministério da 
Educação. E, quando souber, tenho a certeza de que 
fará as correções necessárias para que a pessoa cega 
não seja discriminada. Porque, se uma pessoa tem o 
livro e a outra não tem, é discriminação. 

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Obrigado, Senador Flávio Arns. A causa que V. Exª 
defende é das mais justas e das mais humanitárias. A 
Presidência da Casa, eu acho que em nome de todos 
os Senadores, está se dirigindo ao Ministro da Educa-
ção no sentido da publicação dos livros em braile, sem 
prejuízo da formação dos alunos deficientes.

Se todos os Senadores já votaram, vou encerrar 
a votação. (Pausa.)

Senador Marconi Perillo. (Pausa.)
O Senador Marconi Perillo já votou. Não há mais 

quem deseje votar. Vou proclamar o resultado. (Pausa.)

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 38 Srs. Senadores; e NÃO, 12.

Não houve abstenção.
Total: 50 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 53, DE 2009 
(Escolha de Chefe de missão diplomática)

Mensagem nº 53, de 2009 (nº 221/209, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da Repú-
blica submete à deliberação do Senado Federal 
a escolha do Sr. Armando Vitor Boisson Cardo-
so, Ministro de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente do Ministério 
das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República da 
Finlândia, e, cumulativamente, o de Embaixador 
do Brasil junto à República da Estônia.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer é favorável. (Parecer nº 498, de 2009–
CRE)

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
O painel está sendo preparado. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, o Senador Gilberto Goellner.

O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de ex-
ternar o meu voto favorável também na mensagem 
anteriormente votada.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem, o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, 
encaminhei um requerimento à Mesa, em que requeiro, 
nos termos do art. 222 do Regimento Interno e ouvido 
o Plenário, que seja consignado, nos Anais do Senado, 
voto de aplauso ao jornal A Notícia. Requeiro, ademais, 
que o voto de aplauso seja levado ao conhecimento do 
seu Presidente, o jornalista Lourivan Gomes.

O jornal A Notícia foi lançado em 2005. É um 
jornal relativamente novo. É do perfil do jornal surpre-
ender o mercado com investimentos que valorizam a 
região sul e sudeste do Pará.

A importância, Presidente Sarney, é que é um 
jornal que circula na região sul e sudeste do Pará, no 
interior do nosso Estado, que passou a ter um veículo 
de comunicação presente, inovador e de grande uti-
lidade social.

Depois de ser o primeiro jornal da região a ter 
sede e gráfica própria e circulação em 25 Municípios, 
o semanário passou a ser o quarto jornal do Pará e o 
primeiro do interior do Estado, Senador Mário Couto, a 
fazer parte da ANJ – Associação Nacional dos Jornais. 
No Pará eram apenas três jornais, todos da capital: O 
Liberal, O Amazônia e o Diário do Pará.

O A Notícia é agora o mais novo veículo de co-
municação registrado na associação. Nenhum jornal 
pode fazer parte da entidade antes de completar três 
anos de fundação. A direção do jornal A Notícia deu 
entrada no pedido de filiação em março de 2008, tão 
logo o jornal atingiu a idade exigida por lei.

Este, portanto, não é um ganho somente para o 
jornal A Notícia, e sim para toda a região que passa 
a ter um órgão de comunicação cadastrado nacional-
mente, dando assim maior credibilidade às matérias 
publicadas.

Dessa forma, Presidente José Sarney, solicito 
que, apreciado pelo Plenário, possa ser aprovado o 
requerimento de inserção em Ata de Voto de Aplauso 
ao jornal A Notícia, e que esta deliberação seja leva-
da ao conhecimento do seu Presidente, o jornalista 
Lourivan Gomes.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB–AP) 
– V. Exª será atendido na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Se todos Senadores já votaram vou encerrar a vo-
tação. (Pausa.)

Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO 11.

Não houve abstenção.
Total: 50 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 76, DE 2009 
(Escolha de Chefe de missão diplomática)

Mensagem nº 76, de 2009, (nº 299 de 
2009, na origem), pela qual o Senhor Presidente 
da República, submete à apreciação do Sena-
do Federal a escolha do Sr. Ricardo Carvalho 
do Nascimento Borges, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Especial do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Democrática do Congo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
O parecer é favorável. (Parecer nº 499, de 2009–CRE)

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
A votação é secreta. A Secretaria prepara o painel.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Peço aos Srs. Senadores que exerçam seu direito 
de votar. (Pausa.)

Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Senador Flávio Arns ainda está votando.
Senador Tasso Jereissati também.

(Continua em processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Se todos os Senadores já votaram, vou encerrar a 
votação. (Pausa.)

Senador João Tenório já votou?
V. Exª ainda pode votar. (Pausa.)
Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)

    85ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18346 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 39 Srs. Senadores; e NÃO, 15.

Houve duas abstenções
Total: 56 votos 
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PARECER Nº 482, DE 2009 
(Escolha de autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 482, de 2009, da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador 
Cícero Lucena, sobre a Mensagem nº 70, de 
2009 (nº 293/2009, na origem), pela qual o 
Presidente da República submete à delibe-
ração do Senado a indicação do Sr. Manoel 
Rangel Neto para ser reconduzido ao cargo 
de Diretor-Presidente da Agência Nacional de 
Cinema (Ancine), cujo término do mandato 
ocorrerá em 23 de maio de 2009.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Antonio Carlos Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pela ordem.Sem revisão do orador.) – Na segunda vo-
tação, meu voto é “sim”. Não registrei no painel, mas 
meu voto é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Antonio Carlos Júnior, anteriormente votaria 
“sim”. Sua manifestação será constada em Ata.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a 

discussão.
Passamos à votação.
O painel está sendo preparado. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, na oportunidade da votação do nome do 
Sr. Manoel Rangel Neto, que está sendo reconduzido 
para a Agência Nacional de Cinema, quero fazer um 
registro Primeiro, a sua apresentação na Comissão de 
Educação demonstra o seu preparo, a sua capacidade 
de homem ligado à área das artes por formação, mas 
também demonstra seu compromisso político de in-
centivar a criação artística na área de audiovisuais no 
Brasil e de expandir esses meios para o povo, para as 

comunidades mais simples, num programa avançado 
da Ancine com os órgãos de cultura tanto nacionais 
como estaduais e municipais.

Então, quero dar os meus parabéns pela sua 
gestão junto à Presidência da Ancine; uma gestão 
absolutamente destacada, de alguém que tem gran-
de conhecimento, que está preparado e tem vocação 
política. Ele busca conduzir a Ancine de forma ampla, 
com fortes relações, fortes laços com os meios artís-
ticos, culturais, ouvindo a todos indistintamente, para 
melhor conduzir aquela casa da arte, aquela agência 
que tem a grande responsabilidade de tratar das dire-
trizes, das normas, mas, sobretudo, é a fomentadora 
da atividade de audiovisual no Brasil.

Manoel Rangel fez uma destacada atuação, e 
acho que, com prazer, podemos votar o seu nome 
novamente nesta tarde, numa atitude de felicidade, 
digo, do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que re-
conduz esse grande nome para a Agência Nacional 
de Cinema.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Sr. Presidente, queria me associar à intervenção do 
Senador Inácio Arruda, na linha de que a Ancine é uma 
agência nova, com um papel relevante, e que tem con-
seguido cumprir seu papel com bastante competência. 
E temos a segurança de que as indicações tiveram uma 
excelente sabatina, mostrando a formação técnica, a 
qualidade e o debate do audiovisual no Brasil.

Ressalto a iniciativa do Ministro Juca Ferreira de bus-
car repensar a legislação, aprimorá-la, para que a gente 
possa ter instrumentos ainda mais seguros de fomento à 
cultura, especialmente o cinema e a produção de docu-
mentários, audiovisuais, da sociedade brasileira.

Por isso, queria me associar e apoiar a indicação 
de Manoel Rangel.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proclamar o resultado.

Já votou a Senadora Kátia Abreu? (Pausa.)
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Pre-

sidente, solicitaria a V. Exª que determinasse à Mesa 
que registrasse nosso voto na primeira votação: o voto 
foi “sim”, para efeitos administrativos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Ata registrará a manifestação de V. Exª.

Vou encerrar a votação e proclamar o resultado. 
(Pausa.)

Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 38 Srs. Senadores; e NÃO, 20.

Não houve abstenção.
Total: 58 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PARECER Nº 483, DE 2009 
(Escolha de autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 483, de 2009, da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador 
Marco Maciel, sobre a Mensagem nº 71, de 
2009 (nº 294/2009, na origem), pela qual o 
Presidente da República submete à delibera-
ção do Senado a indicação do Sr. Paulo Xavier 
Alcoforado para exercer o cargo de Diretor da 
Agência Nacional de Cinema (Ancine), na vaga 
decorrente da renúncia do Sr. Sérgio Henrique 
de Sá Leitão Filho.

O parecer foi favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
O painel está sendo preparado. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-
sidente, eu só gostaria de destacar para as Srªs e os 
Srs. Senadores que ontem também fizemos a sabatina 
do Sr. Paulo Xavier Alcoforado, para a Ancine. Reporto 
que S. Sª também obteve também o prestigiamento da 
quase totalidade dos membros da Comissão.

Foi uma sabatina interessante, de qualidade e, a 
exemplo da indicação anterior, o Sr. Paulo Xavier Al-
coforado pode fazer um grande trabalho de fomento, 
de desenvolvimento, na área do cinema, do audiovi-
sual em nosso País, que se tem destacado, inclusive, 
com a apresentação de mais de 80 produções anuais 

no cinema, ou seja, de uma produção de dois ou três 
filmes passou para uma produção anual de 80 obras 
em nosso País.

Então, peço às Srªs e aos Srs. Senadores o apoio 
para que o Sr. Paulo Xavier Alcoforado assuma uma 
das diretorias da Agência Nacional de Cinema.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Sr. Presidente. É só para dar dois in-
formes rápidos. Hoje, nós instalamos a Comissão Es-
pecial do Código de Processo Penal que vai discutir um 
projeto de autoria de V. Exª, que assinou documento 
dando autoridade política ao projeto.

O Presidente da aludida Comissão é o Senador 
Demóstenes Torres, a Vice-Presidente é a Senadora 
Serys; eu assumi a Relatoria-Geral e temos cinco Re-
latores Setoriais. Então, está composta a Comissão, 
que começa a trabalhar já na semana que vem, para 
que possamos ter um Código de Processo Penal ade-
quado à situação atual do Brasil.

A outra questão, Sr. Presidente, é que nós vamos 
apreciar, amanhã ou na semana que vem, a Medida 
Provisória nº 452. O Relator é o Senador Eliseu Re-
sende, de quem todos nós gostamos. Mas, da forma 
como está colocada a parte que trata da mudança da 
política nacional de meio ambiente, não é possível 
votarmos favoravelmente à medida provisória, porque 
ainda continua o processo de licenciamento ambiental 
por decurso de prazo e ainda continua a possibilida-
de da pavimentação de estrada sem nenhum tipo de 
licença prévia.

Então, nós fazemos um apelo ao Relator Eliseu 
Resende para que estabeleça uma redação que aten-
da aos nossos interesses. Temos interesse em votar a 
matéria do Fundo Soberano, mas temos necessidade 
de alterar essa parte, esse capítulo que trata da alte-
ração da Política Nacional de Meio Ambiente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 29 Srs. Senadores; e NÃO 23.

Não houve abstenções.
Total: 52 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

PARECER Nº 484, DE 2009

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 484, de 2009, da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, Relator: Senador Cristovam 
Buarque, sobre a Mensagem nº 72, de 2009 
(nº 295/2009, na origem), pela qual o Presi-
dente da República submete à deliberação 
do Senado a indicação do Sr. Glauber Piva 
Gonçalves para exercer o cargo de Diretor da 
Agência Nacional do Cinema – Ancine –, na 
vaga decorrente do término do mandato do Sr. 
Nilson Rodrigues da Fonseca, que ocorrrerá 
em 29 de maio de 2009.

O parecer é favorável.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Submeto a votos a matéria.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 
(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Pre-
sidente José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Marco Maciel com a palavra.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Com revisão 
do orador.) – Devo dizer que participei da reunião da 
Comissão de Educação, Cultura e Esportes e ouvi o 
depoimento dos três indicados. Eles fizeram, de fato, 
boas exposições e deixaram boa impressão no Cole-
giado. Daí por que eu acho que a recondução do atual 
presidente, bem assim a posse dos novos diretores 
vão fazer com que a Ancine continue a cumprir o seu 
papel estratégico não somente no desenvolvimento 
do audiovisual, mas também daquilo que se chama 
sétima arte, que é o cinema. O Brasil tem muito a 
mostrar no exterior, mas tem muito ainda a fazer em 
termos da melhoria do cinema brasileiro, que, aliás, já 
avançou bastante.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Marco Maciel usou da palavra.

Vou encerrar a votação.
Não tendo nenhum Senador a votar mais, está 

encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 31 Senadores; NÃO, 21. 

Não houve abstenção. 
Total: 52 votos. 
A indicação foi aprovada. 
A Mesa fará o expediente devido ao Presidente 

da República.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presi-

dente, para registrar o meu voto. V. Exª foi muito rápido. 
Consegui ainda digitar, a Senadora Marina também, 
mas o voto não apareceu no plenário. Queria registrar 
o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador José Agripino votaria “sim”.

Passamos aos demais itens da pauta. Discussão 
de Emenda à Constituição.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 10:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 42, DE 2008

Primeira sessão de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 42, de 2008 (nº 138/2003, na Câmara 
dos Deputados, tendo como primeiro signa-
tário o Deputado Sandes Júnior), que altera a 
denominação do Capítulo VII do Título VIII da 
Constituição Federal e modifica o seu art. 227 
(dispõe sobre a proteção dos direitos econô-
micos, sociais e culturais da juventude). 

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta. 

Em discussão a proposta e as emendas. (Pau-
sa.)

Não havendo oradores, encerro a discussão.
A matéria continuará na pauta para a segunda 

discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Também é matéria que não importa em alteração de 
norma jurídica.

Item 33:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 78, de 2008 (nº 708/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Rodrigo Rol-
lemberg), que estende os incentivos especiais 
de que trata o parágrafo único do art. 103 da 
Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, ao pro-

dutor rural que adotar técnicas de integração 
entre lavoura e pecuária.

Parecer sob nº 963, de 2008, da Comis-
são de Agricultura e Reforma Agrária, Re-
lator: Senador Gilberto Goellner, favorável, 
com a Emenda nº 1-CRA, de redação, que 
apresenta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votação, em turno único, do Requerimento de adia-
mento do Senador Gilberto Goellner para o Projeto de 
Lei da Câmara nº 78.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Adiado, na forma decidida pelo plenário.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 590, DE 2009

Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que passem a tramitar em 
conjunto o PLC nº  78/2008, de autoria do Deputado 
Rodrigo Rollemberg e o PLS nº 260/2007, de autoria do 
Senador Expedito Junior, por tratarem de matéria conexa. 
Qual seja a integração entre lavoura e pecuária.

Sala de Reuniões, 20 de maio de 2009. – Sena-
dor Gilberto Goellner.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Também outro requerimento de adiamento, da 
própria Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a 
Pedofilia.

Item 49:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 275, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 275, de 2008, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
dofilia, que altera o art. 244-A da Lei nº 8.069, 
de 1990, e cria o art. 244-B para criminalizar 
expressamente a conduta de quem se apro-
veita sexualmente de adolescentes expostos à 
prostituição, exploração sexual ou abandono, 
além de outras providências.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votação, em turno único, do Requerimento, para re-
exame da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 
a Pedofilia. 

O adiamento se refere a reexame da Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Pedofilia. 

Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 591, DE 2009

Nos termos do art. 279, II, combinado com seu 
§ 3º, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) – Pedofilia 
requer o adiamento da discussão do Projeto de Lei 
do Senado nº 275, de 2008, e seu encaminhamento 
a esta mesma Comissão, para fins de reexame, por 
razão superveniente e motivo justificado, conforme se 
demonstra a seguir.

Justificação

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 275, de 2008, 
altera o art. 244-A da Lei nº 8.069, de 1990, e cria o 
art. 244-B para criminalizar expressamente a conduta 
de quem se aproveita sexualmente de adolescentes 
expostos à prostituição, exploração sexual ou aban-
dono, além de outras providências. A proposição, de 
autoria desta CPI, está na

Ordem do Dia desde 6 de maio de 2009, em fase de 
discussão, em turno único. Ainda não foi, contudo, objeto 
de deliberação pelo Plenário do Senado Federal.

Estando pronto para votação, não há mais opor-
tunidade para oferecimento de emendas de mérito.

Entre os dias 5 e 7 de maio, ocorreram reuniões 
com representantes do Ministério da Justiça, destina-
das a negociar pontos referentes ao PLS nº 177, de 
2009, a ser apresentado, como de fato o foi, em 11 de 
maio de 2009.

Todavia, o acordo em relação a parte das medi-
das referentes à Lei de Crimes Hediondos e à Lei de 
Crimes Temporários, constantes do PLS nº 177, de 
2009, somente será possível se as respectivas modi-
ficações se derem no PLS nº 275, de 2008, combina-
das, ademais, com pequena alteração sugerida pelo 
Ministério da Justiça no tipo penal do art. 244-B, a ser 
criado por essa proposição.

O cumprimento do acordo permitirá, ou ao menos 
facilitará bastante, a aprovação das duas proposições, 
uma vez que passarão a contar com o apoio do Gover-
no Federal, por meio do Ministério da Justiça.

Tais motivos supervenientes, sem dúvida, justifi-
cam o adiamento da discussão e seu retorno à Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI) – Pedofilia, para 
adequação do respectivo parecer e nova inclusão em 
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Mag-
no Malta, Presidente da CPI – José Nery – Papaléo 
Paes – Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Matéria administrativa.

Item 50:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 41, DE 2004

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 41, de 
2004, do Senador Antonio Carlos Magalhães, 
que institui o Prêmio Jornalista Roberto Mari-
nho de mérito jornalístico.

Parecer sob nº 283, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido. 

Poderão ser oferecidas emendas até o encerra-
mento da discussão.

Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
O substitutivo é dado como definitivamente ado-

tado, sem votação, nos termos do art. 284 do Regi-
mento Interno.

A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria que vai à pro-
mulgação:

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 41, DE 2004. 

Institui o Prêmio Jornalista Roberto 
Marinho de Mérito Jornalístico.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É instituído o Prêmio Jornalista Roberto 

Marinho de Mérito Jornalístico.
§ 1° O prêmio será conferido, anualmente, a pro-

fissional de jornalismo que tenha contribuído para o 
engrandecimento do jornalismo brasileiro.

§ 2° A entrega do prêmio se dará em Sessão 
do Senado Federal, especialmente convocada para 
esse fim, a realizar-se até o 5° dia útil após o dia 3 
de dezembro.

§ 3° As indicações dos candidatos serão encami-
nhadas pelas entidades e organizações da sociedade 
civil à Mesa do Senado Federal, acompanhadas de 
justificativa, até o dia 31 de outubro de cada ano.

§ 4° É vedada a indicação de candidatos:
I – por empresas;
II – que sejam membros dos Poderes Judiciário, 

Legislativo ou Executivo;
III – ministros de Estado;
IV – pelo próprio interessado.
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Art. 2° Para proceder à apreciação dos nomes 
dos concorrentes, será constituído um Conselho a 
ser integrado por 5 (cinco), senadores, indicados no 
início de cada Sessão Legislativa pelo Presidente do 
Senado Federal.

§ 1° Aos membros do Conselho do Prêmio Jor-
nalista Roberto Marinho de Mérito Jornalístico com-
pete:

I – a escolha de seu presidente;
II – a elaboração dos critérios de seleção, para a 

aprovação pela Mesa do Senado Federal;
III – a apreciação e a escolha do nome do agra-

ciado.
§ 2° As regras e prazos para o encaminhamento 

de candidaturas ao Prêmio serão amplamente divul-
gados.

§ 3° As atividades necessárias à execução serão 
coordenadas pelos membros do Conselho.

§ 4° As despesas decorrentes da execução do 
Prêmio Jornalista Roberto Marinho de Mérito Jorna-
lístico correrão à conta do orçamento do Senado Fe-
deral.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 51:

REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 778, de 2007, da Senadora Kátia Abreu, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 202, de 2005, de autoria da Senado-
ra Lúcia Vânia, seja dispensado o parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos. (Fixação 
e ajuste dos parâmetros, índices e indicadores 
de produtividade).

Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 

ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem, Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é que 
eu, no afogueado da reclamação que fiz e da questão 
de ordem que apresentei, gostaria de saber qual seria 
o prazo que a Mesa teria, que a Mesa se daria para 
oferecer essa resposta ao PSDB e à Casa, porque, afi-
nal de contas, é matéria que interessa hoje, muito de 

perto, ao PSDB, interessa certamente ao DEM, mas 
interessa à Casa, porque...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Já mandei fazer imediatamente a resposta a V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Terí-
amos hoje, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não sei se hoje, talvez.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se 
não, amanhã?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu recomendo à Mesa que providencie.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – O de-
adline seria amanhã, então? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Amanhã. O mais tardar, amanhã.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
agradeço, Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 52:

REQUERIMENTO Nº 488, DE 2008

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 488, de 2008, do Senador Marcelo 
Crivella, solicitando a criação de Comissão 
Temporária, composta por quinze membros 
titulares e igual número de suplentes, para, 
no prazo de cento e vinte dias, promover am-
plo debate e propor medidas para adoção de 
um novo pacto federativo no Brasil, ou para o 
aperfeiçoamento do vigente.

Em votação o requerimento.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Para 

discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Para discutir, Senador Arthur Virgílio. 
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Pois não, Pre-
sidente.

Presidente, a matéria proposta pelo Senador 
Marcelo Crivella é da melhor oportunidade. Em algum 
momento, o Brasil terá que fazer seu acerto de contas 
com o pacto federativo, com a repactuação do pacto 
federativo. E eu nem temo em ser tautológico falando 
em repactuação do pacto, porque é isso mesmo que 
tem que ser feito e tem que ser enfatizado.

Há hoje recursos demasiados concentrados nas 
mãos da União. Há, Senador Gim Argello, recursos 
de monta insuficiente, em relação ao que deveria 
ser, nas mãos dos Governadores de Estado; e há 
recursos ínfimos nas mãos daqueles –prefeituras, 
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prefeitos e prefeitas – que governam diretamente 
os cidadãos.

A propósito, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer 
a V. Exª que estou, há muito tempo – talvez seja hoje 
o dia –, Presidente Sarney, aguardando a aprovação 
da comissão externa que solicitei, para Senadores do 
mosaico partidário que compõe esta Casa irem ao meu 
Estado e a outros Estados da Região Amazônica, que 
estão muito afetados – como a sua região está – pelo 
fenômeno das enchentes, que, no caso do Amazonas, 
é uma coisa absurda.

Dou o exemplo do Município de Anamã, que vi-
sitei recentemente e que também foi visitado pela Se-
nadora Marina Silva e pelo Senador Jefferson Praia. 
O Município de Anamã, por absurdo que pareça, não 
tem, Senador Paulo Duque, nenhum palmo de terra, 
tudo é água. Visitei, com o Prefeito Raimundo Chicó, 
de barco a motor, Presidente Sarney, todas as ruas 
do Município. Só em duas ruas tivemos de desligar o 
motor e remar, porque o calado era menor, a lâmina 
d’água estava menor. Visitamos todas as ruas. 

O hospital está para paralisar. Hoje, talvez, com 
as águas subindo mais um pouco, o hospital já tenha 
de ser desativado, com parturientes, com pessoas com 
as doenças da enchente, que, depois, piorarão na va-
zante; com as hepatites, com as diarréias, enfim, com 
todo aquele quadro de penúria.

E mais – é uma reivindicação que fazemos –, 
que a Petrobras ceda uma das suas balsas que es-
tão lá, trabalhando no gasoduto, para se instalar lá o 
hospital, porque o hospital será desativado, não sei 
se hoje, Senador Cafeteira, ou daqui a dias, mas será 
desativado.

Mais uma coisa, Sr. Presidente. O Município de 
Anamã poderá sofrer um colapso de energia, porque 
as águas estão chegando também à Central de Ener-
gia Elétrica. É um quadro de caos.

Se nós olharmos o homem da minha região como 
o ser sensível que ele é, e não como um bruto que 
certa elite apodrecida pode imaginar, vamos ver que 
o Município de Anamã é hoje um Município tão ma-
chucado socialmente que ele está sem vida social. 
As pessoas não falam mais com as outras. Está cada 
um ilhado na sua casa, as aulas estão suspensas, e 
o quadro é de desativação econômica, é de funciona-
mento precariíssimo da Câmara Municipal. O Prefeito 
abriga hóspedes na sua casa, ele reúne na sua casa 
seu secretariado. A Prefeitura é em frente à sua casa, 
e, para chegar à Prefeitura, que já está invadida pelas 
águas, ele teria de andar de barco também. 

Ou seja, é uma situação pungente, grave, como é 
grave a situação do Município do Anori; grave, como é 
grave a situação do Município de Codajás; grave, como 

é grave a situação em todos os lugares que tenho vi-
sitado. Mas absurdamente grave porque tem de ser 
repensada e reconstruída a cidade de Anamã.

Senadora Marina.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Tive a 

oportunidade, Senador Arthur Virgílio, juntamente com 
o Senador Jefferson Praia, com a Deputada Vanessa 
Grazziotin, a Deputada Rebecca e o Deputado Marcelo 
Serafim, de fazer visitas aos Municípios de Manaca-
puru e Anamã. De fato, o relato que V. Exª faz é intei-
ramente verdadeiro e, ao mesmo tempo, comovente. 
Nunca tinha visto, em toda a minha vida, um Município 
100% alagado. É isso o que está acontecendo com o 
Município de Anamã, onde o Prefeito, juntamente com 
seus secretários, estão em um esforço sobre-humano 
para dar atendimento às populações. Uma boa parte 
foi removida para Manaus ou para Manacapuru. Aque-
les que resistem dentro de suas casas resistem brava-
mente, como mencionou aqui V. Exª. Inclusive, há um 
fenômeno muito dramático, que é esse do alagamento 
do hospital. Já estava ali o...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Marina, interrompi apenas porque estamos 
em encaminhamento de requerimento. São cinco mi-
nutos que o orador tem. Em seguida, V. Exª poderia 
inscrever-se para encaminhar a votação. 

A Sra. Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Pois não. 
Só não gostaria de concluir tão abruptamente, Sr. Pre-
sidente, concluindo a frase em seguida, até em respeito 
à pessoa que está na tribuna. Gostaria de dizer que a 
Comissão de Mudanças Climáticas, que fez essa visi-
ta, colheu todas essas informações e estamos inteira-
mente solidários, mas também imbuídos do propósito 
de encaminhar as reivindicações ali apresentadas ao 
Governo Federal, à Defesa Civil. Que possamos ter 
ações estruturantes, porque esses fenômenos, segundo 
os cientistas, podem se tornar recorrentes, e nós não 
podemos mais ficar à deriva dessas situações, que já 
não são mais a sazonalidade tão conhecida por aque-
les que vivem às margens dos rios no seu Estado, no 
Estado do Pará e em outras regiões.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, eu concluo, agradecendo muita à Sena-
dora Marina Silva. E não concedo o aparte ao Sena-
dor Jefferson Praia porque ele se inscreve para fazer 
o seu arrazoado. 

Essa comissão parlamentar foi composta pela 
Senadora Marina, Senador Jefferson Praia, Deputada 
Vanessa Grazziotin, Deputada Rebecca Garcia, Deputa-
do Marcelo Serafim, se não me engano. Eles passaram 
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também pelo Município de Manacapuru, que tem 30 
mil pessoas atingidas, pesadamente, pelas cheias.

Agora, Senador Fernando Collor, uma coisa 
terrível e que mostra o drama. O que a Senadora 
Marina acabou de repisar é verdade, ela viu: não há 
um palmo de terra, nada, nem um palmo de terra. 
Não é modo de dizer, há água em toda a extensão 
do Município.

Por outro lado, nós temos uma coisa gravíssima 
que mostra o drama que é vivido e enfrentado pelo 
munícipes de Anamã. A cadeia pública foi invadida 
pelas águas. O delegado retirou todos os presos – 
um dos quais, autor de um assassinato – e levou-os 
para sua casa. Então, ele está na sua casa, ilhado, 
também, pelas águas, com os presos e a família dele. 
Algo que não toca no coração de um monstro, mas 
toca no coração de qualquer brasileiro consequente 
e consciente. 

Finalmente, Sr. Presidente, vejo que ainda tratam 
o homem da minha região como se fosse um bruto, 
tipo: mandam remédio, mandam o médico, mandam a 
cesta básica; não pensam no psicólogo, não pensam 
na criança que está sob o calor do amianto e convi-
vendo com a água, que pode levar uma cobra para 
dentro da sua casa; a criança que está ali angustiada, 
uma família que é obrigada a viver uma rotina dura, 
uma rotina pesada, uma rotina sacrificante, uma ro-
tina exaustiva e absolutamente estressante do ponto 
de vista psicológico.

Então, eu reivindico que menos burocracia se faça 
e se faça mais atendimento efetivo no envio de mais 
cestas básicas. Que o Governo do Estado...

(Interrupção do som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já 
concluo, Sr. Presidente.

Que o Governo do Estado, que está fazendo uma 
doação de R$300,00 para cada família, faça isso por 
três meses mais, pelo menos, porque os efeitos da va-
zante são danosos também. Que o Governo Federal, 
que já mandou para lá 31 mil cestas básicas, mande 
isso todo mês por mais três meses, e que faça chegar 
às mãos dos necessitados, porque, quando o Prefeito 
de Anamã, Senador Fernando Collor, mostrou para 
um cidadão – e eu confio muito na sensibilidade do 
meu prezado amigo Ministro Geddel Vieira Lima, que 
recebeu a bancada de maneira principesca –, um ci-
dadão que trabalha no Ministério, o coronel fulano de 
tal, sei lá; o Prefeito mostrou as fotos da calamidade, 
ele falou: “Isto aqui não caracteriza uma calamidade”. 
Aí eu disse, lá no Município, quando me disseram 
isso: “Se isto não é calamidade, calamidade mesmo é 
ter uma figura dessa trabalhando na Defesa Civil”. Aí 

é uma calamidade. Uma figura que vê aquilo e acha 
que não é calamidade, ele é a própria calamidade 
administrativa.

Portanto, Sr. Presidente, eu agradeço a V. Exª 
e faço a indagação se está na pauta de votações o 
meu requerimento, que já é bem antigo, pedindo a 
construção de uma comissão externa do Senado para 
visitar alguma área crítica do meu Estado e alguma 
área crítica do Estado do Senador Tião Viana, do Pará, 
onde quer que seja necessária a presença do Senado, 
para que o Senado tome conhecimento de como vive, 
como sofre e como resiste o homem da minha região, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Peço à Mesa que faça incluir na pauta o requerimen-
to de V. Exª.

Eu quero comunicar ao plenário, nesta difícil situ-
ação do Presidente de cumprir o Regimento, que es-
tamos discutindo o requerimento do Senador Marcelo 
Crivella que pede um prazo de 120 dias para promover 
um amplo debate e propor medidas para adoção de 
um novo pacto federativo no Brasil.

Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
Em seguida, o Senador Praia está inscrito.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para enca-

minhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, na esteira do que já afir-
mou o Senador Arthur Virgílio, também consideramos 
importante a proposta do Senador Marcelo Crivella, 
que quer rediscutir o pacto federativo.

Ainda nesta semana, em Curitiba, os prefeitos 
do Paraná se reuniram, constituíram uma frente mu-
nicipalista e incluíram, entre as suas reivindicações, a 
rediscussão do pacto federativo. Com inteira justiça, 
reivindicam mudanças na distribuição dos recursos 
arrecadados pela União. 

Já há vinte anos, se não mais, encargos são re-
passados aos Municípios brasileiros, e os recursos re-
passados não são compatíveis com esses encargos. Os 
Municípios se viram sobrecarregados de atribuições e 
funções, prestação de serviços essenciais à população, 
e não receberam na proporção os recursos necessá-
rios para a manutenção desses serviços.

Com a Constituição de 1988, nós tivemos mu-
danças essenciais que significaram avanços impres-
cindíveis, como, por exemplo, o SUS, que determinou 
a municipalização da saúde. Esse encargo era de 
responsabilidade do Estado e da União e passou a 
ser atribuído aos Municípios brasileiros, que não re-
ceberam a contrapartida dos recursos necessários na 
proporção desses encargos.
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Da mesma forma, o ensino fundamental passou 
a ser municipalizado. Os governos estaduais foram 
repassando atribuições referentes ao ensino funda-
mental aos Municípios brasileiros. E nós poderíamos 
continuar dissertando sobre outros encargos que foram 
repassados às administrações municipais.

A arrecadação cresceu, sim, e, certamente, cres-
ceu também a favor dos Municípios, mas a distribuição 
dos tributos arrecadados no País não se dá na devida 
proporção, uma vez que os Municípios ficam com uma 
parcela menor do que deveriam ficar do bolo geral de 
arrecadação do País.

Os Municípios ficam com cerca de 17% dos tri-
butos nacionais e seus encargos extrapolam 17%. Se 
nós formos fazer uma avaliação dos investimentos nos 
últimos anos, nós verificaremos que os Municípios são 
responsáveis pela maior parcela de investimentos no 
Brasil. Se formos ficar ligados a um único tema, que é 
fundamental, saúde pública, nós vamos verificar que 
a legislação impõe aos Municípios e aos Estados de-
terminada responsabilidade. Os Municípios são obri-
gados a aplicar 15% da receita em saúde pública; os 
governos estaduais, 12%; e a União, Senador Mão 
Santa – que é médico –, Senador Collor de Mello, a 
União ainda não tem a responsabilidade definida na 
legislação, porque a Câmara dos Deputados ainda não 
aprovou a emenda, de autoria do Senador Tião Viana, 
aprovada pelo Senado Federal.

A saúde é caos no País. Não é discurso da opo-
sição. Recentemente, o Banco Mundial realizou estu-
do de profundidade e constatou que a questão não 
é só de recursos; é de organização, competência e 
honestidade.

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ...porque 
há, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
desvios inquestionáveis na aplicação dos recursos 
destinados à saúde pública no País. 

O meu tempo se esgotou e, evidentemente, vou 
respeitar a determinação do Presidente Sarney, en-
cerrando no limite do tempo, dizendo que essas dis-
torções, que se avolumaram ao longo do tempo e que 
não ocorreram apenas no atual Governo, mas que 
vem ocorrendo, como disse, pelo menos nos últimos 
20 anos de forma mais acentuada, estão a exigir uma 
rediscussão da Federação, rediscussão do pacto fe-
derativo.

A reforma tributária é parte fundamental nessa 
discussão não só para definir quem paga o imposto, 
mas para definir também quem aplica os impostos 
arrecadados, a distribuição dos tributos arrecadados 
pela União.

Por essa razão, apoiamos o requerimento do Se-
nador Marcelo Crivella, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Jefferson Praia para en-
caminhar a votação.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, serei breve. 

Acredito que já começamos um processo de 
discussão quando, hoje, percebo a atenção que está 
sendo dada ao pacto federativo do nosso País.

Hoje, como falou muito bem o Senador Arthur 
Virgílio, passando por um momento difícil no Estado 
do Amazonas, um período de enchentes, e o que per-
cebemos são prefeitos, com pires nas mãos, buscando 
ajuda do Governo Federal.

Portanto, é importante que façamos uma reflexão 
sobre isso, para que as prefeituras possam ter condi-
ções de melhor atender aos seus munícipes.

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Encerrada a discussão.
Vamos submeter à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Srªs e Srs. Senadores, os Itens de nºs 53 a 58 são 
requerimentos também de congratulações, de desapen-
samentos, de audiência de Comissão, de dispensa de 
parecer e de tramitação conjunta. Caso não haja obje-
ção por parte das lideranças, votaremos os requerimen-
tos em conjunto; e se houver algum destaque, a Mesa 
obedecerá à votação desse destaque. (Pausa.)

Não havendo pedido de destaque, faremos a 
votação conjunta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação os itens de nºs 53 a 58. 

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.

São os seguintes os itens aprovados:

53 
REQUERIMENTO Nº 1.099, DE 2008 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222,  
§ 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 1.099, de 2008, do Senador Papaléo Paes 
e outros senhores senadores, solicitando, nos 
termos regimentais, voto de congratulações 
ao Governador do Estado de São Paulo, José 
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Serra, pela elaboração do Projeto de Lei que 
proíbe o fumo em ambientes coletivos, sejam 
públicos ou privados.

Parecer favorável, sob nº 420, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma.

54 
REQUERIMENTO Nº 227, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 227, de 2009, da Senadora Lúcia 
Vânia, solicitando o desapensamento dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 14 e 20, de 
2008, por tratarem de matérias distintas (dis-
põem sobre a isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados – IPI, nos casos que 
especificam).

55 
REQUERIMENTO Nº 511, DE 2009

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 511, de 2009, do Senador Fle-
xa Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nº 50, de 2006, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscali-
zação e Controle (dação em pagamento de 
imóvel do INSS).

56 
REQUERIMENTO Nº 520, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 520, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 237, de 2008, de autoria da Senado-
ra Kátia Abreu, seja dispensado o parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos.

(Isenta do adicional ao frete a renovação 
da Marinha Mercante).

57 
REQUERIMENTO Nº 559, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 559, de 2009, do Senador Marco Maciel, 
solicitando a tramitação conjunta das Propostas 
de Emenda à Constitucão nºs 41, de 2003; e 
98, de 2007, por regularem a mesma matéria 
(reeleição do Presidente da República, Gover-
nadores e Prefeitos).

58 
REQUERIMENTO Nº 578, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 578, de 2009, do Senador Romero Jucá, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 142, de 2003, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (reajuste 
do valor da cota do salário-família).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta: 

REQUERIMENTO Nº 449, DE 2009

Requerimento do Senador Arthur Virgílio, 
solicitando, nos termos regimentais, a criação 
de uma comissão temporária, composta de 
sete Senadores, para verificar o efeito das en-
chentes nos Municípios da Região Norte. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
(Pausa.)

Senador Arthur Virgílio, estamos votando o seu 
requerimento, em turno único. V. Exª quer encaminhar 
a votação? (Pausa.)

Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Senador Arthur Virgílio, que terá cinco minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, há dias apresentei este requerimento, pedindo a 
constituição de uma comissão externa, para, com a 
formação de sete Senadores, visitarmos regiões ala-
gadas do Norte do País.

Eu sei, Senador Mauro Fecury, que o drama tam-
bém é nordestino, e considero meritório que o Presi-
dente da República tenha assinado medida provisória 
– esta, sim, importante, constitucional, porque urgente 
e relevante – no valor R$1 bilhão, para atender a dez 
Estados brasileiros. E aí teve o dedo inteligente do 
Ministro Geddel Vieira Lima, pois a expectativa que 
se tinha era de R$800 milhões,e o Presidente assinou 
R$1 bilhão.

O critério, eu imagino que haverá de ser o do dano, 
o do prejuízo e não o critério tecnocrático de medir po-
pulação e por aí se cometer uma injustiça grave.

Há pouco falei do Município de Anamã, que está 
sem um palmo de terra, literalmente sem um palmo 
de terra, portanto, está coberto de água por todos os 
seus lados. E tenho visitado, exaustivamente, os Mu-
nicípios do interior do meu Estado e tenho visto que 
há alguns muito pouco atingidos pelas enchentes; ou-
tros, regulamente atingidos; outros, bastante atingidos; 
alguns catastroficamente atingidos. Era selecionar um 
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ou dois desses Municípios e um ou dois Municípios de 
algum dos outros Estados, a critério dos Senadores 
que têm interesse em fazer uma visitação também 
nas suas próprias terras natais, nos Estados que re-
presentam, para nós fazermos uma vistoria que, Sr. 
Presidente, haverá de ser boa para o País. São sete 
Senadores. Eu cederia a minha vaga se algum Sena-
dor de outro Estado, que não do Norte do País, fosse 
em meu lugar. Porque seria uma ótima ocasião para 
tomar consciência, esse Senador, de como é heróica 
a vida do homem que labuta, que sofre as suas desi-
lusões e conserva as suas esperanças lá no interior 
do Estado do Amazonas.

Outro dia, Senador José Agripino, um menino foi 
tragado pelas águas do rio Paraná do Moura, no Mu-
nicípio de Urucurituba, no interior do meu Estado, no 
rio Amazonas. A família assistiu, impotente, a perda do 
bem mais precioso que ela poderia ter. Muito pobre a 
família, ela era rica, tão rica quanto os mais ricos ho-
mens deste País em relação ao amor que nutria aquela 
família pelo menino Saulo Fróes de Matos. 

E lutamos muito contra a burocracia do Governo 
Federal, que manda cestas básicas sem a preocupa-
ção de viabilizarem logísticas para os prefeitos, que 
acabam gastando mais dinheiro para fazer a cesta 
básica chegar na ponta dos necessitados. E a ajuda, 
que julgo insuficiente, do Governo do Estado, que faz 
uma remessa de R$300,00 por família, tem sido mais 
lenta do que deveria ser, a meu ver, na entrega des-
ses cartões.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador, V. 
Exª me permite um aparte?

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Com 
muita honra, Senador José Agripino.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador Ar-
thur Virgílio, nós, do Nordeste...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vamos, nessa parte pelo menos, evitar o aparte no 
encaminhamento. V. Exª, em seguida, pede a palavra 
e encaminha o requerimento.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Obrigado, 
Sr. Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obri-
gado, Senador José Agripino, teria sido uma honra 
muito grande conceder o aparte a V. Exª e uma honra 
maior ainda vê-lo falando, com a autoridade que tem 
nesta Nação, sobre o drama de uma Região que não é 
a sua, embora eu saiba como tem sido grave o mesmo 
problema na sua Região.

Mas o fato é que, Presidente Sarney, essa co-
missão aprenderá com a vida dos amazonenses do 
interior do Estado, e ela voltará fortalecida para ajudar 
na compreensão dos problemas do meu povo, da mi-

nha gente, da minha economia. Portanto, a aprovação, 
que imagino se dará à unanimidade dos membros do 
Senado, deste requerimento de constituição de uma 
comissão externa será muito honroso para nós e um 
gesto de grandeza do Senado da República, porque 
estará saindo da sua distância, que muitas vezes é tão 
criticável, e tão justamente criticável pelo povo brasileiro, 
para se aproximar mesmo do sentimento, do coração 
das pessoas que mais sofrem neste País. 

Temos uma luta moral a travar aqui dentro. Te-
mos diversas tarefas a cumprir. Mas há uma também 
que é inadiável, e que é igualmente ética, igualmente 
justa: é aproximar o Congresso Nacional das pessoas 
sofridas da Nação brasileira. E não tem ninguém mais 
sofrido neste momento do que o povo que vive ilhado 
pelas águas, que vive ameaçado pelas pestes, que 
vive ameaçado pelas doenças, que vive ameaçado 
por animais selvagens e que ainda assim é o princi-
pal guardião das riquezas da Floresta Amazônica, é 
o principal guardião da soberania nacional naquela 
Região. Não há soldado melhor – e V. Exª foi Presi-
dente da República, Presidente Fernando Collor, V. Exª 
também Presidente Sarney, V. Exªs sabem que não há 
soldado melhor – no mundo para a luta de guerra na 
selva do que o soldado formado no Comando Militar 
da Amazônia, principalmente os cabos e soldados que 
têm origem indígena. Eles andam muito mais rápido 
do que os oficiais. Os oficiais não os acompanham, 
ninguém os acompanha. Eles são os melhores solda-
dos quando se trata, Senador Jereissati – e agradeço 
demasiadamente a atenção que V. Exª presta ao meu 
Estado, à minha gente... Mas não há soldados mais 
eficazes. De fora, vão profissionais de forças armadas 
de vários países.

(Interrupção do som)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Soli-
cito mais um minuto, Sr. Presidente.

Chegam para estágios no Comando Militar da 
Amazônia profissionais de Forças Armadas de diver-
sos Estados nacionais do mundo inteiro, e o que nos 
dizem os militares que labutam no CMA é que eles 
ensinam muita coisa, mas cumprem duas tarefas: uma 
de dizer “não venham porque aqui vocês não entram”, 
porque não entram mesmo, e, segundo, eles ensinam 
muita coisa, mas não ensinam o pulo do gato, eles não 
ensinam mais do que podem ensinar.

Neste momento, quando se constitui, eu espero, 
a Comissão Externa que vai visitar o Estado do Ama-
zonas, eu homenageio de maneira muito sentida os 
militares. A Marinha tem se desdobrado para auxiliar os 
necessitados, os flagelados pela cheia. A Aeronáutica, 
do mesmo modo; o Exército, o tempo inteiro. E nessa 
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hora eu não vejo nenhuma distância, eu vejo que to-
dos os esforços são válidos, do Governo Estadual, do 
Governo Federal. Agradeço ao Presidente a emissão 
da medida provisória no valor de R$1 bilhão. Espero 
que a distribuição seja justa e rápida. É uma medida 
provisória que exigiria aprovação rápida, porque ela é 
constitucional de verdade, é urgente e relevante. Ela 
é importante. Ela é uma medida provisória que qual-
quer pessoa entende como um gesto de dignidade, de 
grandeza. E foi um grande gesto do Senado Federal, 
também, ter realizado aquela vigília pela Amazônia.

Se algumas pessoas falaram menos no homem 
do que deveriam, eu me preocupo igualmente com a 
natureza e a ecologia humana, com os homens, com os 
25 milhões de amazônidas, que sofrem para garantir a 
bandeira brasileira sob a minha região. Portanto, agra-
deço antecipadamente o voto que sei que o Amazonas 
terá com o Senado aprovando a Comissão Externa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Em votação o requerimento.
O Senador Mercadante quer encaminhar?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Discussão não, encaminhamento. 
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 

– Eu aguardo a votação e, em seguida, pedirei a palavra 
pela ordem, para me reportar à matéria anterior. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O Senador Agripino pediu a palavra pela or-

dem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de 
fazer um adendo e um alerta à preocupação e à ini-
ciativa do Senador Arthur Virgilio.

Senador Arthur Virgilio, um alerta a V. Exª. Eu, 
como potiguar, estou doutor em presença de autori-
dades e em providências anunciadas. Ano passado, 
tivemos uma cheia pesada no meu Estado; não foi 
nem secretário executivo. Prometeram R$98 milhões. 
Sabe V. Exª quanto liberaram até agora? Sete milhões. 
Noventa e oito, de um total que se fazia imprescin-
dível de mais de R$200 milhões, mediante pleito de 
Municípios. Liberaram R$7 milhões – um, dois, três, 
quatro, cinco, seis, sete – de R$98 milhões. Este ano, 
foi o Ministro Geddel, amigo meu como é amigo de V. 
Exª, bom Deputado, bom companheiro, foi lá, viu as 

cheias reincidentes, viu o drama que nós, potiguares, 
estamos vivendo com a perspectiva de perder milha-
res de empregos pela fuga das empresas que plantam 
banana, manga e criam camarão para exportação e 
que vão embora. 

Se não for feita a barragem de Oiticica, eles vão 
embora, porque não vão continuar a gastar dinheiro 
numa atividade que, além de onerosa, gera prejuízo 
todo ano. Então, o Ministro foi lá e anunciou a libera-
ção de R$7 milhões, parecia uma coincidência. Tive 
agora a informação de que os R$7 milhões não são 
para atender às urgências da cheia de 2009, são re-
lativos ao atendimento de algo de 2008, não se pode 
aplicar nem nas urgências de 2009. Então, Presidente 
Sarney, isso é um desastre. V. Exª, que está propondo 
a comissão externa para ver as cheias do Amazonas, 
fique atento, porque as promessas que este Governo 
faz são para inglês ver. Tenho a experiência, lamenta-
velmente. Aquilo que é prometido, como os R$7 milhões 
deste ano, é para atender a coisas do ano passado. De 
R$98 milhões, liberaram R$7 milhões; agora disseram 
que iam liberar mais R$7 milhões – R$7 milhões dos 
prejuízos passados. Estou, lá no meu Estado, cheio 
de ponte arrebentada, de estrada arrebentada, do jei-
to que estava, nada foi feito. Então, um alerta: V. Exª 
está aprovando um requerimento, está imaginando que 
vai conseguir soluções e pode não estar conseguindo 
nada. É experiência própria. Aviso aos navegantes, e 
quem avisa amigo é.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Já darei a palavra pela ordem. Apenas queria fazer... 

A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presi-
dente, só para justificar a votação...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Romero Jucá, a Mesa consulta se V. Exª 
ainda mantém o seu pedido de colocarmos em vota-
ção as medidas provisórias.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, eu gostaria apenas de propor à oposição que 
pudéssemos votar duas medidas provisórias. São as 
duas medidas provisórias relatadas pelo Senador Eli-
seu Resende e pela Senadora Serys Slhessarenko, 
em que existe modificação do texto e que têm que re-
tornar à Câmara.

As medidas provisórias relatadas pelo Senador 
Collor de Melo e pelo Senador Jefferson Praia não têm 
modificação. Então, em tese, haveria tempo de votá-
las na próxima semana sem nenhum tipo de problema. 
Como todas têm a mesma data de edição, pode haver 
remanejamento na ordem de votação.
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Eu proporia, então, que nós pudéssemos votar 
essas duas medidas provisórias, que retornariam à 
Câmara para serem votadas na próxima semana. Fica 
esta proposta para a oposição: uma medida provisó-
ria diz respeito à recuperação de estradas em todo o 
Brasil, é fundamental e conta com a experiência e a 
colaboração do Senador Eliseu Resende, que fez um 
excelente parecer, e a outra medida provisória diz res-
peito à descentralização de merenda escolar, algo ex-
tremamente importante para o País e para as crianças 
e que tem modificação no relatório feito pela Senadora 
Serys Slhessarenko.

Então fica o apelo à oposição para que a gente 
pudesse votar essas duas matérias, Sr. Presidente.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– E a Mesa também lembraria, então, a V. Exª que, se 
as duas matérias excluídas não têm nenhuma contro-
vérsia, nós poderíamos até votar simbolicamente, já 
que se trata de matérias que não têm...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Presidente, eu gostaria de...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Mas isso fica para a meditação dos líderes.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Merca-
dante.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Primeiro, eu 
queria parabenizar o Senador Arthur pela iniciativa do 
requerimento. Eu acho muito importante a presença 
do Governo Federal. Eu assisti ao Governo do Estado 
do Amazonas falando que é a segunda maior cheia 
dos últimos cem anos no Estado, e Santa Catarina 
demonstrou a importância que o Governo Federal dá 
a essas situações, o apoio e a parceria que é indis-
pensável para que os Municípios possam ter a sua 
contrapartida junto ao Governo Federal.

Sobre o tema anterior, que o Líder Arthur Virgílio 
expressou, em relação a um ato público que deverá 
ocorrer, não sei exatamente a data, no Município do 
Rio de Janeiro, quinta-feira, em torno da Petrobras, eu 
fui ler, não conhecia o texto. É um texto assinado por 
algumas entidades sobre as quais nós não temos ne-
nhuma responsabilidade direta. A OAB do Rio de Ja-
neiro, nós não temos; a OAB inúmeras vezes criticou 
o nosso Governo, posicionou-se contra, apontou pro-
blemas. O Movimento dos Sem Terra é um movimento 
que tem, muitas vezes, se confrontado com o Governo 
e feito críticas duras ao nosso Governo. A UNE é uma 
entidade estudantil na qual nosso Partido deve ter mili-
tantes, mas não tem nenhum peso decisivo na direção 
dessa entidade de representação estudantil. A CTB é 

uma central sindical na qual o PT não tem nenhuma 
participação, são outros partidos políticos que fazem 
parte da CTB. A FUP é a Federação Única dos Petro-
leiros. Existem sindicatos ligados ao PSOL, ao PSTU 
e ao PT e a outros Partidos, inclusive PMDB, PDT e 
PSB. É um campo muito amplo de atuação partidária. 
A única central em que o PT tem uma presença forte 
é na CUT nacional, que está ali expressa, mas, tam-
bém, junto com militantes do PDT, do PSB, do PMDB 
e de outros Partidos que compõem a CUT.

Então, eu queria dizer que nós, evidentemente, 
todos nós aqui – o Senador Arthur Virgílio tem uma 
longa vivência pública – respeitamos a autonomia dos 
movimentos, a liberdade de expressão, mas eu acredi-
to que vamos construir uma CPI de forma equilibrada 
e responsável e vamos preservar a Petrobras como 
empresa. Ontem, fizemos um debate que vai exata-
mente nessa direção. 

Acho que temos de dialogar com a sociedade. Em 
vez de acirrarmos as posições aqui, devemos dialogar 
nessa perspectiva. Não creio que isso vá acontecer. 
Não acredito, sinceramente, que vamos paralisar a 
Petrobras. É possível construir uma agenda em torno 
dos fatos objetivos, abrirmos o debate sobre temas 
como marco regulatório e distribuição de royalties. E, 
nesse processo, a CPI ser um instrumento de fortale-
cimento da Petrobras. 

Eu particularmente trabalharei nessa direção. Pelo 
que ouvi do debate ontem, podemos construir esse 
caminho. Portanto, a ponderação que faço é a de que 
retomemos as votações e estabeleçamos um clima de 
debate qualificado, de diálogo nesta Casa. Isso ajuda a 
distensionar socialmente e, seguramente, a discussão 
de hoje fará com que todos possam refletir.

Como a Petrobras tem um profundo sentimento 
nacional – esses setores têm uma história de luta em 
torno da Petrobras –, eu acho que parte desses movi-
mentos vem um pouco nessa expectativa. Mas, tenho 
certeza, por tudo que ouvi das lideranças do PSDB 
ontem e pelo que conheço desta Casa, não haverá 
nenhum movimento no sentido de paralisação da Pe-
trobras. Nós vamos evitar que isso aconteça. E vamos 
dialogar com os movimentos sociais, com as entida-
des. Eles fazem parte da luta histórica pela Petrobras, 
a Petrobras também é deles, e todos querem o melhor 
para a Petrobras, o Senado também. 

Muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 

Presidente.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – O Senador Heráclito Fortes pediu a palavra 
pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, quero me congratular com o Senador 
Arthur Virgílio pela proposta e pedir permissão, Senador 
Arthur Virgílio, para incluir uma visita dessa comissão 
ao Estado do Piauí.

E quero dizer ao Senador Mercadante que, in-
felizmente, o que V. Exª disse aqui sobre a ação do 
Governo com relação às enchentes de Santa Cata-
rina, para o Nordeste e para o Piauí, é humilhante, é 
agressivo, Senador Mercadante. Infelizmente, o que V. 
Exª disse aqui não condiz com a verdade. No caso de 
Santa Catarina – e louvo o Presidente da República 
e seu Ministro –, fez-se um mutirão. O Presidente da 
República foi até lá diversas vezes, os Ministros, alguns 
inclusive se mudaram para Santa Catarina. 

No caso do Piauí, o Presidente deu um passeio 
de helicóptero sobre Teresina e anunciou recursos 
que eram atrasados, recursos do ano anterior: R$12 
milhões. Agora, anuncia R$1 bilhão. Esse R$1 bilhão 
anunciado para o Piauí é, inclusive, oriundo de débitos 
da União para com os Municípios, no meio do Fundo 
de Participação. 

Não aceito que a Liderança do Partido dos Tra-
balhadores deboche, que trate o Piauí dessa maneira. 
O Piauí não merece, o Nordeste não merece isso. Os 
Ministros viraram as costas. Vivemos um episódio, Sr. 
Presidente, em que um Ministro de Estado recebeu 
um projeto, uma proposta, do Prefeito de Teresina, e 
perdeu essa proposta. Não se pode tratar o Nordeste 
dessa maneira. Daí por que lamento a maneira debo-
chada como está se tratando o caso das enchentes 
no Nordeste. 

O Senador Mercadante não tem culpa, S. Exª é 
mal informado. É outra coisa. Como nordestino, não 
posso, de maneira nenhuma, aceitar isso. E solicito a 
V. Exª que inclua na proposta do Senador Arthur Vir-
gílio uma visita dessa comissão também ao Estado 
do Piauí.

Muito obrigado.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presi-

dente, é apenas para justificar o voto nas duas vota-
ções iniciais.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Heráclito, há um requerimento também para 
constituir uma comissão para visitar os Estados do Nor-
deste. Acho que votaremos também esse requerimento, 

e V. Exª será um dos signatários. Pedirei à Mesa para 
que V. Exª seja um dos signatários.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – É sobre 
o assunto. Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tenho que obedecer à ordem que já estava estabe-
lecida aqui. O Senador José Agripino é quem havia 
pedido a palavra, em terceiro lugar; depois, os Se-
nadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra e a Senadora 
Kátia Abreu. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, já usei da palavra. Eu já me manifestei, logo 
em seguida à palavra do Senador Arthur Virgílio. V. Exª 
pode passar a palavra ao próximo inscrito. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Flexa Ribeiro. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
mesma linha do Senador Heráclito Fortes, solicito ao 
nobre Senador Arthur Virgílio que, ao constituir essa 
comissão externa do Senado, inclua os Municípios 
do Estado do Pará, que também estão sob a calami-
dade das cheias. São 33 municípios que, até agora, 
não receberam, como acontece no Piauí... Lá, pelo 
menos, tiveram a visita do Presidente Lula. No Pará, 
nem a visita do Presidente Lula, muito menos, ajuda 
do Governo Federal. 

Portanto, peço a V. Exª que, a exemplo do que fará 
na comissão externa para atender os Estados atingidos 
pelas cheias no Nordeste, também o faça na Amazônia. 
Ou que o requerimento do Senador Arthur Virgílio – já 
conversei com o nobre Senador Arthur Virgílio – seja 
estendido para que visitem também os municípios 
atingidos pelas cheias no Estado do Pará. 

É o que peço a V.Exª 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– O pedido de V.Exª já está atendido. Porque a comis-
são do Senador Arthur Virgílio é da região Norte, e o 
Pará está incluído na região Norte. V. Exª apenas tem 
que pedir à comissão que visite os municípios atingi-
dos pelas cheias no seu Estado. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Sérgio Guerra, Presidente do PSDB. 

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Os Municípios lá não 
são como os nossos. Estão atingidos pelas cheias, os 
nossos pelas secas.

Sr. Presidente, apenas para fazer um breve co-
mentário sobre a palavra do Líder Mercadante em 
torno de uma manifestação prevista por entidades 
sindicais. Entidades sindicais podem se movimentar, 
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podem fazer passeatas, podem protestar, podem fa-
zer o que bem entenderem; apenas o que elas não 
devem fazer é afirmar que o PSDB pretende parali-
sar a maior empresa da América Latina. Há poucos 
minutos, o Senador Aloizio Mercadante disse aqui, 
pelo menos foi assim que entendi, que ele tinha espe-
rança e confiança de que não se tratava de paralisar 
coisa alguma, mas de fazer fluir, fazer avançar uma 
verdadeira fiscalização. Eu gostaria de saudar essa 
decisão. E para que ela ganhe conteúdo, para que 
ganhe consistência, fundamental não atritar neste 
momento o processo. O que significa, na prática, dar 
continuidade à tradição do Senado Federal, que é a 
de atribuir àquele que foi subscritor da iniciativa da 
Comissão Parlamentar de Inquérito a relatoria ou a 
presidência da Comissão. Esse é o caminho da nor-
malidade, da fiscalização equilibrada, de uma fisca-
lização que, seguramente, vai trazer proveito para a 
Petrobras e vai fazer bem ao Congresso.

Fora disso, nada a reclamar de operários que se 
reúnam, mas tudo a reclamar do fato de que, ao se 
reunirem, não subscrevam afirmações completamen-
te indecentes, como essa, de que o PSDB pretende 
paralisar a Petrobras. Essa informação não é boa nem 
má, é inescrupulosa. Carece de conteúdo e carece de 
um mínimo de conteúdo técnico e ético para presidir 
afirmações no âmbito de uma empresa que tem sete-
centos mil acionistas. Trata-se de uma luta de muitos 
anos, feita por todos, petroleiros da Petrobras e muitos 
brasileiros que a defenderam o tempo todo, inclusive 
nós aqui no Senado e na Câmara, e os Partidos, como 
o DEM, o PSDB e os que fazem oposição ao Governo 
atual. E fizeram muito mais: administraram muito bem 
a Petrobras, não a lotearam, trataram-na com respei-
to e a seus funcionários também, jamais aceitaram 
indicações políticas, partidárias e precárias para diri-
gir a entidade, sempre tiveram absoluta tranquilidade 
na administração daquela grande empresa, que será 
tanto maior quanto mais for capaz de esclarecer a to-
dos sobre muitas perguntas que já surgiram e surgem 
a cada momento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Senadora Kátia Abreu pediu a palavra pela 
ordem. (Pausa.)

Então, vou cumprir...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, referente ao que falaram o Presidente do PSDB e, 
antes, o Líder do PSDB, eu gostaria de ponderar que 

as manifestações das centrais sindicais, de sindica-
tos e de trabalhadores constituem a livre expressão 
do que consideram. Daí a vincular o procedimento de 
sindicalistas ao nosso procedimento aqui, ao proce-
dimento do Partido dos Trabalhadores, do Líder Aloi-
zio Mercadante e de todos nós, da Bancada, é algo 
bastante diferente. 

Conforme salientou o Senador Aloizio Merca-
dante, é nosso propósito aqui, juntamente com todos 
os Senadores, realizar a Comissão Parlamentar de 
Inquérito, de maneira, sobretudo, que fortaleçamos 
a Petrobras e todos aqueles que colaboram para que 
ela continue sendo um extraordinário patrimônio do 
povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa vai colocar, então, as medidas provisórias 
em votação.

Eu, uma vez mais, consulto se poderíamos co-
locar, em primeiro lugar, as medidas que não têm 
controvérsia e que poderiam até ser votadas simbo-
licamente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, houve...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Eu perguntaria ao Senador Arthur Virgílio se concor-
daria, ao Senador José Agripino...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, eu tive outro entendimento: de que o Se-
nador Jucá propunha a votação. E, nas condições que 
o Plenário oferecesse, naturalmente – nós temos muito 
que discutir –, seria a Medida Provisória...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Número 1.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Não, 
é a 452. Há uma contraproposta do Senador Arthur, 
sobre a qual estamos conversando, de votar hoje, de 
discutir a 452, do Senador Eliseu Resende, e de vo-
tar amanhã.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E de 
se discutir a outra amanhã.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – ... discu-
tindo-se a da Senadora Serys Slhessarenko.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Agora, 
nós temos muito que discutir sobre ela. A bancada se 
preparou, esmerou-se.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Nós con-
cordamos, Sr. Presidente, com esse entendimento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Mesa cumpre a decisão das lideranças.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item 1:
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1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 452, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 5, de 2009, que dá nova 
redação à Lei nº 11.887, de 24 de dezembro 
de 2008, que cria o Fundo Soberano do Brasil 
-FSB, e à Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006, 
que autoriza o Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes – DNIT a executar 
obras nas rodovias transferidas a entes da Fe-
deração, e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 452, de 2008). 

Relator revisor: Senador Eliseu Resende
(Sobrestando a pauta a partir de: 

19.03.2009)
Prazo final prorrogado: 01.06.2009.

Concedo a palavra ao Senador Eliseu Resende, 
Relator revisor da matéria. (Pausa.) 

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com a palavra, para dar o parecer, o Senador Eliseu 
Resende, Relator revisor da matéria.

PARECER Nº 500, DE 2009–PLEN

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG. Para 
proferir parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, no Plenário, agora se debate o Projeto de Lei 
de Conversão nº 5, da Câmara Federal, proveniente 
da Medida Provisória nº 452.

É uma medida provisória que abrange três maté-
rias distintas. Trata da formação dos recursos do Fundo 
Soberano do Brasil, a primeira matéria.

A segunda, é uma solução para as rodovias re-
ferentes à MP nº 82 – rodovias essas que em 2002 
foram transferidas para os Estados. 

E o terceiro assunto tratado pela Medida Provisó-
ria é a matéria introduzida na Câmara Federal, relacio-
nada ao licenciamento das obras rodoviárias inseridas 
nas faixas de domínio das estradas. 

Trataremos primeiro da matéria relacionada com 
o Fundo Soberano. O Fundo Soberano do Brasil foi 
criado, para que o País possa enfrentar a crise finan-
ceira e econômica internacional; para que disponha 
de recursos especiais que formam o Fundo Soberano, 
para financiar investimentos, participações societárias 
e aquisições de ativos – para enfrentar a crise interna-
cional, como já disse.

Os recursos que formam o Fundo foram estabe-
lecidos em lei, e agora vem a Medida Provisória, pro-
curando, no seu art. 1º, incluir entre os recursos que 
formam o Fundo Soberano do Brasil aqueles decor-
rentes da emissão de títulos da dívida pública federal; 
e faz com que esses recursos possam ser transferidos 
para o chamado Fundo Fiscal de Investimentos e Es-
tabilização, criado pela lei que criou o Fundo Sobera-
no, a ser operacionalizado por um agente financeiro 
do Governo Federal para investimentos, aquisição de 
ativos e participações societárias. 

Agora, a Medida Provisória acrescenta títulos 
de dívida pública sem cobertura orçamentária, para 
compor os recursos do Fundo Soberano.

O nosso parecer é contrário ao uso de recursos 
decorrentes de títulos de dívida pública para a forma-
ção do Fundo Soberano. Portanto, estamos apresen-
tando uma emenda que subtrai da proposta da Medida 
Provisória a possibilidade de recursos decorrentes da 
aplicação de títulos de dívida pública sem cobertura 
orçamentária constituírem o Fundo. 

Repito: temos uma emenda, que vamos apresen-
tar logo a seguir, que retira da Medida Provisória a pos-
sibilidade de o País incluir entre os recursos que formam 
o Fundo Soberano aqueles decorrentes de emissão de 
dívida pública sem cobertura orçamentária.

O segundo item é mais simples, e não temos al-
ternativa: há que aceitar a proposta da Medida Provi-
sória aprovada pela Câmara, prorrogando-se para até 
2012 a administração pelo Governo Federal das rodo-
vias que em 2002 foram transferidas para os Estados, 
através de pagamento de recursos, que correspondem 
a R$130 mil por quilômetro, para que os Estados pu-
dessem administrar essas rodovias.

Isto é, as rodovias deixariam de estar incluídas 
no Plano Nacional de Viação, para constarem do Pla-
no Estadual de Viação de cada um dos Estados en-
volvidos na negociação. Isso correspondeu a 17 mil 
quilômetros.

Os Estados receberam os recursos, mas não as 
estradas, sob a alegação de que elas estavam dete-
rioradas e de que a sua restauração necessitaria de 
recursos superiores ao que receberam.

Com a transferência das estradas e a não acei-
tação pelos Estados, ficaram elas órfãs, sem adminis-
trador, sem investimento. Em decorrência disso, houve 
a necessidade de uma legislação, prorrogando-se os 
investimentos rodoviários federais nessas estradas até 
2006 e, depois, de uma nova legislação, prorrogando-
se até dezembro de 2009.

No momento, as estradas estão órfãs, não perten-
cem ao Plano Nacional de Viação e não foram aceitas 
pelos Estados.
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Então, a Medida Provisória vem socorrer nesse 
problema e propõe que os investimentos federais se 
prorroguem até o ano de 2012, para que a União con-
tinue a investir nas estradas, administrando-as corre-
tamente, até que, finalmente...

(Interrupção do som.)

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – ... possa 
haver um entendimento entre os Estados e a União, 
para que haja a transferência definitiva.

O nosso parecer é favorável a esse item, e não 
temos nenhuma emenda a colocar a respeito.

A última questão tratada pela medida provisória 
é o licenciamento ambiental de rodovias, de obras ro-
doviárias que estejam inseridas na faixa de domínio 
das estradas existentes e em operação.

A proposta é no sentido de, neste caso de in-
vestimento ou de obras rodoviárias dentro da faixa de 
domínio e em operação e em tráfego, haver um proce-
dimento de aprovação ambiental mais simplificado.

É preciso que se compreenda, primeiro, o que é 
faixa de domínio. Em todas as estradas federais – e 
temos aqui na frente o grande engenheiro rodoviário 
César Borges, que trabalhou no setor durante muitos 
anos –, a faixa de domínio é uma faixa de 80 metros 
de largura, 40 metros a partir do eixo central da via, 
estabelecida como patrimônio da União exatamente 
para prever a possibilidade futura de ampliação, em 
decorrência da evolução do tráfego, para que não haja 
necessidade, no futuro, de uso de novas áreas rodovi-
árias contíguas, interferindo na questão ambiental, fe-
chando as estradas ou fechando a faixa de domínio com 
cercas para evitar o acesso de pessoas e de animais; 
proteger o leito estradal e permitir que venha a haver, 
no futuro, a ampliação da capacidade da rodovia.

A medida provisória trata exclusivamente desses 
trechos rodoviários – é bom chamar a atenção para 
isso. Trata, exclusivamente, de estradas existentes e 
em operação. Não se trata de estradas novas, da cons-
trução de novas rodovias, aumento de pavimentação 
de novas rodovias; apenas as intervenções dentro da 
faixa de domínio.

O processo ambiental exige três tipos de licen-
ciamento: o licenciamento prévio, o licenciamento de 
instalação e o licenciamento de operação. O que se 
propõe no texto, que vem modificado por uma emen-
da de minha autoria, é que no caso mais simples das 
obras de conservação, de restauração, de recupera-
ção, de recomposição do patrimônio público não seja 
necessário licença prévia nem também licença de ins-
talação. E o empreendedor, no caso o Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de Transportes, poderá 
investir nessas obras rodoviárias, dentro da faixa de 

domínio, sem necessidade de licenciamento ambien-
tal, de acordo com a legislação vigente.

E as obras de pavimentação, de aumento de ca-
pacidade, dentro da faixa de domínio, desde que não 
ultrapasse os limites dessas faixas de domínio, tam-
bém são dispensadas de licença prévia e terão uma 
licença de instalação simplificada. Isso faz com que 
possa haver um programa rodoviário mais intensivo, 
mais veloz, mais rápido, para que se atendam as ne-
cessidades do desenvolvimento econômico e social 
do País, conciliado com a melhoria da qualidade do 
meio ambiente.

A nossa proposição, portanto, é que haja a dispen-
sa de licenciamento prévio e de instalação nas obras de 
conservação e manutenção, o que, na verdade, já está 
inserido na Portaria Interministerial nº. 273, assinada 
pelos Ministros de Meio Ambiente e dos Transportes. 
E, no caso da duplicação das estradas de pavimen-
tação, desde que as obras estejam inseridas dentro 
da faixa de domínio em estradas em operação, esse 
procedimento possa também ser simplificado através 
de emissão expedita da licença de instalação.

O Brasil precisa de um programa rodoviário com 
urgência. Quando se tratam das obras do Programa 
de Aceleração do Crescimento da Economia não há 
prioridade maior, não há taxa de retorno maior para o 
investimento do que a recuperação das estradas.

As estradas estão em mais da metade da sua 
extensão, e nós temos mais de 70 mil quilômetros 
de rodovias pavimentadas em operação no Brasil. As 
estradas estão em estado precário de conservação, 
cheias de buracos. Estudos econômicos, na área téc-
nica da infraestrutura viária, demonstram que, quan-
do se transforma uma pista de rolamento esburacada 
em uma pista de rolamento de superfície lisa, há uma 
redução enorme no custo operacional da viagem, re-
dução do tempo de viagem, redução do desgaste dos 
pneus, redução da depreciação do veículo e enorme 
redução do consumo de combustíveis, conseqüente-
mente, reduzindo a emissão de gases na atmosfera, 
o que provoca um fator importante para a melhoria do 
meio ambiente.

Então, o programa de reconstrução das estradas 
do Brasil é, prioritário, um programa prioritário que 
provoca o mais rápido retorno do capital investido e 
melhores resultados não apenas para o crescimento 
econômico, mas, no nosso entendimento, também 
para a melhoria da qualidade do meio ambiente e do 
equilíbrio ecológico.

Essa é a nossa proposição.
Diante do exposto, gostaríamos, então, de ma-

nifestar o nosso voto pela admissibilidade da Medida 
Provisória nº 452 e, no mérito, pela aprovação do Pro-
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jeto de Lei de Conversão nº 5, dela proveniente, com 
as quatro emendas anexas que passarei a ler.

As duas primeiras emendas são simples, de re-
dação. A primeira Emenda é a de nº 14, que altera a 
ementa do Projeto de Lei proposto, acrescentando 
que a matéria “dispõe sobre o licenciamento ambien-
tal de obras em rodovias federais nas condições que 
especifica”. A ementa da Lei de Conversão nº 5 não 
acrescentava esse dispositivo.

A Emenda nº 15 é também de redação. Houve 
um erro na citação da Comissão Mista de Planos, Or-
çamentos Públicos e Fiscalização por “Comissão Mista 
de Orçamento do Congresso Nacional”. Pedimos nessa 
emenda de redação que haja a correção desse defeito 
na apresentação da lei de conversão.

Quanto ao Fundo Soberano, nós votamos con-
trariamente à formação do Fundo, em decorrência de 
emissão de títulos de dívida pública sem cobertura 
orçamentária.

A nossa Emenda nº 16 é a seguinte: “Dê-se ao 
art. 4º da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, 
nos termos do art. 1º do Projeto de Lei de Conversão a 
seguinte redação...” Aí, eu mantenho a redação do art. 
1º da Lei nº 11.887 e suprimo o inciso IV, que permite 
o uso de recursos decorrentes da emissão de títulos 
da dívida pública, sem cobertura orçamentária.

E, finalmente, a Emenda nº 17, que dá ao art. 
3º do Projeto de Lei de Conversão nº 5 nova redação 
e acrescenta ao Projeto de Conversão os arts. 4º, 5º, 
6º, 7º, 8º e 9º, renumerando os arts. 4º e 5º para 10 
e 11.

O art. 3º diz que “as obras rodoviárias de con-
servação, restauração e melhoramentos a serem exe-
cutadas no âmbito das faixas de domínio de rodovias 
federais existentes e constantes do Plano Nacional 
de Viação (PNV), ficam dispensadas de licenciamen-
to ambiental”.

A seguir:

Art. 4º As obras de pavimentação, ade-
quação, ampliação de capacidade e duplica-
ção das rodovias federais em suas faixas de 
domínio serão licenciadas por meio de proce-
dimentos simplificados, dispensada a Licença 
Prévia, emitindo-se, diretamente, a Licença 
de Instalação.

Art. 5º As licenças ambientais, as Auto-
rizações de Supressão de Vegetação (ASV) e 
demais autorizações ambientais necessárias 
para a execução das obras referidas no art. 
4º serão emitidas em até noventa dias [Aqui, 
no nosso parecer, aumentamos o prazo de 
emissão da licença de instalação – o prazo 
era de 60 dias, nós ampliamos para 90 dias], 

contados a partir da publicação do pedido de 
licenciamento junto ao órgão ambiental licen-
ciador competente, e, para obras com licen-
ciamento em andamento, a partir da publica-
ção desta Lei.

Art. 6º As Licenças de Operação para os 
trechos de rodovias que integram a malha ro-
doviária federal existente e em operação serão 
emitidas no prazo de até trinta dias, contados a 
partir da publicação do pedido junto ao órgão 
ambiental competente.

Então, para licença de operação, muito embora 
nós estejamos tratando aqui de obras rodoviárias em 
estradas em operação, há um prazo de trinta dias.

Art. 8º O licenciamento ambiental das 
obras a que se referem os arts. 4º, 5º e 6º, 
cujos impactos ambientais forem de natureza 
estadual, será descentralizado, cabendo aos 
órgãos estaduais de meio ambiente, a com-
petência para realizá-lo no âmbito de seus 
territórios.

Aqui, estamos delegando aos Estados o proce-
dimento de licenciamento ambiental.

E o art. 9º dispõe:

O Departamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes e os demais órgãos em-
preendedores deverão, concomitantemente 
à execução das obras a que se referem os 
artigos 3º e 4º, adotar medidas mitigadoras 
e compensatórias para reduzir o passivo am-
biental e os danos originários das obras, de 
acordo com parâmetros definidos pelo órgão 
ambiental licenciador.

Essa é a emenda que apresentamos sobre o art. 
3º do Projeto de Lei de Conversão.

Esse é o nosso parecer e o nosso voto, Sr. Pre-
sidente.

Muito obrigado.

É o seguinte o parecer na íntegra:

PARECER N° 500, DE 2009

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) n° 5, de 2009 (proveniente 
da Medida Provisória (MPV) n° 452, de 24 de 
dezembro de 2008), que dá nova redação à 
Lei n° 11.887, de 24 de dezembro de 2008, 
que cria o Fundo Soberano do Brasil – FSB, 
e à Lei n° 11.314, de 3 de julho de 2006, que 
autoriza o Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes – DNIT a executar 
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obras nas rodovias transferidas a entes da 
Federação, e dá outras providências.

Relator: Senador Eliseu Resende

I – Relatório

Submete-se ao Senado Federal, para deliberação, 
o Projeto de Lei de Conversão (PLV) n° 5, de 2009, 
proveniente da Medida Provisória (MPV) n° 452, de 24 
de dezembro de 2008.

A MPV n° 452, de 2008, tem por objetivo alterar 
a legislação sobre o Fundo Soberano do Brasil (FSB) 
e prorrogar o prazo para que o Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura e Transportes (DNIT) utilize recur-
sos federais para executar obras em rodovias federais 
transferidas para entes da Federação.

O PLV n° 5, de 2009, aprovado pela Câmara dos 
Deputados, preserva o conteúdo original da MPV n° 
452, de 2008, mas introduz ou altera dispositivos des-
tinados a: i) dar maior transparência à regulamentação 
do FSB; ii) ampliar o prazo concedido ao DNIT para 
executar, com recursos federais, obras em rodovias 
federais transferidas a estados; e iii) alterar a Lei n° 
6.938, de 31 de agosto de 1981, que trata da Política 
Nacional do Meio Ambiente, para tornar menos res-
tritivas as regras para o licenciamento ambiental de 
obras em rodovias já existentes.

Em termos formais, o PLV alterou os arts. 1° e 2° 
da MPV e introduziu um novo art. 3°, com o objetivo de 
alterar a Lei n° 6.938, de 1981, renumerando os arts. 
3° e 4° da MPV para 4° e 5°, respectivamente.

I.1 – Disposições relativas ao Fundo Soberano do 
Brasil

O PLV n° 5, de 2009, altera o funcionamento do 
FSB de cinco maneiras: as três primeiras, por meio do 
art. 1°, que pretende alterar o art. 4° da Lei n° 11.887, 
de 2008; a quarta, por meio da cláusula de revogação, 
contida no art. 5° do PLV; e a quinta, mediante introdu-
ção de art. 7°-A na Lei que instituiu o FSB.

O art. 1° do PLV insere inciso IV no caput do art. 
4° da Lei n° 11.887, de 2008, prevendo que títulos da 
dívida pública federal poderão constituir fonte de recei-
tas do FSB. Em sua versão anterior à edição da MPV, 
o inciso I do caput do art. 4° previa que o FSB poderia 
ter como fonte recursos decorrentes da emissão de tí-
tulos da dívida pública, mas esses recursos deveriam 
estar consignados no orçamento anual. Dessa forma, 
a novidade introduzida pela adição do inciso IV é a 
possibilidade de o FSB ser financiado por recursos 
não previstos no orçamento.

O mesmo dispositivo também alterou a redação 
do § 2° do art. 4° da Lei n° 11.887, de 2008, para per-
mitir que os recursos arrecadados com a emissão de 
títulos possam ser direcionados para o Fundo Fiscal 

de Investimento e Estabilização (FFIE), fundo de natu-
reza privada formado com recursos do FSB. Antes da 
edição da MPV, o referido § 2° vedava a integralização 
de cotas do FFIE com recursos oriundos da colocação 
de títulos públicos. A nova redação do § 2° prevê que a 
União fica autorizada a emitir títulos da Dívida Pública 
Mobiliária Federal, a valor de mercado, sob a forma de 
colocação direta em favor do FSB.

A terceira modificação foi permitir que a União 
resgate antecipadamente, a valor de mercado, os títulos 
públicos emitidos para financiar o FSB. Essa alteração 
se deu por meio da redação proposta para o § 3° do 
art. 4° da Lei n° 11.887, de 2008.

A quarta alteração do PLV, ao manter a cláusula 
de revogação da MPV, desobrigou o Poder Executivo 
de regulamentar, por meio de decreto, as condições e 
requisitos para a integralização de cotas da União no 
FFIE. Essa alteração foi feita por meio da revogação 
do inciso IV do art. 3° da Lei n° 11.887, de 2008.

Por fim, o PLV obriga o Conselho Diretor do FSB 
a enviar, após 30 dias da regulamentação, à Comissão 
Mista de Orçamento do Congresso Nacional, as dire-
trizes de aplicação, os parâmetros de gestão adminis-
trativa, orçamentária e financeira, as regras de super-
visão prudencial e os requisitos para integralização de 
cotas da União no FFIE. Conforme dito anteriormente, 
essa alteração foi feita por meio da introdução do art. 
7º-A na Lei nº 11.887, de 2008. Observe-se que esse 
dispositivo reinstitui a obrigação, que a MPV havia 
liberado, de o decreto que regulamentar o FSB esta-
belecer os requisitos para integralização de cotas da 
União no FFIE.

De acordo com a Exposição de Motivos anexa 
à MPV, a matéria é urgente e relevante para viabilizar 
o aporte de R$14,5 bilhões para o FSB, que, por sua 
vez, garantiria o funding para investimentos em um 
contexto de fortíssima restrição de crédito no merca-
do internacional.

I.2 – Disposições relativas ao DNIT
O art. 2º do PLV nº 5, de 2009, dá nova redação 

ao art. 19 da Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006, de 
modo a prorrogar, até 31 de dezembro de 2012, a au-
torização para que esse órgão utilize recursos federais 
na execução de obras de conservação, recuperação, 
restauração, construção e sinalização das rodovias 
transferidas aos Estados, nos termos da Medida Pro-
visória (MPV) nº 82, de 2002.

Ademais, determina que a execução das obras 
acima referidas prescinda de solicitação ou de cele-
bração de convênios com as unidades da Federação 
que tiveram rodovias transferidas na forma da MPV 
nº 82, de 2002.
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A única modificação introduzida pelo PLV ao 
texto da MPV nº 452, de 2008, refere-se, ao prazo da 
autorização concedida ao DNIT. Enquanto a proposi-
ção original previa o encerramento do prazo em 31 de 
dezembro de 2010, o PLV aprovado pela Câmara dos 
Deputados propõe estendê-lo até 31 de dezembro de 
2012, considerando que a exiguidade do prazo, em 
face das ações necessárias, acabaria por ensejar a 
edição de novas medidas provisórias com o mesmo 
objetivo.

Quanto a esse aspecto específico, a urgência 
da MPV estaria demonstrada pelo fato de que a últi-
ma autorização concedida ao DNIT estaria vencida no 
dia 1º de janeiro de 2009, o que significa que, a partir 
daí, todos os investimentos em andamento ou com 
início previsto seriam automaticamente, interrompidos, 
com sérios prejuízos para as obras e os contratos em 
execução.

I.3 – Alteração da Lei de Política Nacional do Meio 
Ambiente

Com o objetivo de tornar menos restritivas as 
regras para o licenciamento ambiental de obras em 
rodovias já existentes, o art. 3º do PLV pretende acres-
centar os §§ 5º ao 9º ao art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981.

Pelo § 5º inserido, as obras de pavimentação, me-
lhoramentos, adequação e ampliação de capacidade 
a serem executadas no âmbito das faixas de domínio 
das rodovias federais já existentes que constem do 
Plano Nacional de Viação (PNV) ficam dispensadas 
de “licenciamento ambiental prévio”.

O § 6º acrescido pelo PLV ao art. 10 da Lei nº 
6.938, de 1981, determina que “os licenciamentos am-
bientais de instalação [...] para a execução das obras 
referidas no § 5º serão emitidos em até sessenta dias, 
contados, para novos empreendimentos, a partir da 
publicação do pedido de licenciamento junto ao órgão 
ambiental licenciador competente, e, para obras com 
licenciamento em andamento, a partir da publicação 
da Lei”. Pelo § 7º, uma vez decorrido o prazo previs-
to no § 6º, as licenças e autorizações serão emitidas, 
delas constando as exigências estabelecidas pelo ór-
gão licenciador.

Conforme prevê o § 8º, as obras cujo impacto am-
biental seja de natureza estadual serão licenciadas pe-
los respectivos órgãos estaduais de meio ambiente.

O § 9º proposto pelo PLV determina que as medi-
das mitigadoras dos danos ambientais serão adotadas 
pelo DNIT e pelos demais órgãos empreendedores 
concomitantemente à execução das obras.

Na Câmara dos Deputados, a MPV nº 452, de 
2008, recebeu treze emendas, das quais onze preten-
diam alterar o funcionamento do FSB, e três tratavam 

da transferência do domínio da malha rodoviária federal 
para os Estados. Todas foram rejeitadas pelo Relator, 
Deputado José Guimarães. A emenda com o objetivo 
de tornar menos restritivas as regras para licenciamen-
to ambiental foi proposta pelo Relator.

II – Análise

II.1 – Admissibilidade, Adequação Orçamentária e 
Financeira e Técnica Legislativa

A Medida Provisória nº 452, de 2008, atende os 
pressupostos de relevância e urgência determinados 
pelo art. 62 da Carta Magna, como condição neces-
sária para sua admissibilidade.

No que diz respeito às alterações na Lei nº 11.887, 
de 2008, é relevante e urgente autorizar a transferência 
de recursos oriundos da colocação de títulos públicos 
para o FSB e o FFIE, para que eles possam efetiva-
mente cumprir o seu papel de estimular o investimen-
to e mitigar os efeitos da crise econômica. Conforme 
consta na Exposição de Motivos que acompanha a 
Medida Provisória, em 2008 foi gerado um superávit 
primário excedente, da ordem de R$14 bilhões. Esses 
recursos seriam destinados ao FSB, por meio do Projeto 
de Lei do Congresso Nacional (PLN) nº 54, de 2008, 
que previa a abertura de crédito ao Orçamento Fiscal 
da União no valor de R$ 14,4 bilhões, com vistas à in-
tegralização de cotas do FFIE. Ocorre que o PLN foi 
retirado da pauta, de forma que os Fundos foram cria-
dos, mas não tiveram recursos alocados. A MPV visa 
justamente a sanar esse problema. Destaca-se que a 
alocação de recursos para os Fundos se torna mais 
urgente e relevante diante da crise internacional, que 
diminuiu drasticamente as fontes de crédito e levou à 
redução no nível de atividade.

A relevância e a urgência da MPV também ficam 
perfeitamente comprovadas no tocante à prorrogação 
da autorização concedida ao DNIT para a execução de 
obras em rodovias federais anteriormente transferidas 
aos Estados. De fato, com a última autorização conce-
dida esgotando-se em 31 de dezembro de 2008, seria 
inviável encaminhar a proposta de prorrogação da re-
ferida autorização por meio de projeto de lei, sob pena 
de paralisação de todas as ações em curso enquanto 
não se concluísse a tramitação normal da matéria.

Não há óbices quanto à constitucionalidade da 
MPV nº 452, de 2008. Em especial, nenhuma das ve-
dações previstas no § 1º do art. 62 da Constituição Fe-
deral se aplica à matéria objeto da medida provisória 
que deu origem ao PLV sob exame.

Quanto à adequação orçamentária, mantemos o 
entendimento do parecer da Câmara dos Deputados, 
de que a MPV atende às normas orçamentárias e fi-
nanceiras estabelecidas na Lei de Responsabilidade 
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Fiscal, na Lei do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e na Lei Orçamentária da União para 
o presente exercício financeiro, salvo no que se refere 
à autorização para que a União possa emitir, sem ex-
pressa previsão orçamentária, títulos da Dívida Pública 
Mobiliária para integralizar o FSB, por meio da alteração 
da redação do § 2º do art. 4º da Lei nº 11.887, de 24 
de dezembro de 2008. Para sanar esta inadequação, 
propomos emenda ao PLV nº 5/2009.

Em relação à técnica legislativa, há dois reparos 
a fazer. No primeiro caso, trata-se de corrigir o texto 
da ementa, que o PLV nº 5, de 2009, manteve inalte-
rado em relação ao que constava da MPV nº 452, de 
2008. Entretanto, quando da votação da matéria na 
Câmara dos Deputados, foram acrescidos dispositi-
vos relativos ao licenciamento ambiental das obras 
rodoviárias. Dessa forma, para facilitar a indexação da 
nova lei, é importante que a ementa passe a registrar 
também essas alterações. No segundo caso, o reparo 
deve-se à referência que o art. 1º do PLV, ao introduzir 
o art. 7º-A na Lei nº 11.887, de 2008, faz à “Comissão 
Mista de Orçamento do Congresso Nacional”, quando 
o nome correto da referida Comissão, instituída pela 
Resolução do Congresso Nacional nº 1, de 2006, é 
“Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca-
lização – CMO”.

II.2 – Mérito

II.2.1 – Alterações propostas para o Fundo Sobe-
rano do Brasil

Entre as alterações propostas para a Lei nº 
11.887, de 2008, a principal delas foi permitir que tí-
tulos da dívida pública federal possam constituir fonte 
de receitas para o FSB, mesmo que não consignadas 
em orçamento. Seguindo as melhores práticas inter-
nacionais, o Brasil instituiu, por meio da referida Lei, 
o seu fundo soberano em dezembro de 2008, com o 
objetivo de promover investimentos do País no exte-
rior, fomentar a poupança pública, mitigar os efeitos 
da crise econômica e fomentar projetos de interesse 
estratégico do País no exterior. A mesma Lei instituiu 
o FFIE, de natureza privada, constituído a partir de 
recursos do FSB, e cujos recursos seriam aplicados 
em investimentos e projetos estratégicos.

Apesar das justificativas expendidas, a nova forma 
de integralizar recursos ao FSB e ao FFIE, por meio de 
emissões de títulos da dívida pública não consignada 
no orçamento anual, é incompatível com as leis orça-
mentárias. Ao retirar do Congresso Nacional qualquer 
possibilidade de controle nesse campo, haveria risco 
de aumento desnecessário da dívida pública. Faz-se 
necessário, portanto, corrigir esse item do PLV, o que 
fazemos por meio de emenda do Relator.

As outras modificações propostas em relação 
ao funcionamento do FSB são meritórias. A primeira 
autoriza a União a resgatar, antecipadamente, a valor 
de mercado, os títulos públicos emitidos para financiar 
o FSB. Isso é importante, pois permite uma melhor 
administração da dívida pública. Quando há geração 
de poupança, o Tesouro pode optar por adquirir ativos 
ou resgatar títulos da dívida pública. A decisão depen-
de, entre outros fatores, das condições de liquidez do 
mercado e da curva de juros. Não havendo problemas 
de liquidez, a melhor solução tende a ser resgatar 
antecipadamente títulos da dívida pública, o que traz 
maior transparência para as contas públicas, na me-
dida em que cancela ativos e passivos de igual valor. 
Em um contexto de crise internacional, caracterizado 
por maior volatilidade dos mercados, um aumento de 
transparência pode representar importantes ganhos 
de credibilidade para o País.

Por fim, o PLV obriga o Conselho Diretor do FSB 
a enviar para a Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, 
após trinta dias da regulamentação, diversas diretrizes 
referentes ao funcionamento do Fundo, inclusive as 
condições e requisitos para a integralização de cotas 
da União no FFIE. Busca-se, com isso, auxiliar o Po-
der Legislativo a cumprir sua atribuição constitucional 
de fiscalizar os atos do Poder Executivo, reforçando o 
sistema de pesos e contrapesos que deve caracterizar 
um regime democrático.

II.2.2 – Autorização ao DNIT para execução de obras 
em rodovias federais transferidas a estados

Para melhor entendimento da questão, reportamo-
nos à edição da MPV nº 82, de 2002, que determinou a 
transferência de parte da malha rodoviária federal para 
os estados, em caráter definitivo. Para isso, os estados 
interessados na transferência deveriam manifestar-se 
no prazo de quarenta e cinco dias a contar da edição 
da norma, e os repasses deveriam ser amparados 
para convênios celebrados entre a União e as unida-
des federativas envolvidas. A conclusão do processo 
era prevista para janeiro de 2006.

Com base na referida MPV, o governo federal 
chegou a transferir para a responsabilidade de quin-
ze estados a manutenção de 17 mil quilômetros de 
estradas. À época, a transferência foi acompanhada 
de repasses no valor correspondente a R$130 mil por 
quilômetro, então estimado como custo unitário médio 
das obras. A transferência de domínio, porém, não foi 
concluída conforme a previsão: embora tenham rece-
bido os recursos, os estados não os investiram ade-
quadamente na conservação das rodovias nem assi-
naram termo de recebimento, em que reconheciam 
sua responsabilidade sobre elas.
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Ocorre que o projeto de lei decorrente da apre-
ciação da MPV nº 82, de 2002, pelo Congresso Na-
cional, teve seu texto integralmente vetado pelo Poder 
Executivo, sem que tenha sido providenciado o decreto 
legislativo destinado a disciplinar os atos e as relações 
jurídicas estabelecidas durante a vigência da medida 
provisória.

Diante do impasse assim configurado e da ne-
cessidade irrecorrível de continuar a investir na infra-
estrutura rodoviária, sob pena de ver deteriorado esse 
imenso patrimônio da União, o governo federal vem 
sucessivamente prorrogando o prazo da autorização 
para que o DNIT possa investir recursos federais na 
malha a ser estadualizada. Foi o que fez por meio da 
Lei nº 11.314, de 2006, e da Lei nº 11.452, de 27 de 
fevereiro de 2007, sendo que esta última estendeu o 
prazo até 31 de dezembro de 2008.

Assim, a nova prorrogação de prazo – prevista 
na MPV nº 452, de 2008, e ampliada no PLV nº 5, de 
2009 – é vista como o único meio de assegurar a con-
tinuidade dos investimentos e da execução das obras 
nas rodovias alcançadas pela MPV nº 82, de 2002, 
imprescindíveis para o desenvolvimento do País.

A dispensa da solicitação ou da celebração de 
convênios com os estados para a execução das obras, 
por sua vez, representa a simplificação dos procedi-
mentos burocráticos atualmente exigidos, visto que, 
na realidade, não há óbices por parte dos estados 
quanto à realização de investimentos federais em suas 
estradas.

Nessas circunstâncias, avaliamos que a propo-
sição é adequada quanto ao mérito.

II.2.3 – Alteração na Lei de Política Nacional do 
Meio Ambiente

A Lei nº 6.938, de 1981, nos termos do art. 10, 
estabelece que as obras consideradas efetiva ou po-
tencialmente capazes de causar degradação ao meio 
ambiente deverão ser licenciadas por órgão ambiental 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).

Na Câmara dos Deputados, o relator da MPV nº 
452, de 2008, entendeu pertinente alterar a menciona-
da lei, de modo a simplificar os procedimentos para o 
licenciamento ambiental de obras em rodovias federais 
já existentes, mediante o acréscimo dos dispositivos 
relatados anteriormente.

O licenciamento ambiental tem sido uma etapa 
muitas vezes complexa e plena de contraditórios para 
a implantação de melhorias nas rodovias federais já 
implantadas. O estado de boa parte dessas rodovias, 
por outro lado, gera impactos deletérios significativos ao 
meio ambiente tanto natural como socioeconômico.

Parte considerável da malha rodoviária nacional 
encontra-se atualmente em situação precária. Mais 

de 30% das rodovias estão em mau estado de con-
servação e cerca de 20% apresentam condições de 
conservação apenas regulares. Em outras palavras, 
mais de 50% das rodovias sob a responsabilidade 
da União necessitam urgentemente de investimen-
tos para sua recuperação. Paralelamente, cerca de 
2.000km dos mais de 50.000km das estradas federais 
pavimentadas, notadamente nas proximidades das re-
giões metropolitanas, apresentam elevados níveis de 
congestionamento de tráfego, necessitando de obras 
urgentes para o aumento de sua capacidade.

A degradação da malha rodoviária leva à ine-
ficiência econômica e social e produz efeitos graves 
sobre o meio ambiente natural. Estudos realizados 
pelo extinto GEIPOT detectaram, nas rodovias fede-
rais em estado precário ou com elevados índices de 
congestionamento, aumentos de quase 40% nos cus-
tos operacionais para o deslocamento de cargas e de 
passageiros, de até 50% no número de acidentes, de 
até 60% no consumo de combustíveis e de até 100% 
nos tempos de viagem, comparativamente aos resul-
tados obtidos em trechos rodoviários em condições 
normais de tráfego. Os trechos em estado precário de 
conservação correspondem a cerca de 35% da malha 
rodoviária federal.

As consequências negativas do estado precário 
das rodovias sobre o meio ambiente natural são ób-
vias. Entre outras, destacamos:

– aumento do consumo de combustíveis, 
com maior emissão de gases causadores do 
efeito estufa, contribuindo para o aquecimen-
to global;

– aumento do risco de acidentes com 
caminhões que transportam cargas perigo-
sas, cujos efeitos para os recursos hídricos, 
o solo, a flora e a fauna podem ser altamente 
significativos;

– desenvolvimento de processos erosi-
vos, decorrentes da deterioração de aterros e 
obras de contenção de solos.

Aos efeitos sobre os fatores naturais e socioe-
conômicos do meio ambiente somam–se o sofrimento 
imposto à população. Isolamento, falta de condições 
para comercialização da produção agrícola e, mais 
chocante, grande número de acidentes decorrentes 
das más condições das estradas, causando mortes e 
tornando inválidos milhares de cidadãos. Os acidentes 
rodoviários provocam, também, aumento dos gastos 
públicos com hospitais e medicamentos e com a pre-
vidência social.

O conteúdo dos novos parágrafos acrescidos 
à Lei nº 6.938, de 1981, pelo art. 3º do PLV nº 5, de 
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2009, é claro: as estradas que serão beneficiadas com 
o processo simplificado de licenciamento ambiental 
são aquelas já implantadas e as obras serão limitadas 
às respectivas faixas de domínio. São estradas que 
já provocaram impactos ao meio ambiente, impactos 
estes irreversíveis, a não ser na hipótese absurda de 
eliminá–las, de fechá–las ao tráfego.

A permanência dessas estradas nas condições 
atuais de precariedade, como mostramos, só produz 
mais efeitos nocivos ao meio ambiente.

Compartilhamos, portanto, a opinião emitida pela 
Câmara dos Deputados, no sentido de que a etapa pre-
liminar do licenciamento ambiental, com a emissão da 
respectiva licença prévia, somente é cabível no caso 
de empreendimentos rodoviários novos.

A simplificação do procedimento de licenciamento 
ambiental, conforme propõe o PLV, irá dinamizar a exe-
cução de obras rodoviárias emergenciais e necessárias 
para a consecução das metas previstas no Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC), com vistas a 
adequar e modernizar a malha rodoviária nacional, 
indispensável para o desenvolvimento econômico e 
para o bem–estar da população.

No entanto, a introdução de exceções diretamen-
te no texto da Lei nº 6.938, de 1981, deve ser evitada, 
de forma que seus efeitos não se estendam a outros 
setores, para os quais a simplificação do processo de 
licenciamento ambiental não seria desejável.

Nesse sentido, acatamos sugestões dos Minis-
térios do Meio Ambiente e dos Transportes, para dar 
melhor clareza ao texto, embora não o fazendo por 
meio de alteração da Lei nº 6.938, de 1981. As mo-
dificações que, por meio de emenda, propomos ao 
texto do PLV nº 5, de 2009, não prejudicam o objetivo 
de simplificar o licenciamento ambiental de obras nas 
faixas de domínio de rodovias federais já implantadas, 
mas apenas tornam mais claro esse processo.

III – Voto

Ante o exposto, somos pela admissibilidade da 
Medida Provisória nº 452, de 2008, e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 
2009, dela proveniente, com as quatro emendas ane-
xas.

Sala da Comissão,–  Relator, Eliseu Resende.

EMENDA Nº 14, DO RELATOR REVISOR

Dê-se à ementa do Projeto de Lei de Conversão 
nº 5, de 2009, a seguinte redação:

“Dá nova redação aos dispositivos da 
Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, 
que cria o Fundo Soberano do Brasil (FSB) e 
da Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006, que 

autoriza o Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (DNIT) a executar obras 
nas rodovias transferidas a entes da Federa-
ção, e dispõe sobre o licenciamento ambiental 
de obras em rodovias federais, nas condições 
que específica.”

Sala das Sessões, – Senador Eliseu Resende, 
Relator Revisor.

EMENDA Nº 15, DO RELATOR REVISOR

Substitua-se a expressão “Comissão Mista de 
Orçamento do Congresso Nacional” na redação do art. 
7º-A da Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008, 
nos termos do art. 1º do Projeto de Lei de Conversão 
nº 5, de 2009, por “Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização”.

Sala das Sessões, – Senador Eliseu Resende, 
Relator Revisor.

EMENDA Nº 16, DO RELATOR REVISOR

Dê-se ao art. 4º da Lei nº 11.887, de 24 de de-
zembro de 2008, nos termos do art. 1º do Projeto de 
Lei de Conversão nº 5, de 2009, a seguinte redação:

“Art. 1º ...................................................
‘Art. 4º ...................................................
 ..............................................................
§ 3º A União poderá resgatar antecipa-

damente, a valor de mercado, os títulos de que 
trata o inciso I do caput. (NR)’”

Sala das Sessões, – Senador Eliseu Resende, 
Relator Revisor.

EMENDA Nº 17, DO RELATOR REVISOR

Dê-se ao art. 3º do Projeto de Lei de Conversão 
nº 5, de 2009, nova redação, e acrescentem-se ao 
Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2009, os arts. 
4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, renumerando-se os arts. 4º e 5º 
para 10 e 11:

“Art. 3º As obras rodoviárias de conserva-
ção, recuperação, restauração e melhoramen-
tos a serem executadas no âmbito das faixas 
de domínio de rodovias federais existentes 
e constantes do Plano Nacional de Viação 
(PNV), ficam dispensadas das licenças prévia 
e de instalação.

Art. 4º As obras de pavimentação, ade-
quação, ampliação de capacidade e duplica-
ção das rodovias federais em suas faixas de 
domínio serão licenciadas por meio de proce-
dimentos simplificados, dispensada a Licença 
Prévia (LP), emitindo-se, diretamente, a Licen-
ça de Instalação (LI).
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Art. 5º As licenças ambientais, as Auto-
rizações de Supressão de Vegetação (ASV) e 
demais autorizações ambientais necessárias 
para a execução das obras referidas no art. 4º 
serão emitidas em até noventa dias, contados a 
partir da publicação do pedido de licenciamen-
to junto ao órgão ambiental licenciador com-
petente, e para obras com licenciamento em 
andamento, a partir da publicação desta lei.

Art. 6º As Licenças de Operação (LO) 
para os trechos de rodovias que integram a 
malha rodoviária federal existente e em opera-
ção serão emitidas no prazo de até trinta dias, 
contados a partir da publicação do pedido junto 
ao órgão ambiental competente.

Art. 7º Decorridos os prazos menciona-
dos nos arts. 5º e 6º, as respectivas licenças e 
autorização serão emitidas, delas constando, 
sob forma de condicionantes, as exigências 
estabelecidas pelo órgão licenciador.

Art. 8º O licenciamento ambiental das 
obras a que se referem os arts. 4º, 5º e 6º, cujos 
impactos ambientais são de natureza estadual, 
será descentralizado, cabendo aos órgãos es-
taduais de meio ambiente a competência para 
realizá-lo, no âmbito de seus territórios.

Art. 9º O Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes (DNIT) e os de-
mais órgãos empreendedores deverão, con-
comitantemente à execução das obras a que 
se referem os arts. 3º e 4º, adotar medidas 
mitigadoras e compensatórias para reduzir o 
passivo ambiental e os danos originários das 
obras, de acordo com parâmetros definidos 
pelo órgão ambiental licenciador.”

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Sena-
dor Eliseu Resende, Relator Revisor.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O parecer preliminar do Relator revisor, Senador Eliseu 
Resende, é pelo atendimento dos pressupostos cons-
titucionais de relevância e urgência e pela adequação 
financeira e orçamentária da medida provisória, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Para discutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– No mérito, é pela aprovação do Projeto de Lei de 
Conversão nº 5, com as Emendas nºs 14 a 17, que 
apresenta.

Para o encaminhamento dos pressupostos, está 
inscrito o Senador Antonio Carlos Júnior. Depois, para 
isso, está inscrito também o Senador Arthur Virgílio. E 
temos outros para discussão do mérito.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, não tenho nenhuma 
restrição à questão da constitucionalidade, da juridi-
cidade e da adequação orçamentária, ou seja, quanto 
aos pressupostos não faço nenhuma restrição. Mas, 
quanto ao mérito, sobre a questão do Fundo Soberano 
quero fazer algumas observações importantes.

De acordo com o Ministério da Fazenda, o Fundo 
Soberano do Brasil seria constituído para cumprir os 
objetivos de estabilizar a economia e formar poupança. 
Em relação ao objetivo de estabilização macroeconô-
mica, ele é normalmente justificado quando a base 
exportadora de um país é muito concentrada em um 
ou poucos produtos, normalmente commodities, res-
pondendo por parte significativa das exportações. Não 
é o nosso caso.

Quanto à absorção das flutuações dos ciclos 
econômicos, um dos objetivos do fundo listados pelo 
Ministério da Fazenda, há formas mais racionais de 
fazê-lo, em particular, pela implementação de políticas 
anticíclicas convencionais, reduzindo os gastos em mo-
mento de expansão e aumentando os gastos públicos 
durante recessões. Destaca-se que nos últimos anos 
vem ocorrendo justamente o oposto: o crescimento 
econômico vem sendo acompanhado pelo aumento 
do gasto público. Destaca-se, também, que o Brasil, 
apesar do grande avanço do setor externo nos últimos 
anos, ainda é uma economia relativamente fechada, 
com uma corrente de comércio representando, ainda, 
mais ou menos 30% do PIB. Assim, políticas domésti-
cas, se bem implementadas, são capazes de estabilizar 
a economia, pelo menos, quando os choques que a 
atingirem não são demasiadamente grandes. É uma 
situação, portanto, muito diferente de uma economia 
cujo motor seja o setor externo, que não é o nosso caso. 
Nesse caso, de fato, as flutuações nas exportações le-
vam a flutuações significativas do PIB do País. 

A maior crítica à constituição do fundo, contudo, 
relaciona-se ao objetivo de constituir um fundo para a 
formação de poupança. Formar um Fundo Soberano 
somente faz sentido se o país acumula, recorrentemen-
te, saldos positivos na balança de transações correntes. 
Nós vimos acumulando até 2007. A partir de 2008, nós 
nos tornamos deficitários em conta corrente. É o que 
ocorre, via de regra, nos países produtores de petróleo, 
como nos países do Leste asiático, como Cingapura, 
China, Coréia do Sul e Taiwan. Trata-se de países em 
que as elevadas reservas que possuem representam, 
de fato, ativos do país.

Não é essa a situação do Brasil. Entre 2002 e 
2007, as reservas aumentaram em R$142 bilhões. Des-
se total, somente R$45 bilhões, que correspondem à 
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soma do superávit no saldo em transações correntes no 
período, pode ser considerado, de fato, como acúmulo 
de poupança do País. O restante representa o aumen-
to do passivo externo líquido do País. Por exemplo, no 
período ingressaram R$49 bilhões de investimento es-
trangeiro. Isso não é divida no sentido estrito do termo, 
mas é um passivo que gera obrigações futuras como, 
por exemplo, remessa de lucros.

Dessa forma, a acumulação de reservas no Bra-
sil, ao contrário do que ocorreu com a grande maioria 
dos países que constituiu fundos soberanos, deu-se 
basicamente por meio de superávit na conta de capi-
tal, ou, em outras palavras, por meio de aumento do 
passivo externo líquido do País.

Como foi visto, o Brasil não dispõe de recursos 
próprios (ou seja, não produz superávits recorrentes 
em conta corrente) para financiar o Fundo. Talvez cien-
te desse problema, o Ministério da Fazenda propõe 
financiar o Fundo com excesso de superávit primário 
ou com obtenção de recursos no mercado doméstico, 
via emissão de títulos, como está fazendo agora. 

Superávit primário não é, Srªs e Srs Senadores, 
superávit nominal. Superávit primário é antes do juro; 
quando você paga o juro, você tem déficit nominal. O 
Governo é deficitário em termos fiscais. Então, para 
formar o Fundo, ele tem que se endividar. É o caso 
agora da medida provisória: está se endividando para 
formar o Fundo. Portanto, não faz sentido tomar um di-
nheiro mais caro para fazer uma aplicação mais barata. 
Assim, as condições para formação do Fundo não são 
as mais convenientes neste momento. Se nós, um dia, 
formos grandes exportadores de petróleo e a preços 
convenientes, aí poderemos pensar no Fundo. 

Além do mais...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Senador Antonio Carlos, lembramos que, para enca-
minhamento dos pressupostos, são cinco minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Eu não vou mais encaminhar. Eu já estou entrando 
no mérito. 

A MP nº 452...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Mas V. Exª querendo, no mérito, tem outra lista de 
inscrição, e V. Exª terá dez minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 
– Não, mas eu vou acabar rapidinho aqui.

A MP nº 452 modificou a Lei nº 11.887/08 
[que criou o Fundo] para autorizar expressa-
mente a União a emitir, a valor de mercado, 
sob a forma de colocação direta em favor do 
Fundo, títulos da Dívida Pública Mobiliária Fe-
deral, bem como resgatar antecipadamente 
esses títulos, também a valor de mercado. 

[...]
No dia 29 de dezembro, três partidos 

de oposição – Democratas (DEM), Partido da 
Social Democracia Brasileira (PSDB) e Parti-
do Popular Socialista (PPS) – ajuizaram, no 
Supremo Tribunal Federal, uma ação direta 
de inconstitucionalidade contra os arts. 1º e 
4º da MP nº 452/08, visando impedir o Tesou-
ro Nacional de emitir títulos da dívida pública 
mobiliária federal, destinados a compor os re-
cursos do FSB. Argumentam os autores que 
a Constituição Federal proíbe o Presidente da 
República de editar medida provisória sobre 
créditos suplementares ou especiais (art. 167, 
V) e restringe os créditos extraordinários aos 
casos urgentes. Além disso, defendem que o 
repasse ao FSB deve ser previsto na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e feito por meio do 
orçamento federal [...].

Finalizando, eu concordo com o posicionamen-
to do Senador Eliseu Resende no relatório, no senti-
do de que a emissão de títulos da dívida pública não 
consignada no Orçamento é incompatível com as leis 
orçamentárias. Portanto, nesse ponto, discordo intei-
ramente da medida provisória na questão do Fundo 
Soberano. Nos demais assuntos...

(Interrupção do som.)

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – 
BA) – ...estou acompanhando o relatório do Senador 
Eliseu Resende.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos, para encaminhamento dos pressupos-
tos de urgência e relevância, o Líder Arthur Virgílio, do 
PSDB, lembrando que, para esse encaminhamento, são 
cinco minutos. V. Exª já está inscrito para discussão...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço reinscrição. O Senador Jereissati fala 
no meu lugar, e eu peço inscrição para o momento em 
que couber, ainda nos pressupostos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Então, pronto: o Senador Tasso Jereissati em subs-
tituição à inscrição de V. Exª. 

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, lembrando que já está subindo à tribuna 
o próximo orador inscrito.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – É rápido. Só para 
pedir para registrar que, no momento da votação no-
minal, eu estava numa audiência no Ministério. Então, 
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eu gostaria que fosse registrado em Ata o meu voto 
favorável.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senadora, V. Exª será atendida pela Drª Cláudia Lyra. 
V. Exª nunca saiu do plenário, porque sempre ficou no 
meu coração.

Com a palavra o Senador Tasso Jereissati.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Presidente, Se-
nador Mão Santa, primeiro queria concordar integral-
mente com as palavras aqui proferidas pelo Senador 
Antonio Carlos Magalhães Júnior e com a emenda do 
Senador Eliseu Resende, que, evidentemente, não dá 
à União a faculdade de usar títulos da dívida pública 
para capitalizar o Fundo Soberano. 

Isso é um evidente atropelamento ao Parlamen-
to Nacional. E, mais do que isso, uma inconstitucio-
nalidade gritante, porque dá ao Governo o direito de 
capitalizar e emitir dívida pública, passando por cima 
do Orçamento federal e passando por cima do Parla-
mento Nacional.

Portanto, a lei já tinha sido aprovada anteriormen-
te. Foi muito polêmica, mas sem esse dispositivo. E a 
medida provisória, acrescentando mais esse disposi-
tivo, é uma flagrante agressão ao desejo expresso no 
Orçamento pelo Parlamento Nacional.

Além disso, Senador Mão Santa, gostaria de fazer 
uma importante ressalva sobre a composição do Fundo 
Soberano e sobre o déficit público do ano passado. 

Gostaria de ler uma nota, Senador Arthur Virgílio 
e Senador Antonio Carlos Magalhães Junior, que é tão 
dedicado às questões das contas públicas e dos nú-
meros da conta pública, feita pela minha assessoria, 
que tem realmente uma conotação que precisa ser 
melhor avaliada:

O superávit primário real de 2008 foi menor do 
que o divulgado. Com a capitalização do Fundo Sobe-
rano em R$15 bilhões (0,5% do PIB), o Governo teve 
que postergar o pagamento de despesas realizadas 
em mais de R$20 bilhões para atingir a meta de 3,8% 
do PIB do superávit primário. 

Esse procedimento contábil foi efetuado “explo-
dindo” o saldo da conta Restos a Pagar Processados, 
que cresce 700%. O Governo já havia utilizado o cres-
cimento de Restos a Pagar Processados em 2003, 
quando aumentou a meta de superávit primário. Caso o 
Governo não tivesse repetido essa prática em 2008, ele 
não teria recursos disponíveis para capitalizar o Fundo 
Soberano [Senadora Lúcia Vânia],e simultaneamente 
cumprir a meta do primário em 3,8% do PIB. 

Embora seja comum a geração de Restos a Pa-
gar para investimentos em 2008, a maior parte [e isso 
é sério!] do crescimento de Restos a Pagar Processa-

dos ocorreu em cima das despesas correntes do Mi-
nistério da Previdência (R$16,5 bilhões), procedimento 
totalmente atípico dada a magnitude dos valores e o 
tipo de despesa.

Em outras palavras, Senador Arthur Virgílio, o 
Governo Federal e o Ministério da Fazendo, usando a 
palavra mais apropriada, fajutou, falsificou o superávit 
primário do ano de 2008, postergando os pagamentos 
da receita da Previdência, fazendo com que fosse pos-
sível, assim, apresentar um número maior de superá-
vit primário para poder capitalizar o Fundo Soberano.

Trata-se de um assunto gravíssimo, porque, mais 
uma vez, o Governo Federal, Senador Marco Maciel, 
engana a opinião pública brasileira ao não dar os nú-
meros corretos da economia e fazer com que fosse 
transferida a queda do superávit primário já para este 
ano.

De modo que, quando anunciou, recentemente, 
Senador Arthur Virgílio – e prestem atenção aos tru-
ques e como se manipulam os números do Governo 
Federal –, quando o Governo anunciou os números 
de redução de superávit primário agora, para 2009, 
ele já sabia que teria de ser menor não por causa da 
crise, não por causa dos eventos que aconteceram no 
final do ano, não para investir mais em infraestrutura 
ou aumentar o seu investimento, mas para simples-
mente compensar o Restos a Pagar, o que ele deixou 
de contabilizar no ano passado e jogou para este ano. 
Portanto, a redução do superávit primário não significa 
aumentar o investimento este ano, mas simplesmente 
corrigir a fajutice que fizeram com o superávit primário 
do ano passado.

Evidentemente, nisso que está sendo feito aqui, 
parece-me – parece-me – não haver nenhum crime no 
aspecto legal. Mas, no aspecto ético e no aspecto de 
transparência, ele utilizou recursos que não existiam 
do superávit primário para capitalizar o Fundo Sobe-
rano. Como o Fundo Soberano só poderia existir em 
função de um superávit primário que deveria ter sido 
alcançado, por lei, no ano passado, ele não alcançou 
o superávit primário. Ele não poderia cumprir as duas 
coisas ao mesmo tempo.

Não é ilegal postergar pagamentos da Previ-
dência, por exemplo, mas é profundamente estranho 
e deve ter causado despesas excepcionais para o Te-
souro Nacional, já que, quando ele já tinha pagado, 
simplesmente não contabilizou, e isso deve ter custado 
recursos de juros feitos por esse tempo, por esse lapso 
de tempo, junto aos bancos. E mostra a tremenda falta 
de clareza e como o Governo Federal não tem agido 
corretamente com a opinião pública brasileira, não 
tem atendido às metas que diz que precisava e queria 
atingir e, principalmente, fez um Fundo Soberano em 
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cima de um número falso, em cima de um superávit 
primário que não existiu.

Essa denúncia eu faço aqui agora, Senador Arthur 
Virgílio, Senadora Lúcia Vânia, Senador Marco Maciel, 
Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, para que 
fique bem claro que, no ano passado, o Governo Fe-
deral usou um artifício para iludir, para enganar sobre 
o superávit primário e, desta maneira, poder capitali-
zar um Fundo Soberano que visava, principalmente, a 
ter recursos para poder usar e investir, sem o devido 
acompanhamento e autorização deste Parlamento.

É este o recado que eu gostaria de dar. E gosta-
ria que o Governo Federal... Vou pedir, amanhã, que 
o Ministério da Fazenda dê explicações sobre esse 
número, porque é muito importante para os brasileiros 
e para os agentes econômicos.

Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Vamos prorrogar essa sessão até 20 horas e 30 minu-
tos, mesmo ela estando em regime de urgência.

Convidamos agora o Senador inscrito José Agri-
pino, que é Líder do DEM, para encaminhamento da 
votação dos pressupostos de urgência e relevância.

Lembro que, para encaminhamento dos pres-
supostos, V. Exª dispõe de cinco minutos. Só para 
lembrar.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para enca-
minhar. Sem revisão do orador.) – Não será mais do 
que isso, Presidente, fique tranquilo. 

Depois do relatório apresentado pelo Senador 
Eliseu Resende, que dedicou especial atenção à ela-
boração deste relatório, eu não teria muitas conside-
rações, senão conclusões.

S. Exª montou o relatório em cima de três pontos 
fundamentais. 

O primeiro ponto, a extensão do prazo para as 
rodovias, que foram vendidas aos Estados, anos atrás, 
ficando sob a responsabilidade dos Estados, Estados 
que não têm condição financeira de manter o compro-
misso tomado. E estabeleceu-se um impasse, foi feito 
um negócio lá atrás entre a União e os Estados. Os 
Estados receberam a incumbência de tomar conta de 
estradas; receberam um dinheiro por conta. O sistema 
federativo não ensejou aos Estados recursos suficientes 
para que eles tomassem conta da manutenção dessas 
BRs. E o que é fato é que você tem hoje um mundo de 
rodovias federais órfãs, não têm pai nem mãe.

Está-se estendendo o prazo para que essas es-
tradas permaneçam sob a guarda da União, pelo fato 
de serem rodovias federais. Inteiramente de acordo 
com a posição equilibrada, sensata do Relator Eliseu 
Resende, que não tinha muito o que fazer. É estender 
o prazo; diante do inevitável, estender o prazo. Além do 

mais, estamos numa crise, não tem nem dinheiro para 
fazer a manutenção da máquina, da malha rodoviária 
que existe, que dirá desse acréscimo.

Segundo ponto, uma questão em que há conflito, 
e espero que o bom-senso equacione. Senador Eliseu 
Resende, sou engenheiro como V. Exª. Já construí mui-
ta estrada e muito aeroporto, fui engenheiro de obra, 
morando em canteiro de obra. Tenho a consciência de 
que fazer rodovia em cima de faixa de domínio preesta-
belecida não vai agredir meio ambiente coisa nenhuma. 
Em matéria de reparar danos... Não, não se considera 
reparar danos, considera-se, agora, a ampliação.

Senador César Borges, V. Exª também é do ramo. 
Estou acompanhando agora, neste exato momento, a 
duplicação da rodovia Natal-João Pessoa – bem feita; 
a passo de tartaruga, mas bem feita. O cuidado com o 
meio ambiente dentro da faixa de domínio é completo, 
porque a técnica moderna manda que as canaletas de 
escoamento de água sejam feitas com todo o critério, 
para que não haja dano de erosão, de espécie alguma 
ao meio ambiente. 

Então, se você vai, dentro da faixa de domínio, 
que já era ocupada, fazer uma expansão da rodovia, 
agora que você faz com critérios e com recursos de 
proteção no limite máximo ao meio ambiente. Querer 
fazer diferente é querer contrariar a ordem natural das 
coisas. Ah, mas me dizem: “Não. Não é só isso. Em 
cima de um leito preexistente em barro, a implantação 
de uma rodovia asfaltada vai provocar a ocupação”. 

Senador Expedito Júnior, eu tenho um exemplo 
disso claríssimo no meu Estado, na minha capital. 
Chama-se Via Costeira. Há anos, um Governador 
chamado Tarcísio Maia, que era meu pai, enfrentou 
uma guerra com os ecologistas da época, que não 
concordavam que, entre a duna de Natal, um patri-
mônio ecológico da nossa cidade, e o mar fosse feita 
uma rodovia ligando Areia Preta, que é uma praia, a 
Ponta Negra, que é outra praia. Diziam eles – usavam 
exatamente este argumento – que esta rodovia iria 
produzir ocupação indiscriminada. O Governador de 
então topou a parada, conseguiu aprovar na Assem-
bleia Legislativa um projeto de lei, transformou a área 
em zona de preservação rigorosa, e o polo turístico que 
atrai milhares de brasileiros hoje está plantado nessa 
área, porque nessa área só se permite a construção 
de hotéis entre a avenida e o mar. Da avenida para as 
dunas existe uma cerca, e a ocupação clandestina que 
existia antes da avenida sumiu, morreu. Nunca mais 
houve uma única ocupação clandestina. É ir a Natal 
para ver a Via Costeira.

O combate à execução da obra é que ela iria 
permitir a ocupação clandestina de uma área de pre-
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servação rigorosa. Pelo contrário, ela produziu foi a 
vigilância da ocupação. 

Então, este argumento não me convence, de que 
a pavimentação de uma estrada em cima de leito pré-
existente em barro vai provocar a ocupação e, com a 
ocupação, a depredação do meio ambiente. Eu tenho 
exemplo em casa, na minha capital, de um fato que 
ocorreu há mais de vinte anos. E, pelo contrário, a pavi-
mentação da avenida, ao invés de produzir a ocupação 
clandestina, vigiou – e está lá para ser vista –, vigiou a 
ocupação clandestina, desde que se faça, como feito 
lá, a normatização do uso do solo.

Quero, com esse exemplo, Senador Eliseu Resen-
de, congratular-me com a lucidez do seu relatório. Re-
colho da minha experiência argumentos para coadunar 
com o pensamento de V. Exª e para concordar...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Já con-
cluo, Sr. Presidente.

Para concordar com o relatório bem feito, cui-
dadoso que V. Exª preparou e expôs ontem à minha 
bancada.

Terceiro ponto – e vou ser bastante conclusivo: 
o fundo soberano, contra o qual nós nos batemos ano 
passado. Fomos contra o fundo soberano, fomos con-
tra quando já existia superávit de balança comercial, 
quando havia sobra de dólar e se pretendia criar o 
fundo soberano, hipoteticamente, para guardar o ex-
cesso de arrecadação.

Fundo soberano existe quando há sobra de ar-
recadação. Não é o caso do Brasil hoje, que gasta, 
e gasta demais e com má qualidade, a arrecadação 
Federal. Aí, inventam uma forma de alimentar o fun-
do soberano – uma invenção de quem tem dinheiro 
e quer manter esse dinheiro em moeda forte lá fora; 
países que têm superávit de balança comercial é que 
têm fundos soberanos...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – O Brasil 
tem é déficit. Se contarmos arrecadação versus despe-
sas, mais as despesas com juros, o Brasil é deficitário 
todos os meses. Aí, para burlar o Congresso, para que 
o dinheiro que se possa colocar nesse fundo não tenha 
as obrigações orçamentárias, vinculações orçamentá-
rias, criam um fundo soberano a ser alimentado com 
dinheiro tomado emprestado no mercado. Eu não po-
deria jamais concordar com a aprovação de algo que 
previsse fundo soberano com dinheiro alimentado na 
base de letras vendidas no mercado, pagando a taxa 
de juros que estamos pagando – a mais alta taxa de 
juros do mundo –, para fazer investimentos não vigia-
dos pelo Congresso, feitos com recursos colocados a 

latere, num fundo chamado fundo soberano, que, de 
soberano, não tem nada, porque é um fundo subordi-
nado a dinheiro emprestado.

Por essa razão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, é que nos manifestamos absolutamente de 
acordo com o relatório do Senador Eliseu Resende, 
na íntegra, no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3. Com 
cumprimentos ao Senador Eliseu Resende, o nosso 
voto será pela urgência e relevância e pelo mérito do 
relatório do Senador Eliseu Resende.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Nossos cumprimentos.

Está inscrito para o encaminhamento dos pres-
supostos o Senador Eduardo Azeredo, do PSDB. O 
próximo que está inscrito é o Senador Renato Ca-
sagrande, do PSB. Lembro que, para encaminhar os 
pressupostos de urgência e relevância, V. Exªs dispõem 
de cinco minutos.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – É o suficiente, 
Sr. Presidente.

Eu queria me ater mais à questão ligada à parte 
da medida provisória que trata das estradas.

O Senador Eliseu Resende, como todos sabem, 
é um profundo conhecedor de toda essa área, e existe 
um ponto que evidentemente preocupa, que é essa 
questão do licenciamento. 

O esclarecimento que me foi colocado me deixa 
à vontade para ser favorável ao que é colocado pelo 
Senador Eliseu, porque, na verdade, a medida provi-
sória fala num processo de licenciamento mais rápido 
apenas para as estradas que já existem, ou seja, para 
duplicação, aumento de capacidade. Não estamos fa-
lando de estradas novas. Uma estrada nova, por exem-
plo, que corte o Amazonas continuará respeitando os 
mesmos prazos atuais; apenas aquelas estradas que 
já existem é que terão o processo simplificado. Ainda 
assim, o Senador Eliseu colocou o prazo da licença de 
sessenta para noventa dias. Ele ampliou trinta dias a 
mais. Portanto, parece-me adequado o prazo.

Eu quero lembrar, Sr. Presidente, que nós tive-
mos, inclusive, alguns casos recentes em que as obras 
rodoviárias demoraram exatamente por questões pre-
sas ao licenciamento.

Nós temos em andamento uma duplicação de 
estrada que liga Belo Horizonte a Brasília, pela qual eu 
venho lutando desde que assumi o mandato aqui, em 
2003. Finalmente, depois da colocação de emendas, 
inclusive por minha iniciativa, a obra começou no trecho 
entre a cidade de Sete Lagoas e o chamado Trevão 
de Curvelo. O que acontece é que, para a obra come-
çar, em determinado momento, o licenciamento ficou 
paralisado por causa do minhocuçu. Aí o senhor vai 
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perguntar assim: o que é o minhocuçu? Os pescado-
res sabem. O minhocuçu é vendido à beira da estrada 
daqueles que vão no sentido do rio São Francisco, e 
tivemos o licenciamento paralisado porque se estava 
discutindo o que fazer com a venda de minhocuçu na 
beira da estrada. O minhocuçu sequer é dali, ele fica 
nas montanhas; na área de cascalho é que existe o 
minhocuçu, que é vendido para os pescadores. E veja 
que uma questão como essa acabou atrasando a obra 
em um tempo razoável.

Então, nós não podemos ter esse tipo de obstá-
culo, porque nesse período novos acidentes aconte-
ceram; nesse período nós tivemos, lamentavelmente, 
acidentes com custos de internamento, quando não o 
custo até de vida.

Eu tenho defendido que nós precisamos ter uma 
expansão rápida das nossas estradas. As nossas es-
tradas estão saturadas. São estradas, algumas delas, 
ainda da década de 50. Veja o caso da estrada de Belo 
Horizonte para o Rio de Janeiro, que não é duplicada 
até hoje. Ela foi construída pelo Presidente Juscelino 
Kubitschek e até hoje não foi duplicada integralmente. 
E, para duplicá-la, é preciso obter licenciamento am-
biental. Aí, vai entrar num processo demorado. 

Por isso, essa parte específica da medida provisó-
ria merece o acolhimento. Eu reitero os cumprimentos 
ao Senador Eliseu, que faz esse aprimoramento com 
bom senso, preservando o cuidado que deve existir. 
Eu mesmo sempre fui um defensor dessas questões 
ambientais, mas acredito que, nesse caso específico, 
nós estamos tratando de estrada já existente e não 
teremos nenhum risco que possa afetar o interesse 
maior do ponto de vista ambiental. 

É a minha palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Convidamos o próximo Senador inscrito, Renato 
Casagrande, do PSB, para o encaminhamento dos 
pressupostos de urgência e relevância.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o relatório do 
Senador Eliseu Resende é um relatório com o qual eu 
tenho concordância em boa parte. Tenho concordân-
cia com relação às regras, à normatização do Fundo 
Soberano do Brasil e à criação do Fundo Soberano do 
Brasil, até porque sou autor de uma proposta de um 
projeto de lei que trata da questão do fundo soberano 
– e tramita esse projeto aqui no Senado.

E tenho concordância com relação à prorrogação 
de prazo para que o Governo Federal repasse aos Go-
vernos estaduais, nas obras transferidas para os Go-
vernos estaduais; que se prorrogue esse prazo.

Acho que há só uma questão, Senador Eliseu 
Resende, que poderia ser incluída nessa parte do seu 
relatório, que seria a exclusão das estradas concedidas. 
V. Exª autoriza o repasse de recursos para as estradas 
transferidas do Governo Federal para o Governo esta-
dual, diz que se podem repassar recursos, mas poderia 
excluir as rodovias que foram concedidas, privatizadas, 
para ficar claro o que pode e o que não pode.

Mas há uma parte do relatório que não é assun-
to que se tratou na medida provisória original, na pro-
posta do Governo Federal. Falo de um assunto que 
foi incluído na Câmara dos Deputados pelo Relator 
da medida provisória, que foi aprovada e transformada 
em PLV. Eu, como Presidente da Comissão do Meio 
Ambiente, como Senador da República, assim como 
outros Senadores e Senadoras, também não concor-
do com esse tema. Acho, inclusive, que, se tivesse 
havido algum esforço, poderíamos ter fechado uma 
redação adequada, porque reconheço que o Ibama 
e o órgão de licenciamento ambiental, qualquer que 
seja ele, muitas vezes é demorado na apresentação 
e na apreciação dessas propostas. Mas, do jeito que 
está colocado, eu, infelizmente, não tenho como vo-
tar favoravelmente à matéria, e não tenho por razões 
bastante óbvias. Argumentando em sentido contrário 
a outros Senadores, a Emenda nº 17, do Senador Eli-
seu Resende, em seu art. 3º, diz:

As obras rodoviárias de conservação, 
recuperação, restauração e melhoramentos 
a serem executadas no âmbito das faixas de 
domínio de rodovias federais existentes e cons-
tantes do Plano Nacional de Viação (PNV), 
ficam dispensadas de licenciamento prévio e 
de instalação.

Isso até é possível de se discutir, porque a obra, 
a rodovia, já está pavimentada. Rodovia pavimenta-
da é diferente de rodovia que está em terra batida, 
do que rodovia que vai sofrer uma duplicação. Então, 
nesse sentido, para o art. 3º, era até possível de se 
estabelecer aprovação. Mas, o art. 4ª, Senador Eliseu 
Resende, diz:

As obras de pavimentação [obras que ain-
da não têm nenhum investimento específico], 
adequação [adequação pode ser duplicação 
de um trecho, construção de terceira faixa em 
outro, construção de passagem de nível e en-
troncamento], ampliação de capacidade [que 
também é a mesma coisa] e duplicação das 
rodovias federais em suas faixas de domínio 
serão licenciadas por meio de procedimentos 
simplificados, dispensada a Licença Prévia 
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(LP), emitindo-se, diretamente, a Licença de 
Instalação (LI). 

 Acho que é aqui que está o maior problema, 
Senador Eliseu Resende. Com todo o respeito a V. 
Exª, o senhor sabe que eu lhe tenho, e em respeito, 
naturalmente, ao relatório de V. Exª, mas aqui está o 
maior problema, porque é na Licença Prévia, quando 
se pega uma estrada em qualquer local do Brasil, é 
na Licença Prévia, em que você tem uma estrada de 
chão, uma estrada de terra batida, uma estrada que 
ainda está só um trilho praticamente, – e nas Regiões 
Norte e Centro-oeste, onde a vegetação viceja muito 
rápido pelo excesso de chuvas, pelo calor, pelo sol, 
pela fotossíntese muito intensa, pelas trocas muito in-
tensas das plantas com o meio, há grande velocidade 
na ocupação e no crescimento da vegetação –, então, 
é nesse momento, na hora da Licença Prévia, na hora 
em que se tem o traçado de uma estrada – muitas 
vezes, no Plano Nacional de Viação, tem-se só uma 
linha imaginária, ou, às vezes, tem-se uma estrada de 
chão que, em boa parte do tempo, ninguém consegue 
passar, pelo excesso de chuva –, então, é nessa hora 
que se consegue estabelecer as condicionantes, o 
plano de proteção do entorno dessa estrada, o plano 
de proteção do entorno dessa rodovia futura. Porque 
a rodovia também é um canal de entrada de madeirei-
ros, de entrada de gente que vai agir de forma lícita e 
gente que vai agir de forma ilícita. Facilita o trabalho. 
Então, é nesse momento, na Licença Prévia, que você 
estabelece todas essas condicionantes, estabelece 
planos de preservação dessas áreas ao longo dessa 
futura rodovia. 

Então, acho que, nesse ponto, há um pé que-
brado, há uma fragilidade, há uma deficiência que me 
coloca numa posição contrária ao relatório de V. Exª 
Acredito que V. Exª, o Ministério do Meio Ambiente e 
o Dnit poderiam ter fechado um entendimento, o que 
facilitaria a votação dessa matéria. 

Diz o art. 5º: 

As licenças ambientais, as Autorizações 
de Supressão de Vegetação (ASV) e demais 
autorizações ambientais necessárias para a 
execução das obras no referido art. 4º serão 
emitidas até 90 dias(...).

Eram 60 dias, passou para 90. Mas isso aqui 
funciona quase como um decurso de prazo. E se não 
fechar? Se houver algum estudo para ser feito, e que 
não fechou o licenciamento em 90 dias, o que é que 
acontece? Aqui não está dizendo o que é que acon-
tece. Isso é quase que um decurso de prazo. Então, 
automaticamente, vai ser a licença concedida, mesmo 
que todos os estudos não estejam ainda sendo fei-

tos? Também este art. 5º, para mim, é um artigo que 
poderia ter sido corrigido, para que pudéssemos ter a 
capacidade de votar essa matéria.

A licença de operação e os demais artigos, como 
o o art. 9º, até remete ao art. 4º, quando diz que tem 
que apresentar algumas medidas de mitigação e de 
compensação. Então, o art. 9º é a demonstração de 
que as medidas anteriores são medidas que colocam 
pontos de fragilidade no processo de licenciamento.

Nesses termos, eu não tenho como votar essa 
matéria. Gostaria muito, mas não tenho como votar 
essa matéria. Não podemos flexibilizar a legislação 
só porque o órgão ambiental não está funcionando. 
Temos de fazer o órgão ambiental funcionar. Há pon-
tos na legislação que podem ser alterados, sim. Se há 
pontos na legislação que podem ser alterados, não 
podemos flexibilizar a legislação só porque há uma 
demora do órgão ambiental. O órgão ambiental tem 
de ser reestruturado, para que ele possa dar conta da 
nossa legislação. Mesmo que a gente vá aperfeiço-
ando, eu concordo – e aqui há alguns pontos em que 
eu concordo – mas esses dois pontos especialmente 
colocam-me em posição contrária. Votarei contra, a 
não ser que a gente consiga votar a matéria original, 
como veio do Governo. A Senadora Marina vai pedir 
– eu fiz um requerimento também apoiando – aí, sim, 
eu posso votar favorável, Sr. Presidente. 

Muito obrigado pela sua atenção. 

Durante o discurso do Sr. Renato Casa-
grande, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, para 
encaminhamento dos pressupostos.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Sr. Presidente, pela ordem, para uma comunicação 
rápida.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Concedo a palavra ao Senador ex-Presidente 
desta Casa, Garibaldi Alves.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu não pude participar hoje das votações aqui reali-
zadas. Eu até gostaria de ter delas participado muito, 
pelo fato de terem sido escolhidos diretores da agên-
cia de cinema, mas, infelizmente, não participei elas. 
Assim sendo, peço que se registre em Ata esta minha 
comunicação.

Obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – O Senador Garibaldi Alves será atendido na 
forma regimental. 

Em votação os pressupostos de relevância e 
urgência...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, Sr. Presidente,...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, Líder 
da bancada do PSDB.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente.

Sr. Presidente, antes de mais nada, para prestar 
também uma satisfação a quem de direito, ou seja, à 
sociedade, à Casa, ao jornalista Epaminondas Neto 
e à Folha Online, Senador Tião Viana, registro que, 
ontem, no calor da luta, citei matéria da Folha Online, 
transcrita pelo blog do jornalista Reinaldo Azevedo, 
sob o título de Contra discurso vagabundo e terrorista, 
ações da Petrobras sobem 4,5%, esclareço que esse 
título é do blogueiro Reinaldo Azevedo e não do jor-
nalista Epaminondas Neto. O título da matéria original 
de Epaminondas Neto era: Bovespa mira cena externa 
e fecha com forte alta de 5,01%.

Fica feita, então, a retificação. Eu me desculpo 
perante o jornalista Epaminondas Neto. E registro, por 
outro lado, que, trocando em miúdos, e adjetivos à 
parte, as duas matérias diziam a mesma coisa: que a 
discussão em torno da Comissão Parlamentar de In-
quérito não tem nada a ver com alta ou baixa de ação 
de Petrobras. O que fez ação subir, ontem, foi aumento 
conjuntural de preço de petróleo no exterior. E eu argu-
mentava, e aí eu também pegava carona no raciocínio 
do blogueiro, do jornalista Reinaldo Azevedo, que se, 
ontem tivesse caído o preço do petróleo, as ações te-
riam caído certamente, e não faltariam as figuras de 
má-fé que haveriam de dizer: “Viu, a CPI já começou 
a fazer cair a ação da Petrobras”, enfim.

Ora, se as ações da Petrobras não caíram com 
as tolices praticadas em relação ao Sr. Evo Morales, se 
não caíram com tanto desacerto, tanta denúncia e tanta 
operação da Polícia Federal, não iriam cair porque se 
propõe investigar, de maneira correta, transparente e 
limpa, uma empresa que é patrimônio de todos nós.

Mas eu, então, faço o registro e me desculpo tanto 
perante a Folha Online quanto o jornalista Epaminon-
das Neto, e assim toco as coisas para frente.

Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 452 dá 
nova redação à Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 
2008, que cria o Fundo Soberano do Brasil – FSB, e 
à Lei 11.314, de 3 de julho de 2006, que autoriza o 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transpor-

tes – Dnit a executar obras nas rodovias transferidas a 
entes da Federação, e dá outras providências.

A medida altera o art. 4º da Lei nº 11.887, de 
2008, que criou o Fundo Soberano do Brasil – FSB, 
para incluir, entre as fontes de recurso para constitui-
ção do Fundo, títulos da dívida pública mobiliária fe-
deral. Autoriza a União a emitir esses títulos, a valor 
de mercado, sob a forma de colocação direta em favor 
do mencionado Fundo e a resgatar antecipadamente 
os respectivos títulos. A MP revogou o inciso IV do art. 
3º da Lei nº 11.887, que dispunha que a regulamenta-
ção das condições e requisitos para integralização de 
cotas da União no FFIE seria feita pelo Executivo. A 
medida provisória altera também a Lei nº 11.314, de 
3 de julho de 2006, para ampliar, de 31 de dezembro 
de 2008 para 31 de dezembro de 2010, o prazo dentro 
do qual podem ser realizadas, com recursos federais 
alocados ao Dnit, obras na malha rodoviária transferi-
da para os Estados.

A integralização direta em títulos tem o mesmo 
efeito de uma despesa primária, o que garantiu que 
o 0,5% de superávit fiscal adicional feito em 2008 
fosse despendido no mesmo ano, via transferência 
dos recursos para o Fundo Fiscal de Investimento e 
Estabilização (criado também pela Lei nº 11.887, de 
2008). Note-se que a Lei do Fundo Soberano já per-
mite que os recursos do Tesouro alocados ao Fundo 
possam ser captados por intermédio da emissão de 
títulos da dívida pública, o que se constitui numa clara 
contradição de um instrumento cujo objetivo, segundo 
o Governo, é formar nova poupança pública (porque 
não faz sentido contrair dívida de custo elevado para 
formar poupança). 

Então Fundo Soberano é um apelido, como tem 
Joaquim que se chama de Juca. Então, dívida, nesse 
caso, chama-se Fundo Soberano. É um apelido. Esta-
mos apelidando: Sebastião, Tião; Arthur, meus amigos 
me chamam de Tuzinho, eu chamo o meu filho de Tu-
zinho. Então, aqui nós estamos apelidando de Fundo 
Soberano o que é mais um endividamento constituído 
pelo Governo, que fala, de maneira inadvertida, talvez, 
se tem boa-fé, ou de maneira maliciosa, se não tem 
boa-fé, que está praticando política contracíclica.

Muito bem, Sr. Presidente, ao permitir, de forma 
permanente, a alocação direta de títulos da dívida pú-
blica no Fundo Soberano, a medida provisória reforça 
essa contradição. 

Na Câmara dos Deputados o relator manteve 
inalterados os dispositivos que tratam do Fundo So-
berano do Brasil – FSB.

No caso da malha rodoviária federal, altera o art. 
2º da MP para ampliar de 31/12/2010 para 31/12/2012 o 
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prazo para realização, com recursos federais, de obras 
em rodovias transferidas para os Estados.

O PLV introduz cinco novos parágrafos no art. 10 
da Lei nº 6.938/81 (que dispõe sobre a Polícia Nacional 
do Meio Ambiente), com os seguintes objetivos:

1 – dispensar de licenciamento ambiental prévio as 
obras rodoviárias executadas no âmbito das fai-
xas de domínio de rodovias federais existentes, 
inclusive no caso de ampliação;

2 – fixar que, para essas obras, os licenciamentos 
ambientais de instalação, as Autorizações de 
Supressão de Vegetação e demais autorizações 
ambientais serão emitidas em 60 dias a partir do 
pedido de licenciamento, ficando depois desse 
prazo autorizado o início das obras, desde que 
cumpridas as condições estabelecidas pelo órgão 
licenciador (por decurso de prazo, portanto);

3 – descentralizar para os órgãos dos Estados os li-
cenciamentos e autorizações mencionados no 
item anterior, cujo impacto ambiental é de natu-
reza estadual;

4 – determinar que o Dnit e demais órgãos empreen-
dedores realizem as medidas mitigadoras e cum-
pram com a redução do passivo ambiental.

O art. 10 da Lei nº 9.638, de 1981, e as Resolu-
ções do Conama que o regulamentaram ao longo dos 
anos formam a base legal que sustenta o licenciamento 
ambiental (e respectivos EIA/RIMA), um dos principais 
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.

Os dispositivos incluídos na Câmara pelo Relator, 
com a justificativa de “facilitar a execução das obras 
dentro do novo prazo”, representam um enorme retro-
cesso e jogam por terra todo o esforço... Enfim, eu dei-
xaria para discutir essa parte... Eu vou centrar mais no 
Fundo Soberano Brasileiro agora, e as estradas eu as 
discutirei quando estiver discutindo o projeto em si.

Mas, muito bem. Nós vamos, então, esclarecer 
que o PSDB, o DEM e o PPS deram entrada, em de-
zembro de 2009, na ADIN nº 4.179, no Supremo Tri-
bunal Federal, contestando a Medida Provisória nº 
452. Entre outros argumentos para contestar a MP, 
foi utilizado o de que ela representou um artifício para 
contornar a não aprovação pelo Congresso da dota-
ção orçamentária para o Fundo Soberano Brasileiro, o 
que revela uma clara afronta ao Congresso Nacional. 
Foi também utilizado como argumento o fato de que, 
como já definido pelo STF, as medidas provisórias não 
são o veículo normativo adequado para dispor sobre 
créditos orçamentários, além do que a dotação para 
o FSB não estava prevista na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias.

O Relator no Senado emitiu parecer pela apro-
vação do PLV com quatro emendas que apresenta. 
As emendas alteram o artigo que trata da forma de 
integralizar recursos ao FSB e ao FFIE, por meio da 
emissão de títulos da dívida pública, para que eles se-
jam consignados no Orçamento anual e a lei ambiental 
mantendo a simplificação do licenciamento prévio.

Muito bem, eu entendo que o Relator Eliseu Re-
sende fez um trabalho bastante percuciente, bastante 
claro. E, como eu resolvi dividir a minha participação, 
nesta sessão e nessa matéria, em duas, discutindo 
agora basicamente o Fundo Soberano e discutindo 
mais adiante –na discussão propriamente dita e não 
mais nos pressupostos, porque a questão da consti-
tucionalidade está aqui – a questão do licenciamen-
to para as estradas já existentes ou supostamente já 
existentes, eu aqui chamo a atenção para o fato de 
que o Senador Tasso Jereissati e o PSDB foram bas-
tante atendidos, Senador Eliseu Resende, quando V. 
Exª mais ou menos assimilou o espírito da emenda 
que pelo PSDB apresentara o Senador Jereissati. V. 
Exª amenizou, tornou política e viável a aprovação da 
emenda do Senador Tasso Jereissati, que diz:

Cabe lembrar que a criação de um Fundo 
Soberano, nos moldes daquele proposto pelo 
Governo, nada mais é do que o acúmulo de 
uma poupança. O setor público brasileiro não 
tem superávit nominal e, por definição, não tem 
recursos para acumular em um fundo sobera-
no. Entretanto, mesmo não concordando com a 
criação desse Fundo, devemos, assim como o 
Presidente da República deveria, respeitar a de-
liberação do Congresso Nacional, que aprovou 
a criação do Fundo com disposição contrária ao 
estabelecido no art. 1º da MP. Ou seja, vedando 
expressamente a utilização de títulos da dívida 
pública para a constituição do referido Fundo.

A diferença que existe entre a proposta do Se-
nador Jereissati e a proposta final apresentada pelo 
Relator, Ministro Eliseu Resende, figura querida e res-
peitada por todos nós, é que o Ministro admite, desde 
que constando no Orçamento. Ou seja, o Ministro Eliseu 
Resende, de maneira muito acertada, encontrou uma 
fórmula bastante sóbria para reafirmar aquilo que, com 
igual sobriedade e de maneira incisiva, havia proposto 
o Senador Tasso Jereissati. 

Nós, então, votaremos com V. Exª nesse episó-
dio.

Entendo que não deveríamos tratar essas maté-
rias pela via da medida provisória. O simples fato de 
estarmos aqui discutindo o Fundo Soberano, que na 
verdade é mais uma dívida contraída pelo Governo, 
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passando a ideia para a opinião pública de que fez 
poupança para aplicar na hora da penúria, ele que su-
postamente teria feito poupança na hora da bonança... 
Queremos deixar patente que, na hora da bonança, 
Senadora Lúcia Vânia, o Governo não fez poupança 
nenhuma. E, na hora da penúria, o que eles chamam 
de política contracíclica é aumentar o endividamento 
brasileiro.

Agora, isso se mistura, numa medida provisória, 
Senador Antonio Carlos, com licenciamento ambien-
tal. É aquilo que o amazonense chama de algo que 
não pode dar certo porque é casamento de jacaré 
com cobra d’água, não dá certo, não dá filhotes. E 
aqui somos obrigados a entender de tudo e a tratar 
dos assuntos mais variados nessa colcha de retalhos 
que diversos interesses vão moldando para compor 
as medidas provisórias.

Essa medida é eivada de inconstitucionalidades. 
E a denúncia que fez o Senador Tasso Jereissati ainda 
há pouco, da maquiagem, da esperteza, da fajutagem 
do superávit primário do ano passado, a nossa dúvida 
era se não estava cabendo ali o enquadramento do 
Ministro responsável pela área em crime de respon-
sabilidade. Eu indagava ainda há pouco ao Senador 
Antonio Carlos, ao Senador Tasso Jereissati. Eu pró-
prio sou bacharel em Direito, mas não é esse o meu 
forte. E o assessor Walter Júnior, da liderança do meu 
partido, estava me dizendo que estava vendo o que 
teria pacificado a esse respeito o Supremo Tribunal Fe-
deral. Mas estava bastante convicto, Senador Marconi 
Perillo, de que caberia, sim, um enquadramento por 
crime de responsabilidade. Porque eu disse: é esperte-
za. Mas esperteza com o dinheiro público? Esperteza 
com dados? Esperteza com o compromisso de obter 
um superávit? Essa esperteza não é punível, ela não 
tem nenhuma tipificação penal? Então, a esperteza, 
de repente, é erigida como veículo de governo, como 
forma de governo, como modelo de governança? 

Entendo que temos que analisar isso muito a 
fundo e, se for verdade, pedir o enquadramento do 
Ministro, sim, na legislação que trata do crime de res-
ponsabilidade, se for isso. Porque não dá para aturar 
essa maquiagem. Não se faz numa democracia ma-
quiagem de números. Na ditadura se faz, porque di-
tadura é isso, e quem reclama vai para a cadeia e é 
torturado. Na democracia, não dá para fazer. Esse é o 
valor básico da democracia, e nós temos que exercitar 
esse valor básico e essa democracia, que é para nós, 
ela própria, um valor absoluto até hoje. Exercitar isso 
de maneira muito forte e muito expressiva.

Portanto, Presidente Marconi, mantenho minha 
inscrição para a parte referente à discussão da maté-
ria, porque aí eu queria tratar da questão das estradas. 

E, aqui, eu me manifesto frontalmente contra, outra 
vez – é a terceira vez –, o Fundo Soberano, que não 
é Fundo Soberano, que foi apelidado de, foi alcunhado 
de. É dívida, vulgo Fundo Soberano, é mais ou menos 
isso. Não é Fundo Soberano coisa alguma, não tem 
nada a ver com o Fundo Soberano tradicional cons-
tituído pelos países que têm matérias-primas de alto 
valor que exportam e que, com isso, formam um fun-
do para, na hora mais difícil da economia, esse fundo 
ser aplicado, aí sim, em políticas contracíclicas. Aqui 
não, aqui as cigarras gastaram e, depois, as cigarras 
inventaram uma dívida, meu prezado reitor. As cigar-
ras inventaram uma dívida, mas ainda dizem que é um 
fundo de poupança. 

Então, acho que tem limite para tudo, a gente 
tem que ser contra o caradurismo na política, porque 
o caradurismo na política induz a deslizes maiores, e 
deslizes maiores terminam, muitas vezes, em dolo.

Por enquanto, Sr. Presidente, era o que tinha a 
dizer.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 

– GO) – Encerrado o encaminhamento dos pressu-
postos.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência e adequação financeira e orçamentária.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os 
pressupostos de relevância e urgência e adequação 
financeira e orçamentária queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.)

Aprovados.
Em discussão o Projeto de Lei de Conversão, 

a Medida Provisória e as emendas, em turno único. 
(Pausa.)

Com a palavra, o primeiro orador inscrito, o Se-
nador César Borges.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, inicialmente, parabenizo o trabalho 
do Relator, o nobre Senador Eliseu Resende, que, com 
toda sua experiência na engenharia nacional, em parti-
cular na engenharia rodoviária, aperfeiçoou o texto que 
veio da Câmara, principalmente com relação à Lei da 
Política Nacional de Meio Ambiente, que diz respeito 
ao licenciamento para as estradas já implantadas, já 
com a sua faixa de domínio delimitada, e que precisam 
de melhorias e de ampliação.

O relato do Senador Eliseu Resende é primoro-
so. Tece comentários sobre a malha rodoviária nacio-
nal e sua precariedade e, por consequência, sobre a 
necessidade de sua imediata recomposição. Tece co-
mentários sobre essa degradação e os prejuízos para 
o País: aumento do consumo de combustível, aumento 

    121ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18382 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009

de risco de acidentes, desenvolvimento de processos 
erosivos, inclusive prejudiciais ao meio ambiente, efei-
tos sobre os fatores naturais e socioeconômicos. Além 
disso, o sofrimento imposto à população.

A consequência de tudo isso é que precisamos 
agilizar esses processos. Ninguém deseja causar pre-
juízo ao meio ambiente; muito pelo contrário, o que se 
procura é engessar a legislação ambiental de tal forma 
que se criem dificuldades às melhorias para a popula-
ção brasileira, com processos burocráticos demorados. 
Com isso, cria-se uma situação artificial de que os que 
defendem a agilidade de recuperar uma obra pública es-
sencial à população, como é uma estrada, uma artéria 
que escoa produtos, que transporta pessoas, estão se 
posicionando contra o meio ambiente, porque desejam 
simplesmente fazer melhorias em uma estrada. É um 
exagero, é um absurdo, é uma caricatura, porque a re-
alidade não é essa, absolutamente não é essa.

O que está proposto pelo Senador Eliseu Resen-
de, que aprimorou o texto que veio da Câmara, não 
afeta a política nacional de meio ambiente, apenas 
agiliza o processo, mas dá total garantia à política de 
preservação do meio ambiente. 

Em seu relato, ele explica detalhadamente o 
que é a simplificação desse procedimento da licença 
ambiental. Conforme está previsto, apenas dinamiza 
a execução de obras rodoviárias emergenciais e ne-
cessárias para a consecução das metas previstas no 
Programa de Aceleração do Crescimento. Introduz es-
sas modificações, que só visam a aprimorar o texto. E, 
quando ele o fez, foi acatando sugestão dos Ministérios 
do Meio Ambiente e dos Transportes, dando melhor 
clareza ao texto que veio da Câmara. 

As modificações, através da emenda proposta 
pelo Senador Eliseu Resende, a Emenda nº 17, não 
prejudicam, repito, o objetivo de preservar o meio am-
biente, porque dão apenas a possibilidade de simpli-
ficar o licenciamento ambiental das obras na faixa de 
domínio, nada mais do que isso. Isso está bastante 
claro em todos os artigos da Emenda nº 17, do ter-
ceiro ao nono.

Art. 3º. As obras rodoviárias de conserva-
ção, recuperação, restauração e melhoramen-
tos a serem executadas no âmbito das faixas 
de domínio de rodovias federais existentes 
e constantes do Plano Nacional de Viação 
(PNV) ficam dispensadas de licenciamento 
ambiental.

Art. 4º. As obras de pavimentação, ade-
quação, ampliação de capacidade e duplica-
ção das rodovias federais em suas faixas de 
domínio serão licenciadas por meio de proce-
dimentos simplificados, dispensada a Licença 

Prévia (LP), emitindo-se, diretamente, a Licen-
ça de Instalação (LI).

Simplesmente um passo, a licença prévia. Mas 
continua sendo necessária a licença de instalação.

Diz mais:

Art. 5º. As licenças ambientais, as Auto-
rizações de Supressão de Vegetação (ASV) e 
demais autorizações ambientais necessárias 
para a execução das obras referidas no art. 4º 
serão emitidas em até noventa dias, contados 
a partir da publicação do pedido de licencia-
mento junto ao órgão ambiental...

O que não pode, Sr. Presidente, é simplesmente 
o órgão ambiental não decidir, e uma obra da maior 
importância ficar sem a sua devida execução porque 
o órgão ambiental não está qualificado, porque falta 
funcionário, porque se utiliza um coeficiente de ignorân-
cia, e aí preferem sentar sobre um processo. Portanto, 
é dado um prazo de noventa dias, suficiente para que 
seja avaliada e seja dada a Autorização de Supressão 
de Vegetação dentro da faixa de domínio.

Art. 6º. As Licenças de Operação (LO) 
para os trechos de rodovia que integram a 
malha rodoviária federal existente e em ope-
ração serão emitidas num prazo de até trinta 
dias, contados a partir da publicação do pedido 
junto ao órgão ambiental competente.

Quer dizer, é a licença de operação de uma es-
trada que já está implantada e que vai ser apenas me-
lhorada e requalificada.

O licenciamento ambiental das obras a 
que se referem esses artigos, cujos impactos 
ambientais forem de natureza estadual, será 
descentralizado, cabendo aos órgãos estaduais 
de meio ambiente a competência para realizá-
lo no âmbito de seus territórios.

É a divisão de competência que já existe entre os 
entes federativos. Os entes federativos brasileiros têm 
responsabilidade com o meio ambiente: os governos 
estaduais e municipais. Recentemente, o Supremo 
Tribunal Federal tomou uma decisão, relativamente a 
Salvador, de que compete ao Município fazer licencia-
mentos na sua área. Não é achar o Ibama que pode 
estar acima dos órgãos ambientais estaduais e muni-
cipais. Por quê? É só o Ibama que tem de ter a última 
palavra sobre licenciamento? Essa é uma competência 
repartida entre os entes federativos.

Portanto, Sr. Presidente, esta minha intervenção 
contra o mérito é de aprovação...

(Interrupção do som.)
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O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente, para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª poderá concluir seu belo raciocínio.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Concluo já.

A importância da aprovação é a de que tenha-
mos a possibilidade de acelerar esses processos com 
relação às estradas que precisam ter suas melhorias 
e ampliações dentro, exclusivamente, da faixa de do-
mínio. Não se trata de um novo empreendimento, de 
uma área que vai necessitar de estudo de impacto 
ambiental, de viabilidade técnico-econômica; isso é 
outro departamento. Tudo aí permanece como antes. 
É apenas para o caso de melhorias, dentro da faixa já 
autorizada anteriormente, das estradas implantadas.

Portanto, Sr. Presidente, quero discutir, apenas 
para dar minha aprovação. Votarei a favor, congratu-
lando-me com o Relator, o nobre Senador Eliseu Re-
sende, por sua posição.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Romero 
Jucá, Líder do Governo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, consultei di-
versos Líderes, e, como essa medida provisória tem 
questões polêmicas, a tendência é a de que haja um 
pedido de verificação no que diz respeito à votação 
sobre a liberação das obras das estradas. Como é pa-
tente que o quórum já se esvaiu e já avançamos bas-
tante, inclusive votando a constitucionalidade, queria 
fazer uma proposição, para que pudéssemos encerrar 
a discussão hoje e deixar a votação da matéria, com os 
encaminhamentos, para a próxima terça-feira. Hoje te-
ríamos uma votação nominal e perderíamos o quórum, 
portanto não teríamos o avanço que já tivemos, inclu-
sive, com o relatório do Senador Eliseu Resende.

Há um destaque meu sobre a matéria do Fundo 
Soberano, que também vamos discutir na terça-feira, 
através de encaminhamento. Mas já fiz a proposição 
a todos os Líderes e acho que há concordância. Por-
tanto, ganharíamos tempo e marcaríamos a votação 
dessa matéria para a próxima terça-feira, liberando 
a pauta de amanhã, na mesma ordem, para votar a 
medida provisória que tem a Senadora Serys Slhes-
sarenko como Relatora e que diz respeito à questão 
da merenda escolar.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Romero Jucá, Líder do Governo, se 

há entendimento das Lideranças, esse será o procedi-
mento adotado pela Presidência. Nós vamos encerrar 
a discussão do mérito, em seguida vamos suspender 
a votação da medida provisória, para fazê-la na terça-
feira próxima.

A solicitação de V. Exª será atendida, já que conta 
com o apoio das Lideranças.

Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Hoje se 

discute o restante do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Vamos encerrar a discussão e, logo a seguir, 
suspender a votação até a próxima terça-feira. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, o Senador Magno Malta e, logo 
após, o Senador Flexa Ribeiro.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – En-
quanto o Senador Flexa chega à tribuna, quero fazer 
o registro da minha posição com relação ao assunto 
debatido. O meu Estado precisa muito. Esperar um ano 
para fazer uma liberação ambiental, dois anos, com o 
País com as estradas acabadas?! Quero fazer um re-
gistro da minha posição, porque o Estado do Espírito 
Santo precisa muito.

Faixa de domínio, estrada que já existe, dupli-
cação que já existe. Assim como algumas pessoas já 
ouviram algumas frases do Presidente Lula, também 
já ouvi uma, viajando para o Espírito Santo com ele. 
Ele falou: “Temos dois problemas no Brasil, Senador: 
Ibama e nota fiscal”. Então, na crença de que meu 
Estado, o Espírito Santo, precisa de estradas e de 
que serão passadas e repassadas aos Estados, pre-
cisamos de duplicação urgentemente, Senador Tuma, 
faixa de domínio...

O relatório é do Senador Eliseu Resende, quem 
mais entende disso neste País. Faço um registro da 
minha posição absolutamente favorável e falo em nome 
do povo do Espírito Santo, que precisa de estradas.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Esta Presidência acolhe o pedido de V. Exª.

Com a palavra, para discutir o mérito, o Senador 
Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para discu-
tir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Marconi Perillo, Srªs e Srs. Senadores, gostaria muito 
de discutir o mérito, após ouvir a brilhante exposição 
que com certeza fará aqui a Senadora Marina Silva. 
Não tive essa oportunidade, porque minha inscrição 
antecede a de S. Exª.

Quero aqui dizer que parabenizo o Senador Eli-
seu Resende. O Senador Eliseu Resende foi a escolha 
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mais acertada para relatar a Medida Provisória nº 452. 
E explico o porquê, Senador Perillo. O Senador Eliseu 
Resende foi Ministro dos Transportes e Ministro da Fa-
zenda, ou seja, ocupou os dois Ministérios que dizem 
respeito às propostas que foram inicialmente trazidas 
pela medida provisória original e depois incluídas na 
Câmara, quando da aprovação.

Como bem disseram aqui vários oradores, Sena-
dor Expedito Júnior, que já se pronunciaram, o Senador 
Eliseu Resende, Relator brilhante dessa medida pro-
visória, dividiu em três itens o seu parecer. No primei-
ro item, ele fala sobre a questão da capitalização do 
Fundo Soberano. É bom lembrar aqui, Senador José 
Agripino, que, ao final da legislatura passada, nós, 
numa sessão do Congresso, derrubamos a capitali-
zação do Fundo Soberano, e, naquela altura, o Líder 
Romero Jucá não se mostrava preocupado por haver 
sido criado um Fundo Soberano que não tinha fonte de 
receita. Sabia ele que o Governo iria encaminhar uma 
medida provisória, em seguida, para colocar recursos 
no Fundo Soberano.

Já foi dito aqui, com muita propriedade, pelo Se-
nador Antonio Carlos Júnior que o Fundo Soberano só 
tem sentido quando há poupança interna para que se 
possa fazer a alocação de recursos dessa poupança 
para o Fundo Soberano, tanto que, inicialmente, esse 
Fundo Soberano poderia ser constituído por recursos 
do Tesouro Nacional, correspondentes às dotações 
que lhe fossem consignadas no Orçamento anual, in-
clusive aquelas decorrentes da emissão de títulos de 
dívida pública.

Mas, Senador Expedito Júnior, para que haja con-
trole, inclusive do Senado Federal, a emissão desses 
títulos teria que estar consignada no Orçamento da 
União, aprovado pelo Congresso Nacional; ou, então, 
por ações de sociedade de economia mista federal 
excedentes ao necessário para a manutenção do seu 
controle pela União ou outros direitos com valor patri-
monial. E uma terceira hipótese: resultado de aplicações 
financeiras à sua conta. Essas eram as três condições 
para capitalizar o Fundo Soberano.

Vem agora o Governo e inclui uma quarta condi-
ção, permitindo que seja feita a capitalização com títu-
los da dívida pública mobiliária federal, sem que elas 
estejam consignadas no Orçamento anual.

O próprio Senador Eliseu Resende, com o conhe-
cimento que tem como Ministro da Fazenda que foi, 
retirou essa quarta hipótese do seu parecer, manten-
do aquilo que inicialmente o próprio Governo Federal 
propunha, que seria a emissão dos títulos, desde que 
consignada no Orçamento da Nação aprovado pelo 
Congresso nacional.

Nós não temos condições de tomar dinheiro a 
custos superiores aos que são pagos pelo mercado, 
como dívida da União, para que a sociedade brasileira 
pague, para capitalizar um fundo soberano que deveria 
ser capitalizado com recursos, como dito aqui, de ações 
de sociedades de economia mista ou de aplicações 
financeiras da própria conta do Tesouro.

Então, estou com o Relator da matéria. Vou vo-
tar pelo parecer nesse ponto. Espero que o Senador 
Romero Jucá tenha a memória restabelecida sobre a 
discussão que foi feita ao final da legislatura passada 
e que não venha, agora, através de uma emenda, que-
rer, Senador Arthur Virgílio, aumentar a dívida pública 
brasileira, criando um fundo soberano com aumento 
da dívida pública brasileira.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Para concluir, Excelência.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Tenho 
certeza de que os Senadores e as Senadoras não con-
cordarão e votarão com o parecer do Relator.

Quanto ao outro item, não vou nem tecer comen-
tários, Senador Eliseu Resende, também em concor-
dância com V. Exª, que estende o prazo para utilização 
dos recursos pelo Dnit naquelas estradas que foram 
transferidas aos Estados brasileiros e tiveram recur-
sos federais, numa medida provisória de 2002. V. Exª. 
amplia o prazo para a utilização até 2012. De acordo; 
sem nenhum problema.

Quanto ao terceiro item, esse, Senador Expedito 
Júnior, nós, amazônidas temos que defender, sim. Se-
nador Valdir Raupp, Senador Romero Jucá, nós não 
podemos ficar contrários à flexibilização que é proposta 
nessa medida provisória pelo Relator, acatando o que 
veio da Câmara Federal, no que trata das estradas já 
consolidadas. Nós não estamos falando em flexibilizar 
a licença ambiental, Senadora Marina Silva, para abrir 
estradas novas na floresta, ou seja, derrubar floresta 
para construir estrada. Não é isso. Nós não vamos fazer 
uma nova Belém-Brasília, não. Nós vamos, sim, dar o 
direito aos amazônidas, aos brasileiros, aos paraenses 
de ter as estradas já abertas, como é o caso, no meu 
Estado do Pará, da BR-163, a Santarém-Cuiabá, da 
BR-230, a Transamazônica, que estão há mais de vinte 
anos esperando que sejam pavimentadas. E os órgãos 
ambientais, por uma definição política, ideológica, não 
liberam essas licenças ambientais.

Senador Marconi Perillo, quero ler para V. Exª e 
para o Brasil, que nos ouve, declarações do Ministro 
do Meio Ambiente, Sr. Carlos Minc, no dia 09 de abril 
de 2009.
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Senador Expedito Júnior, disse o Ministro Car-
los Minc:

O Governo está preparando os últimos 
detalhes de uma Medida Provisória (MP) para 
simplificar o processo de licenciamento am-
biental de rodovias que já existem para, por 
exemplo, asfaltar ou fazer obras de continui-
dade da estrada.

É isso que nós estamos propondo na Medida 
Provisória.

O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Só 
espero que ele sustente isso.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Bom; 
disse mais o Ministro Carlos Minc, Senador Arthur 
Virgílio: “É um excesso de zelo manter para as rodo-
vias já existentes as mesmas regras de licenciamento 
ambiental previstas para novas estradas”.

Ministro Carlos Minc, V. Exª. tem duas palavras? 
Uma que V. Exª declara aos jornalistas e outra pela 
qual V. Exª orienta os técnicos do seu Ministério? Não 
acredito! V. Exª, Ministro Carlos Minc, é um homem de 
caráter, de palavra e é brasileiro e vai defender aquilo 
que colocou como opinião de V. Exª, ou seja, nessas 
estradas esse “excesso de zelo” – palavras do Minis-
tro Carlos Minc – não deve ser mantido para rodovias 
já existentes.

Então, Senadora Marina Silva, V. Exª, que é brasi-
leira e é amazônida, tem estradas da maior importância 
no seu Estado, no Estado do Amazonas, no Estado 
do Pará, no Estado de Rondônia, no de Roraima, no 
Amapá, em Mato Grosso; não só nesses Estados da 
Região Amazônica, mas do Brasil todo, como vi aqui 
vários Senadores virem fazer defesa de duplicação 
de estrada lá em Minas Gerais, que estão com pro-
blema de licenciamento. E, aí, para os brasileiros, Se-
nador Magno Malta, tomarem conhecimento do que é 
o licenciamento ambiental em nosso País, vou ler um 
trecho somente.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Excelência, por gentileza, conclua o raciocínio 
brilhante.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Já con-
cluo Senador Marconi Perillo. Mas V. Exª., como Pre-
sidente, tem se portado de forma magnânima, não di-
minuindo o tempo necessário para que os Senadores 
possam defender aquilo que é de importância para os 
Estados que eles representam aqui no Senado, como 
é o meu caso.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª. ganhou mais um minuto.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Tenho 
orgulho de representar o Estado do Pará. A minha 
Governadora, lamentavelmente, não toma nenhuma 
atitude em relação à defesa do Estado do Pará, e aí é 
preciso que os Senadores, o Senador Flexa Ribeiro, o 
Senador Mário Couto, o Senador José Nery venham 
até aqui para defender o Estado, porque o Estado está 
em estado de calamidade; é um caos. Assim, tenho 
que estar aqui tomando a paciência de V. Exª, como 
companheiro, para que possa fazer essa defesa.

Quero aqui fazer só uma leitura para mostrar para 
o Brasil o que é a legislação ambiental brasileira.

Meu povo do Pará, ouça essa, porque essa vai 
para os Anais do Senado: “BR-230, trecho Marabá-
Altamira-Medicilândia-Rurópolis...”

Senador Delcídio Amaral, que é um paraense de 
coração, paraense por adoção – ele balança a cabeça 
–, tenho certeza de que vai votar conosco, vai votar 
com a Amazônia e com o Pará.

Mas, como eu dizia, eu vou ler um trecho aqui, só 
para ficar nos Anais, Senador Antonio Carlos Júnior: 
“Há três anos” – Senadora Marina Silva, por favor, me 
confirme isso – ”o Dnit aguarda o Ibama emitir licença 
para coleta de fauna, para que possa realizar os estu-
dos e apresentá-los ao Ibama”.

Vou repetir. o Dnit aguarda o Ibama emitir licença 
para coleta de fauna. Não é para licença de operação, 
não, Senador Eliseu Resende; é para coleta de fauna, 
“para que possa realizar os estudos e apresentá-los 
ao Ibama, com vistas à emissão da Licença de Ins-
talação”.

Já foram solicitadas sete complementações à 
metodologia apresentada pelo Dnit. Com relação à 
BR-163, Senador Expedito Júnior, o último prazo que 
o Ibama deu, já de vários anos, era dia 30/04. Ele pror-
rogou para 30/06, agora, daqui a pouco. Tenho absolu-
ta certeza – e aqui vai um desafio ao Ibama, Senador 
Eliseu Resende – de que, no dia 30 de junho, eu vou 
estar nesta tribuna cobrando do Ibama a licença de 
implantação da BR-163, que é a Santarém-Cuiabá, 
no meu Estado.

Vou dar um crédito, Senadora Marina Silva ao 
Ibama. No dia 30 de junho vou estar aqui cobrando 
do Ibama, e peço a V. Exª, que tem um prestígio mui-
to grande com o Ibama, que V. Exª ajude o Estado do 
Pará, ajude o Brasil, para que consigamos as licenças 
ambientais, para que se consolidem as estradas já 
implantadas, não estradas novas, as estradas novas 
que sigam a legislação existente, mas as estradas já 
implantadas, já abertas, já consolidadas. Essas....

(Interrupção do som.)
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Senador Flexa, um minuto resolve o problema 
de V. Exª ou mais?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Essas 
novas, sim, têm que ter, então a legislação que está 
em vigor. Mas, as já consolidadas, os paraenses, os 
brasileiros que lá vivem têm o direito de ver essas es-
tradas, de ver o seu sonho de décadas transformado 
em realidade, ou seja, ter essas estradas pavimenta-
das. São estradas importantes para o Pará? Sim. Mas 
são importantes para o Brasil.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Votarei a favor do Parecer brilhante do Senador 

Eliseu Resende.

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, 
o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Magno Malta.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Agradeço o Senador Flexa Ribeiro.

Passo a palavra, então, ao eminente Senador Ar-
thur Virgílio, orador por excelência, Senador de mente 
arguta, raciocínio rápido, aquele tipo de orador que a 
população brasileira pára para ouvir, por conta da ca-
pacidade de raciocínio, conteúdo, capacidade de ensi-
namento. Então, paramos todos nós para aprender.

A verdade é que se essa história de que a orató-
ria um dia viveu, se ela morreu um dia e é verdade a 
história da reencarnação, ela reencarnou em V. Exª.

V. Exª tem a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, veja 
a ironia. Depois de tudo isso, o orador sou eu. Ele fala 
com essa facilidade e com essa beleza e eu que sou o 
orador. Mas ficou bem patente que ele é gentil com esse 
companheiro dele, com esse amigo e admirador.

Mas, obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, deixei para 

falar da questão do licenciamento ambiental, na fase 
da discussão, dividindo em duas partes. Na primeira, 
fiz a condenação ao que para mim não é Fundo Sobe-
rano, é o fundo constituído a partir de endividamento 
público, mais uma vez, e agora me dedico à discussão 
do licenciamento ambiental.

Antes de mais nada, registro que tenho pela Mi-
nistra Marina Silva um respeito pessoal, um carinho 
pessoal muito grande e um respeito intelectual e polí-
tico muito significativo.

Sobre esse tema tenho trocado idéias com S. Exª 
e não têm sido poucos os momentos de coincidência 
na minha vida pública e na vida pública dela quando 
se trata da questão ambiental.

Foi assim quando discutimos na Câmara, há mui-
to tempo atrás, o código florestal e tivemos de tomar 
atitudes duras naquele momento. E eu falava ali, em 
nome do governo Fernando Henrique Cardoso, e a 
coincidência era muito forte com o pensamento da já 
Senadora Marina Silva. Foi assim quando S. Exª propôs 
a gestão de florestas, a concessão de florestas para a 
gestão privada. Entendi perfeitamente o objetivo, a boa 
intenção de se deslocar para determinadas áreas, a 
pressão legal regulada, regulamentada, explicitada em 
lei, cabendo ao Estado brasileiro, nas demais pastas, 
nos demais aparatos com que conta, cabia ao Estado 
brasileiro, então, proteger as áreas que não estavam 
ali postas. Houve um debate muito bonito, e para mim 
estava muito firmada a idéia de que – e cheguei a di-
zer isso àquela altura da tribuna – eu estava apoiando 
a medida proposta pela então Ministra Marina Silva, 
porque eu estava vendo o seu esforço de dizer o que 
podia, e não mais o que não podia. E quando se diz o 
que não pode sempre, ao invés de se dizer o que pode 
se incita aquele que quer fazer a fazer de qualquer ma-
neira, e fica até mais difícil de se apenar os que fazem 
de qualquer maneira e fazem de maneira equivocada. 
Nesse episódio, eu tentaria ser bastante equilibrado, 
bastante sincero, sem dúvida, mas bastante equilibrado, 
porque não considero que – vou falar de uma estrada 
do meu Estado, que é o que me motiva a estar aqui 
na tribuna – a estrada BR-319 seja uma boa estrada, 
não considero. Considero que ela foi feita no período 
da ditadura, de cima para baixo, foi feita com defeitos, 
tem trechos que terá que ter um levantamento de grei-
de para que a obra se viabilize, não é exato, Ministro 
Eliseu, que a estrada esteja aberta porque, em muitos 
trechos, o mato tomou conta, é floresta secundária, 
mas o vigor da minha região é tão grande que, se se 
abre um asfalto numa rodovia qualquer do meu Estado, 
da minha região, da Região Amazônia, e não se cuida 
de tapar aquele buraco, nasce alguma coisa naquele 
lugar. Então, obviamente, que temos que enfrentar a 
realidade de que haverá, sem dúvida alguma, desma-
tamento, haverá a derrubada de florestas que ali estão. 
E eu percebo a preocupação da Senadora Marina com 
o fato, que é histórico, de que a estrada atrai popula-
ção, a estrada atrai quem venha morar a sua volta. E, 
portanto, isso poderia ser um elemento fragilizador do 
meio ambiente de que estamos tratando.

Eu acompanho isso com muito cuidado, porque, 
registro ainda que se a estrada não for feita com abso-
luto cuidado de engenharia apurada, Senador Agripino, 
nós poderemos ter uma estrada que não suporte tráfego 
pesado. E não resolve a vida do Amazonas nós termos 
uma estrada que seja feita para carro de passeio.
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É uma aspiração muito forte do Amazonas, muito 
forte. A estrada teria que ser feita – eu inclusive endos-
sei a idéia que foi lançada há tempos, depois não mais 
discutida, de se pensar numa ferrovia ali. Essa idéia 
não foi para frente e eu então digo, Senador Magno 
Malta, diante de uma porção de situações que nós vi-
venciamos. Eu não considero que a Senadora Marina 
de forma alguma seja sectária nos seus pontos de vista. 
Considero que ela tenha ponto de vista firmado e é uma 
ambientalista e que tem que ter espaço em qualquer 
país. Teria espaço na França, teria espaço na Alema-
nha, tem espaço no Brasil para exercitar a sua política 
sob o respeito dos seus colegas, dos seus adversários, 
dos seus aliados, dos seus companheiros.

Mas eu vejo, assim, o gasoduto Coari– Manaus. 
Primeiro o duto Urucu-Coari, depois o gasoduto Coari-
Manaus. Obra avançadíssima, está muito avançada. 
Vai demorar um pouco a ter luz, a ter energia verde, 
mas a obra está muito avançada. E a gente vai per-
cebendo que o mato vai cobrindo aquela parte que 
significou, a meu ver, um arranhão na floresta, não 
um corte no nervo, mas um arranhão que permite à 
floresta se recompor, melhor para mim do que o em-
prego da energia suja das termelétricas a diesel, que 
ficam poluindo o tempo inteiro.

Eu aceito como justas as intervenções que me-
xem com a natureza sem degenerá-la, permitindo que 
ela se regenere e, ao esmo tempo, no jogo da com-
pensação, eu diria que vale a pena abrir o gasoduto, 
como temos que discutir um outro gasoduto, porque 
no nível médio de crescimento econômico, Senadora 
Marina, em dez, doze anos esgota o veio, o gás de 
Coari se esgotará; nós temos então que ter o do Juruá, 
talvez. Mas considero que isso é infinitamente melhor 
do que a falta de energia e do que a energia movida 
a diesel, que é extremamente poluente e, a meu ver, 
nociva ao meio ambiente. São as intervenções que se 
faz e o gasoduto é uma intervenção de engenharia, 
consagrada no mundo inteiro como a melhor quando 
se fala em viabilizar a economia de gás natural.

Em relação à estrada, eu não tenho como ficar 
contra uma aspiração do meu Estado. Não tenho como. 
Entendo que essa aspiração se reflete numa angústia do 
meu Estado por estar absolutamente ilhado do resto do 
País. E não se pode ficar falando em economia movida 
a navio, quando se trata de fronteiras além Amazonas, e 
não se pode imaginar que a saída única seja o avião. 

Os produtos do Pólo Industrial de Manaus, se 
essa estrada for reconstruída com muito cuidado, se 
ela se viabilizar, poderão chegar aos seus consumi-
dores no centro-sul de maneira muito mais rápida e 
a custos mais baixos, gerando empregos no Estado 
do Amazonas. 

É uma aspiração do Município de Humaitá, é uma 
aspiração do Município do Careiro Castanho, é uma 
aspiração da cidade de Manaus, é uma aspiração que 
mobiliza, sem dúvida alguma, o Senador João Pedro, 
mobiliza o Senador Jefferson Praia, mobilizava o Se-
nador Jefferson Péres, mobilizava o Senador Gilberto 
Mestrinho, mobilizava o Senador Bernardo Cabral, 
mobiliza todos nós. 

Eu acompanhei as declarações do governo do 
Estado, que está planejando – e acompanharei com 
atenção a execução disto – diversas intervenções pro-
curando fazer as necessárias...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço 
a V. Exª um tempo para concluir, Senador Magno Mal-
ta.

Fazendo diversas intervenções que impeçam a 
proliferação populacional naquela área, com reser-
vas que seriam muito bem postas às margens das 
rodovias. 

É algo que vem sendo trabalhado em conjunto 
com o Ministério dos Transportes. O Ministério dos 
Transportes também tem anunciado que está disposto 
a, em comum acordo com o governo do Amazonas, em 
comum acordo com o Ministro Carlos Minc, fazer todo 
um script de proteção ao entorno, de modo a que essa 
estrada cause o mínimo dano possível à natureza.

Eu que quero admitir, com absoluta clareza, com 
absoluta honestidade, que não posso endossar que a 
estrada esteja completamente aberta, porque não é 
verdade...

(Interrupção de som.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – .... 
não posso endossar que a estrada não vá custar al-
gum preço à natureza.

Portanto, eu aqui, quando discuto esse tema, eu 
o faço com extrema delicadeza, com extremo cuidado. 
É um projeto que não pode dar errado. Há uma deter-
minação clara do Governo de fazer, há uma aspiração 
clara do Amazonas de ver esse projeto executado. Esse 
projeto tem que ser então muito bem executado, com 
todos os cuidados.

Eu gostaria de dizer, então, que, tratando com 
esses cuidados, o meu voto será “sim” ao relatório do 
Ministro Eliseu Resende, será “sim”.

Eu fiz questão de permanecer aqui – a omis-
são não é o meu forte –, para dar essa declaração. 
Eu sabia que este momento chegaria, discuti com a 
Ministra Marina bastante, mas quero dar essa opor-
tunidade e vou...

(Interrupção de som.)

    127ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18388 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –... e vou 
trabalhar muito atentamente à fiscalização da execução 
do projeto de proteção ao entorno da estrada. 

A estrada é uma aspiração para o seu Estado, 
Senador Expedito, Estado que já tem saída tranquila 
para fora das suas fronteiras e chega aonde quiser, em 
poucos dias, de automóvel, e as mercadorias também 
trafegam por ali. O meu Estado – e vejo com muita ale-
gria a presença do Senador Jefferson Praia na sessão 
– não tem outra via, não tem outra perspectiva. Ou ele 
reconstrói essa estrada, e a reconstrói consertando-a, 
porque ela não foi feita em moldes decentes, até por-
que foi mais uma das tolices absurdas, tipo Balbina, 
que a ditadura militar impingiu ao meu País, impingiu 
ao meu Estado, ou o Amazonas fica condenado ao 
isolamento. Hoje, é um Estado isolado: só se sai de 
lá de barco ou de avião. Isso não é considerado justo 
pelo povo que eu represento nesta Casa. Não é con-
siderado justo. 

A nossa inspiração é que, com todos os cuidados, 
se faça um grande esforço, que envolva todos os níveis 
de Governo, que envolva a fiscalização do Congresso 
Nacional, que envolva a mobilização da sociedade civil 
brasileira, para que nós tenhamos uma boa resposta 
de engenharia, sem criarmos um desastre ecológico 
na região. Nós precisamos fazer isso e temos que 
exercitar a criatividade nesse sentido. 

Eu não teria como dizer não a uma inspiração 
tão forte de um povo que sofre o peso do isolamento 
e que não quer permanecer isolado do resto do País 
do jeito que está – eles, os amazonenses, as merca-
dorias que produzem e os seus anseios de mais co-
municação com o restante da brasilidade.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 

ES) – Agradeço ao Senador Arthur Virgílio. 
Concedo a palavra à eminente Senadora, repre-

sentante do Acre, ambientalista à vera, Senadora Ma-
rina Silva. À vera, porque muitas não são à vera.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para 
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, primeiro quero dizer que eu reconheço o 
esforço daqueles que defendem suas posições, suas 
ideias e tentam traduzir isso em atitudes práticas. Foi 
isso que o Senador Eliseu Resende fez. Apresentou 
suas ideias, suas propostas. Igualmente, eu procuro 
traduzir as minhas ideias e propostas em atitudes prá-
ticas. E acho que temos aqui a oportunidade de fazer 
um debate que subtraia, que faça uma subtração da-
quilo que não é fato. 

Em primeiro lugar, não é fato que uma obra que 
passa pelo licenciamento ambiental é, a priori, inviabi-

lizada. Pelo contrário, é a melhor forma de viabilizá-la. 
Mas vou me ater aos aspectos da Medida Provisória 
nº 452, dizendo aquilo a que não sou contrária. É sem-
pre bom, quando se está contra alguma coisa, afirmar 
aquilo a que você é a favor.

Então vou começar afirmando que sou favorável 
ao Fundo Soberano. Entendo que ele é estrategica-
mente importante para o País e que foi correto o seu 
envio pelo Governo para o Congresso Nacional, para 
que pudesse ser aprovado. No entanto, discordo das 
emendas que foram feitas, tanto na Câmara dos Depu-
tados quanto aqui no Senado, ainda que respeitando 
o esforço do Senador Padilha. 

E por que tenho uma posição contrária? Em pri-
meiro lugar, porque o texto da emenda estabelece a 
dispensa do licenciamento ambiental prévio para os 
empreendimentos já existentes e estabelece o decur-
so de prazo quando ele não for cumprido – no caso da 
proposta do Senador Padilha, cumprido em 90 dias. 

Isso é a desconstrução da legislação ambiental, é 
a desconstrução do princípio do licenciamento ambien-
tal previsto na Constituição Federal em seu art. 225. O 
que diz o art. 225 da Constituição Federal?

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Po-
der Público e à coletividade o dever de defendê-lo...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senadora 
Marina, estou um pouco confuso. V. Exª citou o Sena-
dor Padilha.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Des-
culpe-me, sempre confundo. É o Senador Eliseu Re-
sende.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Está bem, 
agora entendi.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Des-
culpem-me. Aliás, anotei aqui na página, porque não 
queria cometer esse erro. Mas, desculpem-me, come-
ti-o. Mas, como às vezes, as pessoas me chamam de 
Marina Lima e fico muita honrada por me compara-
rem com a cantora, espero que não seja ofensivo ao 
Senador a comparação, o erro do nome. É o Senador 
Eliseu Resende.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Tenho cer-
teza de que ele não se sente, de maneira nenhuma, 
ofendido, mas a comparação que fazem com V. Exª é 
mais agradável.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Obri-
gada. 

Então, eu gostaria de continuar o meu raciocínio, 
dizendo que o art. 225 da Constituição Federal estabe-
lece esse direito a todos os brasileiros. Ao estabelecer 
esse direito, no §1º, diz: 
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§1º Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao poder público: 

 ..............................................................
IV – exigir, na forma da lei, para instalação 

de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se 
dará publicidade. 

Ora, as pessoas aqui argumentam que não pre-
cisa do estudo de impacto ambiental, não precisa do 
licenciamento ambiental prévio porque a estrada já tem 
o curso feito e, no caso, já foi removida a vegetação, 
já foram removidos os sedimentos para a feitura, en-
fim, do aterro e aqueles impactos da feitura da estrada 
propriamente dita. 

Eu posso dizer aos senhores que esse é um dos 
impactos, mas não é o maior impacto. O maior impacto 
da construção de uma estrada é a potencialização dos 
impactos indiretos que acontecem após a sua pavimen-
tação. E eu vou dar aqui alguns dados que foram feitos 
por uma instituição de pesquisa chamada Imazon, que 
estudou a BR-163 e a BR-364. 

Vejamos o que aconteceu na BR-163, de 1986 a 
2007, só com a abertura da estrada, essa tradicional, 
sem a pavimentação: uma degradação de 15%, uma 
destruição, em termos ambientais, de 15%. Com a pavi-
mentação, no mesmo período, nós tivemos um aumento 
de 55% da devastação ambiental na BR-163. 

Agora, vamos à BR-364: só com a abertura da 
estrada, uma devastação em torno de 35%; com o 
asfaltamento, esse número vai para 67%. Logo, se 
nós não tivermos cuidado em relação aos estudos de 
impacto ambiental, às condicionantes que são feitas 
e, mais ainda, a termos aquilo que, no Governo, já se 
vinha fazendo, na época da minha gestão, Senador 
Jefferson Praia, que era o estudo de abrangência de 
toda a estrada... Porque quando você faz uma estrada 
pelo molde tradicional, cerca de 50 quilômetros de um 
lado e cerca de 50 quilômetros do outro são afetados. 
Afetados porque são feitas as espinhas de peixe, por-
que se movimentam frentes de ocupação. E eu posso 
aqui dar um dado para os senhores: só com o anúncio, 
em 2002, da BR-364 pelo Presidente Fernando Hen-
rique, que ia fazer na forma de um consórcio privado, 
tivemos o aumento do desmatamento em 500%. Qui-
nhentos por cento de desmatamento! Quando chega-
mos, verificamos que aquilo não poderia ter continui-
dade. E fizemos, juntamente com mais 21 Ministérios, 
o estudo da área de abrangência da BR e fizemos o 
plano de desenvolvimento sustentável para a área de 
abrangência da BR. Caiu em 91% o desmatamento, 
mas para isso foi necessário um programa de desen-
volvimento sustentável para nada mais nada menos 

do que 24% da Amazônia, tamanho era o impacto na 
área de abrangência da BR-364, que liga Mato Grosso 
ao Estado do Pará. 

A estrada é necessária? É claro que é neces-
sária, e nós tivemos essa compreensão, porque ela 
promove a integração, facilita o transporte, é funda-
mental para o desenvolvimento econômico-social. Mas 
ela mobiliza uma frente de ocupação predatória, que 
hoje não é mais necessário que aconteça, Senador 
Suplicy. Essa experiência talvez seja uma das melho-
res experiências.

Agora, note bem: o que aconteceu após termos 
feito todo esse esforço e o desmatamento ter caído 
91%? As pessoas desistiram do consórcio privado, e 
o Ministério dos Transportes, que dizia que a estrada 
era urgente, que era para amanhã, que precisava pas-
sar por cima dos procedimentos para evitar o desma-
tamento, veio pedir a licença de instalação, depois da 
licença prévia dada, dois anos depois! E mais ainda: 
sequer colocou a estrada como sendo prioritária para 
as obras do PAC. É muito estranho! Em 2003, a estrada 
precisava ser feita já, e era preciso fazer simplificações 
ambientais. Quando fizemos todo o arranjo para ter 
uma situação de governança ambiental e, portanto, não 
permitir a grilagem, não permitir o desmatamento e a 
ocupação desregrada do Município da área de abran-
gência, aí, perderam o interesse pela feitura da estrada, 
e ela sequer foi priorizada nas obras do PAC. 

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
minha posição é a de que possamos preservar o pro-
cesso de licenciamento como ele está estabelecido nas 
suas três fases: a licença prévia, a licença de instala-
ção e a licença de operação. Devo dizer o seguinte: a 
licença prévia é a que estabelece...

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Obri-
gada, Sr. Senador.

A licença prévia estabelece, na sua fase inicial, 
alguns pré-requisitos que não poderão mais aconte-
cer em outra fase. Por exemplo, para que se faça um 
processo de licenciamento, é preciso que o órgão am-
biental dê um termo de referência para o empreende-
dor. Isso é na fase inicial. Tem o termo de referência, 
no qual o órgão licenciador estabelece quais são as 
questões que o empreendedor deve já tratar no estu-
do de impacto ambiental, o que ele pode resolver para 
amenizar os impactos, já no processo de planejamento 
da obra, inclusive para evitar que depois o empreen-
dedor tenha que ter o seu empreendimento protelado, 
porque o Ibama ou o órgão estadual vai fazer pedidos 
quando já está na fase de licenciamento.
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O termo de referência ajuda a agilizar o proces-
so...

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr. 
Presidente, vou pedir aqui aquela vênia, que eu sei que 
o senhor tem feito com os outros oradores, até porque, 
como eu fui citada várias vezes e eu não pedi o art. 14, 
eu ouvi com uma certa reserva para poder falar nes-
te momento, e aguardei a minha inscrição, porque eu 
acho relevante. Nós tivemos várias falas de cada um 
dos Srs. Senadores, que têm todo o direito de colocar 
aqui a sua posição, mas a minha fala e a do Senador 
Casagrande me parece que foi, enfim, bem menor 
tendo em vista os argumentos que acho interessantes 
para o Brasil e para esta Casa. Então, eu agradeço a 
compreensão de V. Exª para não ter que interromper, 
o tempo todo, o raciocínio.

E quero dizer que, na fase da licença prévia, além 
do termo de referência, você tem os estudos de impac-
to ambiental. Sem os estudos de impacto ambiental, 
você vai ter um projeto técnico, um projeto de execu-
ção, que foi feito sem o estudo de impacto ambiental. 
E aí vamos para a fase seguinte, onde as pessoas di-
zem que lá, na licença de instalação, serão feitas as 
condicionantes...

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Na 
licença de instalação, serão feitas as condicionantes. 
Como serão feitas as condicionantes se não tivemos 
o processo de licenciamento ambiental prévio? É ali 
que se estabelecem todos os procedimentos para que 
se façam essas condicionantes.

Ainda vamos mais à frente: estabelece-se que, 
se em 90 ou 60 dias, não se tenha a licença de insta-
lação, a licença é dada por decurso de prazo. Aí cria-
mos uma anomalia completa no sistema, em que não 
se tem mais estudo de impacto ambiental, não se tem 
como estabelecer condicionantes e não se tem como 
fazer a segunda etapa do licenciamento, que é a licen-
ça de operação, e, somando tudo isso, com a subtra-
ção cada vez maior do órgão ambiental, preservam-se 
100% dos recursos para as obras de investimento. Está 
correto. Eu não sou contra. Agora, cortam em mais de 
40% no setor ambiental e exigem que eles tenham a 
mesma agilidade que aqueles que não tiveram seus 
recursos subtraídos. 

Mais ainda: como se não bastassem os retro-
cessos que temos, estabelece-se que a compensação 
ambiental, que é prevista para aqueles investimentos 
de alto impacto ambiental, que tinha como piso uma 
compensação de 0,5% no piso até onde se estabele-
cesse um teto... O piso virou teto, e nós já não sabemos 

mais de que forma o empreendedor poderá reparar 
aqueles danos que são irreparáveis. 

De sorte que nós estamos aqui, tendo a oportu-
nidade de reparar o retrocesso que foi promovido na 
Câmara dos Deputados, quando o Deputado Guima-
rães introduziu essa emenda que faz a dispensa do 
licenciamento ambiental prévio para as obras de es-
tradas já existentes. 

O termo “já existentes” se refere não às obras 
pavimentadas que precisam do tapa-buraco. O tapa-
buraco, a recuperação asfáltica, isso já está previsto no 
termo de cooperação, na portaria que foi assinada por 
mim e pelo Ministro dos Transportes. Não há nenhum 
problema em relação a tapa-buraco, à recuperação 
da camada asfáltica, nada disso. Se não é feito, com 
certeza deve ser por outras razões.

Agora, a duplicação de uma estrada gera, sim, 
impacto ambiental. Uma estrada que não é asfaltada, 
quando é asfaltada, gera impacto ambiental. A dispen-
sa do licenciamento ambiental prévio é um dos piores 
desastres que se pode introduzir nos processos de 
licenciamento; é a desconstrução do licenciamento 
ambiental brasileiro.

Os aperfeiçoamentos precisam ser feitos? Claro 
que precisam ser feitos. Saímos de uma média de 145 
licenças para 300 licenças, aumentando significativa-
mente a capacidade de resposta do Ibama. Isso pode 
ser agilizado ainda mais? É claro que pode. Mas não 
vamos dizer que para fazer uma estrada é preciso pas-
sar por cima dos ganhos que a legislação ambiental 
já promoveu neste País e criarmos uma política de 
terra arrasada. 

Mesmo a BR-319 já está em processo de licen-
ciamento, já tem o estudo de impacto ambiental, já está 
na fase das audiências públicas, e foi feita a limitação 
administrativa temporária. Inclusive, na minha época, 
começamos os estudos para criação das unidades de 
conservação ao longo da estrada, e são mais de 10, 
12 milhões de hectares de unidades de conservação. 
Não sei a que serve essa medida provisória quando 
se diz que não será aplicada à 319. Se não é para a 
319, então, será para todo o Brasil, porque o que está 
dito aqui é que será feita a dispensa de licença prévia 
e que a licença de instalação entrará, por decurso de 
prazo, para a feitura de estradas já existentes; estra-
das que não estão pavimentadas ou até que têm áre-
as inteiramente preservadas, mais de 400 km, como 
é o caso da 319.

Serão prejuízos graves, retrocessos dramáticos 
que eu acho que esta Casa pode reparar. Reparar no 
sentido de acolher aqueles avanços que já estão na 
portaria, para a recuperação e pavimentação dos tre-
chos que, de fato, estão pavimentados.
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Agora, no caso da duplicação e de fazer asfalto 
em uma estrada que está apenas aberta, Senador Eli-
seu Resende, eu acho que nós estamos promovendo 
um retrocesso, com todo o respeito por aqueles que 
pensam que estão agilizando.

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Para 
concluir, Sr. Presidente, eu acho que não podemos e 
não precisamos opor o desenvolvimento à proteção. 
As pessoas falam do desenvolvimento como se a pro-
teção fosse o nosso maior empecilho. A proteção do 
meio ambiente é a maior garantia. De quê? De que as 
nossas estradas, de fato, se prestam a um programa 
de desenvolvimento duradouro, sustentável, em que 
vai haver a valorização da floresta em pé, da biodiversi-
dade, das populações locais, o planejamento para que 
as prefeituras não sejam inviabilizadas, como estavam 
sendo inviabilizadas as prefeituras e os Municípios ao 
longo da BR-364 – com o aumento da prostituição in-
fantil, o aumento das desigualdades sociais, tivemos 
de fazer um plano de intervenção, levando o Bolsa Fa-
mília, levando Loas, levando uma série de benefícios 
que não estavam previstos na feitura da estrada, pura 
e simplesmente, sem planejamento.

O que nós precisamos fazer, Sr. Presidente, é 
estabelecer um processo de governança; e a gover-
nança ambiental se dá no planejamento adequado das 
ações, com a licença prévia, a licença de instalação 
e a licença de operação, dentro daquilo que nós cha-
mamos de uma avaliação ambiental integrada, de uma 
avaliação ambiental estratégica, que veja toda a área 
de abrangência do empreendimento, e não ficarmos 
olhando simplesmente para um ponto, sacrificando re-
cursos de milhares e milhares de anos pelo lucro de 
apenas algumas décadas.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senadora Marina Silva? 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O tempo encerrou.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Um 
breve aparte.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Des-
culpe, Senador Suplicy, mas eu estava há muito tem-
po... Dois minutos só, e eu concluo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dora Marina Silva, feliz é o Senado de ter a...

(Interrupção do som)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Felizes 
somos nós Senadores de podermos aprender com a 
sua história, a sua preocupação com o meio ambien-
te e a sua experiência, sobretudo depois de ter sido a 
Ministra do Meio Ambiente, com a disposição de, aqui 

no Senado, nos transmitir tantas lições. Avalio, com a 
experiência de V. Exª e este conhecimento acumulado, 
as preocupações em como, ao mesmo tempo, garantir 
que haja uma boa estrada – que possa, como V. Exª 
citou, ir desde o Mato Grosso até o Pará –, mas com 
os devidos cuidados para a preservação, seja da flo-
resta, das águas, de todo o meio ambiente cruzado 
pela estrada. Com todo o respeito ao Senador Eliseu 
Resende, que proferiu um parecer muito importante, 
cuidadoso, avalio que os argumentos que V. Exª apre-
senta no sentido de podermos votar em separado o 
art. 3º do PLV nº 5 para retirar a emenda introduzida 
na Câmara dos Deputados, que dispensa a licença 
ambiental para obras em rodovias já existentes, é 
algo que me parece sensato, de bom-senso. E é im-
portante que V. Exª tenha aqui nos transmitido esse 
seu testemunho.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Agra-
deço o aparte de V. Exª e fico muito feliz com a solida-
riedade que a Bancada está aportando neste momento. 
Com certeza, meu diálogo aqui com meus colegas é 
um diálogo respeitoso. Muitas vezes as pessoas me 
perguntam, recebo muitos e-mails...

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – ...per-
guntando se não me importo de parecer João Batista 
pregando no deserto. Mas tenho muitas esperanças de 
que um dia a gente possa ter aqui uma situação menos 
árida. E isso se dá pelo convencimento, pelo conven-
cimento de ideias. E, graças a Deus, nunca tratei as 
pessoas mal por elas terem ideias diferentes.

Acredito nesse convencimento diante da crise 
ambiental que estamos vivendo, dos desastres eco-
lógicos que estamos vivendo. Tenho certeza de que 
a única forma de fazermos essa reparação é ficando 
vigilantes; e uma vigília que se traduza em atitude prá-
tica, uma vigília que se traduza em compromisso com 
as gerações vindouras, porque às vezes a gente não 
faz a ligação entre aquilo que votamos aqui e aquilo 
que pretendemos como sentimento para as gerações 
futuras, para os nossos filhos e netos.

Então, fico feliz com seu aparte. E o apelo que 
faço aos meus colegas...

(Interrupção do som.)

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – ...para 
que possamos votar o texto na forma como veio na me-
dida provisória, sem as emendas, que desconstituem 
todos os avanços da legislação ambiental brasileira e 
que ainda interferem nas competências do Poder Públi-
co, do Poder Executivo, estabelecendo um prazo para 
que se dê uma licença. E neste caso, no meu entendi-
mento, não há base legal para que façamos isso, por-
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que, se o Legislativo não pode estabelecer prazo para 
a regulamentação de uma lei, como pode estabelecer 
prazo para que um projeto técnico seja avaliado e sem 
prejuízo da qualidade que ele precisa ter?

Durante o discurso da Sra. Marina Silva, 
o Sr. Magno Malta, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos para usar da palavra o orador inscrito 
para discussão do mérito, Senador Expedito Júnior, 
que é do PR.

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG) – Sr. 
Presidente, gostaríamos de usar a palavra um minuto, 
se V. Exª permitir.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, V. Exª tem a palavra. 

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG. como 
Relator. Sem revisão do orador.) – Apenas para es-
clarecimento à Senadora Marina Silva.

É importante destacar que fizemos o nosso pa-
recer, lastreado no trabalho que veio da Câmara, com 
bastante preocupação com o meio ambiente. O art. 1º 
diz que o objetivo principal da política nacional de meio 
ambiente é conciliar o desenvolvimento econômico e 
social com a melhoria da qualidade do meio ambiente. 
Esse esforço nenhum de nós pode desprezar, e todo 
o nosso trabalho tem de ser voltado para ele.

Classificamos – melhorando, no nosso entendi-
mento, o que veio da Câmara – as intervenções ro-
doviárias em duas partes: a primeira parte, lembro à 
Senadora Marina Silva, refere-se às obras de manu-
tenção, recuperação e conservação. Dispensamos o 
licenciamento para essas obras rodoviárias.

E, por certo, sabe a Senadora que, quando era 
Ministra do Meio Ambiente, assinou portaria com o 
Ministro dos Transportes já dispensando de licencia-
mento as obras que estão incluídas no art. 3º do meu 
trabalho.

Quanto ao art. 4º, trata-se de obras de estradas 
de pavimentação que seriam a melhoria do piso da 
pista de rolamento existente e duplicação, dentro dos 
limites da faixa de domínio. 

Portanto, entendemos que, com esse esforço, 
simplificamos o processo de licenciamento ambiental, 
que não pode atrapalhar o cronograma das obras de 
prioridade no sistema viário do País, para promover o 
desenvolvimento econômico e social. De toda maneira, 
também, as obras e os esforços do desenvolvimento 
econômico e social não podem agredir a necessidade 
do licenciamento prévio, proferido e concedido pelos 
órgãos do Ministério do Meio Ambiente.

Houve um cuidado de nossa parte, Sr. Presiden-
te, Senadora Marina Silva, no sentido de promover um 
trabalho consciente, que, espero, seja considerado 
aqui, no âmbito do Senado Federal.

Muito obrigado.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sena-

dor, pelo art. 14, para um breve esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Pelo art. 14, concedemos a palavra à Senadora Ma-
rina Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pl. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Primeiro, Sr. Pre-
sidente, fiz a devida ressalva em relação à portaria 
assinada com o Ministério dos Transportes. Essa por-
taria deu um certo trabalho; demorou um certo tempo 
para a sua negociação exatamente porque, durante 
o processo, havia o interesse, de parte do Ministério 
dos Transportes, de que entrasse, na forma como está 
entrando agora nessa medida provisória, a idéia de 
que as estradas já existentes dispensariam o licencia-
mento ambiental prévio, ou entrariam em processos 
simplificados. No nosso entendimento, as estradas já 
existentes, as que precisam ser pavimentadas, que não 
são pavimentadas ainda, precisam, sim, do estudo de 
impacto ambiental, precisam de licenciamento ambien-
tal prévio, de todas as fases do licenciamento. As da 
portaria estão inteiramente acolhidas. Se não se faz 
tapa-buracos, se não se faz recuperação asfáltica ou é 
porque não têm dinheiro ou é porque não querem, não 
porque não existe instrumento legal para fazê-lo. 

Agora, quererem colocar dispensa da licença 
prévia para investimentos do tipo da BR-364 ou da 
BR-319 será um dos maiores desastres ambientais da 
Amazônia. Só não foi um desastre a BR-163 em fun-
ção de todo o esforço feito pelo conjunto do Governo, 
inclusive o Ministério dos Transportes. E a licença só 
não foi questionada na Justiça porque fizemos todo o 
trabalho de governança tendo todo o cuidado em todas 
as fases. Como disse, infelizmente, mesmo depois de 
a licença prévia haver sido dada, só dois anos depois 
é que se pediu a licença de instalação, e sequer se 
priorizou a obra para os recursos do PAC. Então, não é 
por falta de mecanismo para que se façam os reparos 
necessários que não tenham os impactos ambientais 
aos quais me refiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Esse é o debate qualificado do Senado da República 
do Brasil. Ouvimos, primeiramente, o ex-Ministro Eliseu 
Resende. Ninguém mais do que ele tem competência 
neste País para dissertar sobre estrada. E ouvimos, 
agora, Marina Silva, extraordinária ex-Ministra do Meio 
Ambiente. Ninguém mais do que ela entende desta na-
tureza. E cabe ao Senado, na votação – a sabedoria 
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está no meio, como diz a Bíblia; a virtude está no meio 
–, encontrar o consenso para servir ao Brasil. 

Com a palavra, para discutir, o Senador Expedito 
Júnior, que é do PR, partido presidido pelo Ministro dos 
Transportes – dinâmico Ministro –, e que aqui repre-
senta com grandeza o Estado de Rondônia.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de-
pois do brilhante e competente debate entre os dois 
ex-Ministros, fica até mais difícil o debate para uma 
pessoa como eu.

Mas, assim como fez a Senadora Marina – e 
respeito o posicionamento de todos os Senadores 
desta Casa, respeito aqueles que defendem as suas 
ideologias –, também defendo as minhas ideias. E, di-
ferentemente do que se falou muito aqui, das mudan-
ças do projeto apresentado pelo Senador Eliseu, pelo 
ex-Ministro Eliseu Resende, acredito que o Ministro 
Eliseu Resende, inclusive, melhora, aprimora ainda 
mais o relatório que veio da Câmara. 

Não foi dito aqui ainda, Sr. Presidente, que essa 
medida provisória, se não estou enganado, foi trans-
formada em projeto de lei de conversão, aprovado 
na Câmara dos Deputados pela mesma bancada do 
Partido dos Trabalhadores. O Relator, Deputado José 
Guimarães, foi quem apresentou as emendas lá na 
Câmara dos Deputados. E, ao chegar a esta Casa, 
houve algumas adaptações promovidas, feitas pelo 
Ministro Eliseu Resende.

Entendo que temos de ter cuidado, e não podem 
ser taxados aqui, aqueles que pensam diferente, de 
estarmos contra a preservação, de estarmos contra o 
meio ambiente. Mas não dá para encarar também, e 
não dá para ficar na expectativa, não dá para ficar na 
esperança, quando temos milhares de pessoas lá na 
BR-429, que corta o Estado de Rondônia, que corta o 
meu Estado, que estão esperando, Ministro Eliseu, há 
mais de dez anos – há mais de dez anos – pela licença 
do Ibama. Estão morrendo pessoas, vidas estão sen-
do ceifadas naquela BR. Na seca: é estrada ruim, de 
péssima qualidade, é poeira, é a doença; nas águas: 
é o atoleiro, é a ambulância que não consegue cortar 
as estradas, que não consegue chegar aos grandes 
centros, que não consegue chegar aos hospitais.

Quando se vê um Senador que mora fora da 
nossa Região Amazônica, Senador Mão Santa, como 
eu vi aqui alguns Senadores do Sul, discursando, é 
muito bonito. O discurso do parlamentar é muito bo-
nito, mas a realidade, a prática é outra em relação ao 
que acontece lá na nossa região, ao que acontece lá 
no nosso Estado. Nós não podemos ser penalizados 
dessa forma! 

Por isso, venho a esta tribuna para defender o 
parecer, para defender o relatório do Senador Eliseu 
Resende, a quem cumprimento e parabenizo. Inclusi-
ve, fiz algumas anotações, até para deixar claro que 
nós também temos preocupação com a questão meio 
ambiente. Eu fiz isso lá na Comissão, quando da dis-
cussão, e volto a repetir: não acredito que uma estrada 
já existente, que uma estrada já em operação vá sofrer 
ali nenhum desmatamento. Eu disse, na Comissão, digo 
desta tribuna: eu quero desenvolvimento para a minha 
região; eu quero o progresso também, assim como foi 
para São Paulo, assim como foi para o Rio de Janeiro, 
assim como foi para Senadores de Santa Catarina, que 
discursaram bonito aqui contra o relatório de V. Exª. 
Eu quero o desenvolvimento. Eu quero o progresso. 
Eu quero o asfaltamento para a minha região. Eu não 
posso abrir mão disso. É uma questão de soberania. 
É uma questão de tratamento isonômico. 

Sr Presidente, a reconstrução da BR-319 – ela 
foi falada aqui, inclusive por um dos líderes que eu 
respeito muito nesta Casa, e faço questão de escutá-
lo sempre, que é o Senador Arthur Virgílio – é uma 
questão de estratégia. Ela dá acesso ao Polo Indus-
trial de Manaus, Senador Jefferson Praia. Isso nós 
vamos olhar pelo lado econômico, pois ela dá acesso 
ao Polo Industrial. Mas há um lado mais substantivo 
nessa discussão, que é o debate sobre o aspecto da 
segurança nacional. E a segurança nacional, para 
mim, está acima de qualquer outra discussão. A BR-
319 foi aberta, construída e teve trechos asfaltados no 
começo da década de 70 pelas Forças Armadas, com 
o intuito de preservar a segurança nacional. Foi esse 
intuito que levou as Forças Armadas a pavimentar a 
BR-319. Hoje, ela está completamente abandonada. 
Temos de fazer esse reconhecimento. Ela é carente 
de reconstrução, de restauração. A MP nº 452 vem 
viabilizar a sua recuperação, ela vem viabilizar a re-
construção de uma estrada já existente, de uma es-
trada já pavimentada no passado, pendente também 
de licença do Ibama.

Sabemos, acompanhei a briga do Ministro Alfredo 
Nascimento agora com o Ministro Minc. Foi preciso ir 
ao Palácio do Planalto pedir a intervenção da Ministra 
Dilma e do Presidente Lula, porque há o dinheiro – di-
ferentemente do que ouvi aqui de que não há dinhei-
ro no Ministério dos Transportes – para a construção 
da obra, mas há o impasse da licença de uma estra-
da que já foi pavimentada, de uma estrada que já foi 
asfaltada. Então, não dá para entender. Perdoem-me 
aqueles que defendem o contrário. Não dá para en-
tender. Tenho de subir à tribuna e, infelizmente, de re-
pente, os nossos posicionamentos são contrários aos 
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de outros Senadores que respeito muito, pelas suas 
posições nesta Casa.

Para se ter uma idéia, fiz um levantamento, escu-
tando nossos militares: se, hoje, as tropas do Exército 
Brasileiro precisassem se deslocar das Regiões Sul e 
Sudeste para rechaçar um suposto ataque de invasão 
territorial vindo do Norte ou de qualquer outro lugar, as 
tropas terrestres levariam de três a cinco meses, em 
razão do estado precário da BR-319. Sendo recupe-
rada essa estrada, esse deslocamento de tropas se 
daria, no máximo, em 30 dias.

Então, é preciso observar que o asfalto não é o 
fim da floresta. Ele é a garantia da soberania, como 
disse no começo da minha fala. É a garantia da sobe-
rania do Brasil sobre a floresta, é a presença do Estado 
na Amazônia em sua plenitude, Senador. É o que nós 
queremos, é o que nós reivindicamos. 

Recente reportagem do programa Fantástico, da 
Rede Globo, discorrendo sobre as localidades com 
menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 
Brasil, fez uma referência a um dos Municípios do Acre, 
se não estou enganado ao Município de Jordão, onde 
vivem cerca de 6,3 mil pessoas. Ali é um exemplo claro. 
A reportagem mostrou que a população não conhecia 
sequer um chuchu. Não há estradas, não há condições 
de saírem da cidade. São pessoas que vivem ilhadas. 
Assim como disse do Senador Arthur Virgílio, que, da 
cidade de Manaus, precisa sair de barco ou de avião. 
Nós precisamos modificar isso! 

É por isso que estou aqui apoiando o relatório do 
Senador Eliseu Resende, porque, além de simplificar, 
ele está flexibilizando as licenças ambientais. 

Eu quero deixar já claro aqui o meu voto favorá-
vel. Estarei aqui, na terça-feira. E falo em nome do meu 
partido, dos quatro Senadores do PR: estaremos aqui, 
na terça-feira, para votar com o relatório do Senador 
Eliseu Resende.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com os nossos cumprimentos, por obediência ao 
tempo. Nota 10, porque foram dez minutos. 

Antes de chamar o próximo orador, que é do meu 
Piauí, Senador Eliseu e Senadora Marina, eu sei que 
a gente tem que buscar a história. E quem começou a 
entender de defesa da natureza foi o filósofo Sófocles, 
que disse: “Na natureza muitas são as maravilhas, mas 
a mais maravilhosa é o ser humano”.

E, quanto à estrada, eu me lembraria, ô Senador 
Heráclito, de Dom Pedro II, que viajava pouco. Em uma 
de suas viagens à Europa, escreveu uma carta: “Prin-
cesa Isabel, minha filha, lembre-se de que estrada é o 
melhor presente que se pode dar a um povo”. Depois, 
Washington Luís governou e disse: “Governar é fazer 
estradas”. E Juscelino Kubitschek – ouviu, Eliseu Re-

sende, que V.Exª revive aqui e representa aqui –, aquela 
grandeza de mineiro, governou Belo Horizonte, Minas 
e o Brasil com o binômio “Energia e Transporte”. 

Com a palavra, o Senador Heráclito Fortes, o 
maior líder municipalista do Estado do Piauí. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, feliz é o homem público que 
tem o privilégio de ocupar a tribuna do Senado e ter 
a oportunidade de ouvir esse extraordinário Senador 
Eliseu Resende. 

A história de Eliseu confunde-se com a estrada. 
A dedicação desse extraordinário Senador mineiro, 
durante toda uma vida a desbravar este País, merece 
de todos nós o respeito. Agora, ter como contraponto 
esta extraordinária figura humana que é a Senadora 
Marina Silva faz com que esta Casa cresça e esse 
debate engrandeça o Parlamento.

É evidente que essa é uma questão que nós te-
mos que olhar com muito cuidado. Se há alguém que 
procurou impor regras dentro daquilo que acredita 
neste País, sem dúvida nenhuma, foi a Ministra Marina 
Silva. E essa sua demissão deu-se por quê? Deu-se, 
Senador Suplicy, exatamente no momento em que o 
partido da Senadora foi perdendo os compromissos 
programáticos, principalmente com o meio ambiente, 
e começou a se deixar levar pela decisão das emprei-
teiras e dos grandes empreendimentos.

É evidente que, se a Ministra Marina Silva estives-
se no Governo do Partido dos Trabalhadores, aquele 
que empolgava as ruas deste País com a defesa do 
meio ambiente, personificada na luta de Chico Mendes, 
a Ministra Marina Silva ainda era hoje a Ministra do Meio 
Ambiente deste País e estaria, com compostura de Mi-
nistro de Estado, defendendo e tentando preservar o 
meio ambiente brasileiro. Jamais estaria nas ruas deste 
País fazendo a apologia da maconha ou de qualquer 
outro tipo de droga. Não sou contra os consumidores, 
mas acho um desrespeito um Ministro de Estado, num 
país como o nosso, de distorções, onde a sociedade 
tem uma dificuldade extrema de controlar a juventu-
de, um Ministro que não cuida das suas tarefas como 
a Nação precisa neste momento se dar ao desplante 
de, pelas ruas de Copacabana ou de Ipanema, fazer 
a apologia de algo que, no Brasil, ainda não é liberado 
e de algo que o próprio Governo, do qual ele participa, 
defende. Mas nada acontece e as coisas ficam como 
dantes, Senador Suplicy.

Agora, nós temos que levar em conta que, hoje, 
o que mais degrada o meio ambiente neste País, às 
margens das estradas brasileiras, são os integrantes 
do Movimento dos Sem Terra, fazendo verdadeiras 
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vilas, hasteando suas bandeiras, fazendo invasões, e 
tudo fica por isso mesmo.

Eu sou de um Estado, o Estado do Piauí, em que 
temos várias estradas – o Senador Mão Santa sabe 
disso – com as margens invadidas, num desrespeito 
ao meio ambiente. As ONGs, Senadora Marina Silva 
– e nós sabemos distinguir as ONGs boas das ONGs 
más –, são também outra vertente, que, quando que-
rem, desvirtuam de maneira perversa o meio ambiente, 
muito embora, algumas vezes, elas sejam constituídas 
até para proteger.

Mas, Senador Suplicy, o que me trouxe a esta 
tribuna não foi discutir exatamente este assunto, em-
bora concorde em gênero, número e grau com o que 
defende o Senador Eliseu Resende. Mas venho trazer, 
Senadora Marina Silva, a esta Casa e ao País um fato 
interessante, Senador Eliseu.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador, 
só um aparte? Eu vi que V. Exª se interessou pelo 
tema e já fiquei muito empolgada, porque é um espa-
ço de diálogo.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
não, com o maior prazer.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Mas em 
relação a essa questão do desmatamento, um estudo 
recentemente apresentado pelo Imazon dá conta de 
que os pequenos agricultores, aí incluindo todos, são 
responsáveis por cerca de 20%. Oitenta por cento é 
responsabilidade dos grandes. Registro isso só para 
colocar as coisas na devida proporção, para que pos-
samos tratar, no mérito, da dificuldade de cada um 
dos problemas. Vinte por cento é responsabilidade de 
assentamentos, oitenta por cento de outros proprietá-
rios, e grandes proprietários. Só uma contribuição ao 
pronunciamento de V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quero 
dizer a V. Exª que não estou distinguindo o pequeno 
do grande. Apenas há uma diferença. Os pequenos, 
as invasões de que falei aqui são financiadas pelo 
Governo, são financiadas pelo Governo, ou então são 
beneficiadas pela omissão do Governo, porque nós 
não sabemos, não temos conhecimento de, em lugar 
nenhum deste País, um assentamento desses feito 
pelo Movimento dos Sem Terra à margem das nossas 
estradas que tenha sofrido uma ação do Governo para 
demovê-los. E, hoje, ao passar pelas estradas brasi-
leiras, de Norte a Sul do País, nós vemos, Senador 
Eliseu Resende, essas invasões consolidadas, o que 
é lamentável, o que é uma lástima.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – E inclusive 
esses que ficam nas margens das estradas, ficam em 
áreas degradadas, que não têm mais uma moita. São 
áreas já degradadas, historicamente, que, na maioria 

das vezes, nem servem para produção. Era só essa 
questão. Não quero polemizar com V. Exª.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O 
que é mais grave é o fato de que eles estão ocupan-
do áreas degradadas, quando, na realidade, a mis-
são deles é procurar terra para promover a reforma 
agrária. Então, V. Exª concorda exatamente com que 
eu digo. O que se faz nas estradas brasileiras é uma 
lástima, porque, se são área degradadas, o que é que 
eles vão fazer lá?

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Porque 
eles não têm terra, não é Senador?

O SR. HERÁCLITO FORTES ( DEM – PI) – De-
viam procurar áreas de terra produtiva, e não escolher 
exatamente as margens. Mas é porque na margem 
das estradas eles são vistos. 

Eu até concordo. Mas o Governo não pode se 
tornar omisso em relação a esses fatos. 

Mas o que me traz aqui é uma coisa interessante: 
o Governador do meu Estado é um homem bom. É um 
homem bom, não é um homem mau, acolhedor, hos-
pedeiro – o Senador Suplicy que o diga –, generoso, 
mas pegou uma mania de mentir com o dinheiro público 
que é uma coisa que ninguém aguenta mais.

Imagine que ele anuncia agora R$1,2 bilhão, Se-
nador Eliseu Resende, de liberação para o Piauí, pelo 
BNDES e não sei mais quem, para a construção de 
estradas, Senadora Marina. Dois mil e cem quilômetros. 
E ele é candidato ao Senado. Então, essas estradas 
são para serem feitas daqui até ele deixar o Governo. 
Deve ser em abril do ano que vem. 

Imagine a senhora a irresponsabilidade de um 
governador enganando a população piauiense com um 
projeto dessa natureza, Senador Eliseu, sem passar 
por todo esse trâmite de meio ambiente, de discussão. 
É lamentável. É lamentável o que estamos vendo no 
Estado do Piauí, Senador Mão Santa. O Governador 
anunciar, imaginem, um ou dois bilhões – estou tão 
confuso com o Governador... Acho que é um bilhão 
mesmo. São 2.100 quilômetros de estradas e R$1,2 
bilhão liberados.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Só 
queria compreender, Senador Heráclito. 

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

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – De um 
lado, V. Exª anuncia que o Governador Wellington Dias 
está querendo construir estradas. E que talvez...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
aplaudo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...te-
nha a vontade de fazê-lo.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – 
Sim.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E, se 
possível, até o ano que vem; se possível, até abril; se 
não, até o final do seu mandato.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. 
Exª não é um dos que defendem que ele deve ficar 
até o fim?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Daí, 
V. Exª...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª 
é dos que defendem que ele deve ficar até o fim?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu só 
quero compreender uma coisa. Porque V. Exª, ao mes-
mo tempo, coloca que deve ser modificada a legislação 
para que não se tenha tanta atenção para com o licen-
ciamento de meio ambiente. Ora, se V. Exª deseja que 
haja o devido licenciamento prévio do meio ambiente 
para a construção das estradas no Piauí, então, V. Exª 
está de acordo que isso precisa ser objeto de respeito 
pelo Governo do Estado do Piauí. Então vai ser feita a 
estrada, mas vai ser cumprida a legislação de planeja-
mento prévio para verificar se está havendo qualquer 
dano ao meio ambiente. É claro que o Governador 
Wellington Dias vai respeitar a legislação que aqui se 
pretende modificar, mas que, por enquanto, exige que 
haja o devido respeito de licenciamento do meio am-
biente para a construção de estradas.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. 
Exª talvez...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu só 
quero compreender se não há qualquer contradição 
na observação de V. Exª

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não, 
não. V. Exª vai compreender tranquilamente. A dificul-
dade de V. Exª é que V. Exª é um extraordinário parla-
mentar, mas nunca administrou uma bodega. Então, V. 
Exª não sabe o que é administração. Não sofreu, como 
eu sofri como Prefeito de Teresina. Na administração, 
existe uma famigerada coisa chamada burocracia. Va-
mos admitir...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. 
Exª...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
vou explicar agora a V. Exª. Eu vou explicar.

O Sr. Eduardo Suplcy (Bloco/PT – SP) – Mas 
antes de... Mas V. Exª precisa, primeiro, respeitar que, 
dentre outras coisas que já fiz em minha vida, fui Pre-
sidente da Câmara Municipal de São Paulo, por dois 
anos. E graças a...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Mas 
não constrói estradas.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E gra-
ças à gestão ali desenvolvida...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quan-
tos quilômetros de estradas V. Exª fez na sua adminis-
tração? É uma questão diferente, Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
pude evitar que, por exemplo, fosse pago por duas 
vezes o conserto do heliponto em cima da Câmara, e 
coisas dessa natureza.

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não 
precisarei desenvolver tudo que fiz ali.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Até aí 
V. Exª consegue evitar. Mas estamos falando em cons-
truir, e não é de mérito não. Eu acho a função de V. Exª 
como parlamentar, como legislador, fantástica.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu fiz 
uma reforma na estrutura administrativa e arquitetônica 
da própria Câmara Legislativa.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Mas 
não construiu estrada, não fez concorrência, não fez 
licitação para obra de grande porte. 

O que quero dizer a V. Exª é que se o Governador 
conseguisse esse um bilhão e duzentos milhões, o que 
não é verdade, ele tem que passar pelo processo de 
licença ambiental, de projeto, de concorrência, a não 
ser que ele já tenha a carta, aqui no bolso do colete, 
de quem vai ganhar essas obras, aí ele ganha uma 
etapa. Lá no Piauí, aliás, temos umas concorrências 
assim meio misteriosas, não sei se seria esse caso, se 
o BNDES se prestaria a esse papel. Mas, veja bem, não 
há a menor condição da construção de 2.100 quilôme-
tros de estrada no Piauí, nesse período e nesse tempo 
que o Governador promete, até porque esse Gover-
nador que está prometendo esses 2.100 quilômetros 
de asfalto é o que prometeu cinco hidrelétricas, dois 
aeroportos internacionais, é o que vem prometendo, 
Senador Eduardo Suplicy, e não conclui. E o deses-
pero do povo piauiense é por isso, essas promessas 
estão cansando a população.

Para que o Governador reunir-se e prometer fazer 
em seis meses o que não fez em sete anos, Senador 
Eduardo Suplicy? A minha questão é lógica. Não há a 
menor possibilidade de ele fazer 300 quilômetros. Não 
fez até agora. É isso que estou dizendo, no meu zelo 
pelo meu pequenino Piauí.

V. Exª é o Senador pelo mais poderoso Estado 
desta Nação e deve sentir-se orgulhoso como paulis-
ta dessa extraordinária obra que o Governador Serra, 
seu ex-colega de Senado, vem fazendo por São Pau-
lo. E sabe que ele enfrenta, com muita dificuldade, a 
burocracia também.
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Senador Eduardo Suplicy, os grupos ecológicos 
limparam as obras. Esses movimentos sociais, muitas 
vezes alimentados por essas ONGs, atrasam as licita-
ções e as concorrências.

Seria muito bom, eu e o Senador Mão Santa es-
taríamos aqui vibrando e batendo palmas, para que 
isso tudo fosse verdade. Mas que as estradas feitas 
fossem estradas de qualidade, que resistissem às 
chuvas, e não essas estradas sonrisal, que, ao longo 
do tempo, têm sido feitas no Estado do Piauí e que, 
a cada inverno, passam pelo caríssimo processo dos 
famigerados e chamados tapa-buracos. 

O meu discurso aqui é de tristeza, porque vejo 
o Governador usar em vão o nome do BNDES, mais 
uma vez para enganar os piauienses. É lamentável. 
Vejo agora – e senta-se ao seu lado o Senador Edi-
son Lobão Filho, Senador Eduardo Suplicy – o Go-
verno Federal mandar helicóptero e dar toda atenção 
para as enchentes do Maranhão. No Piauí, Senador 
Edison, o Presidente Lula esteve um dia, passeou de 
helicóptero, andou em determinada área e anunciou 
a liberação de R$12 milhões. Como se diz lá na gíria 
do Maranhão, uma “merrreca”. Bom, três dias depois, 
o próprio Governador, insatisfeito, confessa, num de-
sabafo publicado pela sua conterrânea Sônia Racy, 
que aquela declaração era injusta, que aquilo não era 
verdadeiro – quem disse foi o Governador Wellington, 
até o elogiei aqui –, que, na realidade, aquele dinheiro 
era da enchente passada e nunca tinha sido pago.

Durma-se com um barulho desse.
Senador Lobão Filho, com o maior prazer, ouço 

V. Exª.
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Nobre Sena-

dor Wellington, por quem tenho grande admiração e 
afeto... Heráclito, perdão, estou com o Wellington na 
cabeça. Meu amigo Heráclito, sou testemunha, porque 
estava presente, porque acompanhei o Presidente Lula 
na viagem que fez ao Maranhão, vindo do Piauí; fui 
testemunha da visita do Ministro Geddel Vieira Lima 
duas vezes ao meu Estado, como o fui dos pleitos e 
do sofrimento do povo do meu Estado, dos pleitos dos 
Prefeitos e do Governo do Estado. Não há político que 
defenda o Governo Federal ou Estadual num momento 
de crise como este, se não tiver retorno e respostas 
aos anseios da sua população, que o está ali pressio-
nando como parlamentar. E tenho um testemunho a dar 
aqui. Acompanhei... V. Exª sabe que sou empresário, 
dado ao pragmatismo das coisas, à objetividade; que 
participei ativamente do Governo do Estado durante o 
Governo Edison Lobão, como uma espécie de super-
secretário, então acompanhei todas as obras. E nós 
fizemos muitas obras, quero dizer a V. Exª. Acompa-
nhei obras da saúde, da educação, de vias, na área 

de infraestrutura, todas as obras e o que ouvi achei 
muito concreto da parte do Presidente da República, 
da parte do Sr. Ministro Geddel Vieira Lima.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Com 
relação a Maranhão.

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Com relação 
ao Maranhão. Não vou entrar no mérito do Piauí.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Obri-
gado.

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – O que ouvi 
foi o seguinte: hoje, a sociedade não permite mais a 
irresponsabilidade até na transferência dos recursos. 
A União precisa ter consciência de que precisa percor-
rer os caminhos burocráticos necessários, para que a 
utilização desse dinheiro depois possa ser fiscalizado. 
Então, eu estava presente, quando o Ministro Geddel 
disse a todos os Prefeitos das cidades do Maranhão 
atingidas que era necessário que eles dessem o pri-
meiro passo. O dinheiro estava reservado, R$300 
milhões aprovados pelo Congresso Nacional na MP 
que designava o dinheiro para essas enchentes. De-
pois entramos com o pedido de suplementação, mas, 
inicialmente, R$300 milhões. E esse dinheiro só seria 
liberado perante a primeira atitude daqueles municípios 
atingidos: a listagem e os quatro documentos que ele 
listou serem necessários para que as verbas pudessem 
ser liberadas. Confesso a V. Exª que, sentindo o sofri-
mento do meu povo, ouvindo aquela explicação, cabe-
me como Parlamentar pressionar, para que os meus 
municípios tenham a competência de pedir o dinheiro 
e recebê-lo. Preocupados com a incompetência dos 
nossos Prefeitos, o que fizemos? Buscamos técnicos 
da Caixa Econômica, junto com técnicos do Governo 
do Estado, montamos um grupo de crise, um grupo de 
trabalho, para receber as demandas das prefeituras e 
encaminhá-las consolidadas para o Governo Federal. 
Então, não acreditando que as prefeituras pudessem 
ser capazes de fazer esses projetos, montamos um 
grupo de crise. Espero, Senador Heráclito, que o seu 
Governador do Piauí também tenha essa preocupação 
e que possa dar ao Governo Federal os instrumentos 
necessários, para que seja liberado o dinheiro de que 
seu Estado tanto precisa. Vi as imagens do Piauí e me 
compadeço com V. Exª pelo sofrimento do seu povo 
também. Tenho certeza de que nós, juntos, os Sena-
dores desta Casa com o Governo Federal, poderemos 
ajudar a minorar o sofrimento da população.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço o depoimento de V. Exª; mais do que um aparte, 
é um depoimento.

Quero mostrar aqui ao meu caro Senador Su-
plicy, um homem que ama este País: veja a diferença 
de tratamento dada ao Maranhão e ao Piauí. Eu não 
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sei que mal o Piauí fez ao Governo Federal, Senador 
Lobão Filho. 

É uma coisa incrível, é uma insensibilidade. Os 
Ministros já foram lá diversas vezes, o Ministro Ged-
del... É uma história mal contada. Tenho um apreço 
pessoal muito grande pelo Ministro Geddel, mas ele 
saiu de lá com a pecha de que perdeu, inclusive, um 
plano de trabalho das enchentes, o que não foi culpa 
dele. Entregaram lá para o assessor. O Presidente da 
República disse que entregou ao Ministro Geddel, e, 
na realidade, não era nem para entregar ao Ministro 
Geddel, mas ao Ministro das Cidades, e o que levamos 
lá foi isso. O Presidente Lula anunciou R$12 milhões, 
que eram restos a pagar das enchentes passadas. 
Mas vejo as ações na televisão, todo dia, no Maranhão: 
helicóptero da FAB, aviões chegando lá. Acho que o 
Governador do Piauí, anunciando essas estradas... Um 
bilhão! “O Maranhão tem um programa no BNDES, do 
Banco Mundial, para receber R$1,2 bilhão de estrada”. 
Não tem. Não tem. Bem menos. 

(Interrupção do som.)

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Estou 
sem som. Fez com a venda da companhia energética 
de lá. Aí o Governador anuncia: R$1 bilhão, Senador 
Edison Lobão Filho. É para a gente achar graça, é para 
a gente rir, é para enganar o povo. 

Aí traça a estrada tal, no lugar tal... É um negó-
cio... Agora, ele está anunciando que vai inaugurar o 
aeroporto internacional da Serra da Capivara. Vejam 
bem, um aeroporto internacional tem de ter no mínimo 
2,5 mil, 2,8 mil metros de pista. Ele está prometendo 
inaugurar até junho um aeroporto com 1,6 mil metros. 
É um campo de pouso.

Um Boeing lotado tem dificuldade de descer. 
Numa emergência, desce, mas para quê anunciar que 
é um aeroporto internacional? Quantos aeroportos in-
ternacionais o Maranhão tem? Um que se presta para 
ser internacional, mas não é internacionalmente ainda 
reconhecido. O Piauí anuncia dois: um na terra do Se-
nador Mão Santa e outro na Serra da Capivara.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Peço permissão para prorrogar até dez horas, para 
encerrarmos aqui.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
agradeço a V. Exª. Vou encerrar o meu pronunciamen-
to, mas acho que o Senador Suplicy ainda está ávido 
para falar, S. Exª está ali beliscando o microfone, e eu 
não poderia me privar desse prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Só 
quero compreender, Senador Heráclito Fortes. V. Exª. 
é a favor, quer ajudar o Estado do Piauí, o Governador 
Wellington Dias, ainda que sendo de oposição a ele, 

a fazer as estradas de que o Piauí necessita? Está V. 
Exª. disposto a ajudar o Piauí a ter o aeroporto lá na 
Serra da Capivara e o aeroporto também expandido 
na cidade de Parnaíba? 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. 
Exª. foi seminarista? 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então, 
eu quero só compreender se V. Exª. está a favor e se 
também V. Exª. é candidato a Governador do Estado 
do Piauí. Porque isso é importante as pessoas sabe-
rem. V. Exª. tem aqui o interesse legítimo em falar do 
seu Estado, como Senador, então, acho que o povo 
do Piauí merece saber se V. Exª. está se apresentan-
do como um pré-candidato ao Governo do Estado do 
Piauí. Quem sabe o próprio Governador Wellington Dias 
tenha interesse em saber, porque V. Exª. representa, 
certamente, um desafio e, por isso, aqui se interessa 
pelas coisas do Estado do Piauí, assim como o Se-
nador Mão Santa, que também acho que gostaria de 
saber esta importante revelação.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
conheci um novo Suplicy, um Suplicy que eu não co-
nhecia ainda, é aquele que encomenda o corpo ou 
aquele que interroga o noivo minutos antes de dizer 
“sim” ou “não”. A maneira como ele me perguntou, a 
enfática é como aquela de ou diga agora ou cale-se 
para sempre. Não, meu Partido é democrático, não 
precisa essa pressa. 

Agora, eu tenho mais chance de ser candidato 
no Piauí do que V. Exª. em São Paulo, muito embora 
V. Exª. tenha mais voto e mais competência. Agora, o 
meu Partido gostaria que eu fosse candidato, o seu 
não o quer, o seu não lhe dá chance, o seu lhe veta, 
como já vetou outras vezes. De forma que nós temos 
apenas essa diferença.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª. 
se engana, porque, da última vez em que fui candida-
to, em 2006,...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Naque-
la vez em que V. Exª. fez as prévias contra o Lula?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... fui 
candidato consensual por todos os...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – A 
Senador. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A 
Senador.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eles 
preferem V. Exª. longe de São Paulo do que lá na ci-
dade. Eles não o querem dentro de São Paulo. Fique 
tranquilo, fique absolutamente tranquilo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Fui can-
didato ao Senado e com o apoio de todo o Partido.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Man-
dam-lhe quantas vezes V. Exª. quiser para aqui. Agora, 
eles não lhe querem lá em São Paulo. Não lhe quise-
ram como candidato a prefeito – V. Exª. era o melhor 
candidato.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu fui 
candidato a Prefeito em 85...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quan-
do não tinha chance. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E em 
92. Duas vezes. E a Governador em 86.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quan-
do não tinha chance, Senador. Estou falando agora, 
agora.

Quer que eu lhe diga uma coisa?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Agora 

está tudo em aberto.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quer 

que eu lhe diga uma coisa?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Está 

tudo em aberto.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Se 

esse seu partido tivesse juízo, estaria fazendo pesquisa 
no Brasil e testando o nome de V. Exª. como candidato 
a Presidente da República. V. Exª. é um nome que é 
visto em todo o País, é um nome respeitado, mas seu 
partido não lhe quer.

V. Exª. fez umas prévias para enfrentar o Presi-
dente Lula e deu no que deu.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Dis-
putei democraticamente. O Presidente venceu, e eu o 
apoiei de pronto.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Que 
democracia! Que democracia!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª. 
vai se candidatar como pré-candidato perante outros 
pré-candidatos no Estado do Piauí? Quem sabe pos-
sa ser bom?

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Mas 
que democracia aquela convenção de que V. Exª. dis-
putou, hein? Gilberto Carvalho com chibata de um 
lado, Zé Dirceu com chibata do outro, o Delúbio com 
a mala...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ab-
solutamente!

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O 
Delúbio com a mala de dinheiro para não deixar, lem-
bra? O Silvinho Pereira numa Land Rover carregando 
convencional para votar contra o...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ab-
solutamente!

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não 
foi assim, Senador Suplicy. Não vamos fazer com que 
a memória do brasileiro seja desrespeitada.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
agora está distorcendo os fatos. Sinto-me obrigado a 
aqui transmitir.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Fique 
absolutamente à vontade.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Então, 
vou transmitir a V. Exª. O Presidente Lula se constitui 
numa das maiores lideranças na história do Partido 
dos Trabalhadores. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não 
tenho a menor dúvida.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Foi 
candidato três vezes em 1989, em 1994 e em 1998.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não 
tenho nenhuma dúvida. Apesar do PT, é um líder na-
cional respeitado.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E, em 
2002, constituía um desafio muito grande para qualquer 
pessoa dentro do PT se apresentar como pré-candida-
to. Apesar disso tudo, eu me apresentei para defender 
ideias, proposições. Foi a primeira vez na história do 
Brasil que um partido político convidou todos os seus 
filiados a comparecerem. Cento e setenta e dois mil 
o fizeram. O Presidente Lula teve 84,4% dos votos, e 
eu tive 15,6%.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Foram 
os votos mais conscientes daquela convenção. Ou não 
foram? Os seus votos.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não 
foi convenção. Em cada lugar do Brasil, as pessoas 
foram convidadas a votar.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Era 
uma prévia.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Numa 
prévia.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. 
Exª. não acha que os 15% dos seus votos foram cons-
cientes?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Acho 
que foi muito positivo. Foram conscientes. E foi positi-
vo. Mas também foram conscientes os votos dados ao 
Presidente Lula, pois legitimaram sua candidatura e 
contribuíram para que, nessa quarta vez que disputou, 
vencesse as eleições. Portanto, recomendo que haja 
prévias. No meu Partido, por exemplo, recomendo que, 
para o candidato ao Governo do Estado de São Paulo, 
haja prévias. Há hoje, se V. Exª. quiser saber, quatorze 
possíveis potenciais candidatos ao Governo do Estado 
de São Paulo. Isso está inteiramente em aberto... 
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª 
também é candidato?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Den-
tre os quatorze nomes, não me apresentei ainda como 
candidato, mas sou um dos possíveis candidatos. Ainda 
não foi definido isso. Para a Presidência da Repúbli-
ca, já transmiti à Ministra Dilma Rousseff que a estou 
apoiando e quero contribuir para que ela seja a nossa 
candidata à Presidência. Até porque ela própria abra-
çou a proposição que V. Exª. sabe muito bem que quero 
ver acontecer no Brasil em breve, da renda básica de 
cidadania. Quero que isso aconteça do Piauí a São 
Paulo, ao Rio Grande do Sul; no Estado do Maranhão, 
no Estado do Acre, em toda a parte.

(Interrupção do som.) 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – De 
maneira que o exercício da democracia é algo muito 
positivo. Nós tivemos, no ano passado, uma demons-
tração fantástica do exercício da democracia num par-
tido democrata, quando Hillary Clinton e Barack Oba-
ma, os Senadores do Partido Democrata, disputaram, 
empolgaram as suas respectivas bases nos Estados 
Unidos. Foi algo muito interessante. Eu gostei muito 
de ter assistido isto. Eu acho que isto é um exemplo, 
inclusive, para todos os partidos no Brasil. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Vou 
encerrar o meu pronunciamento. E quero dizer, Sena-
dor Suplicy, que uma das maiores alegrias que tenho 
nesta Casa é quando eu tenho a rara oportunidade 
de ter esse tipo de debate com V. Exª. V.Exª.é uma 
pessoa pura.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não 
é tão raro assim, porque V. Exª. gosta de provocar a 
mim e a todos: a Marina, ao Senador Mão Santa, ao 
Lobão Filho. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não, 
V. Exª. é uma pessoa pura. 

E, nessa pureza, ele, às vezes, faz umas revela-
ções inconscientes. Eu achei muito engraçado quando 
ele olhou para mim – falando sobre o Lula – e disse: 
“Mas o Lula perdeu quatro vezes”. É para dizer, no ín-
timo, no íntimo, é aquela...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – A 
quarta ganhou. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – A 
quarta ganhou, pois é, é para dizer: ...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quan-
do houve a prévia, aí ganhou. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – ... 
“Perdeu mais do que eu”. Então, você veja o que é 
essa disputa paulista, e que eu compreendo muito e 
não quero entrar nela. E ficaria muito satisfeito se V. 

Exª. não entrasse na disputa piauiense, até porque é 
desproporcional. V. Exª. é do maior Estado da Federa-
ção! V. Exª. um dia foi conquistado para ser – de três 
meses para cá – o porta-voz do Governador Wellington 
Dias nas ausências dele. 

Mas eu vou deixar um desafio a V. Exª. Hoje não 
dá, devido ao adiantado da noite. V. Exª é um homem 
puro, um homem transparente e um homem que to-
dos nós temos que respeitar. Eu faria um apelo a V. 
Exª para que amanhã explicasse à Nação de maneira 
bem clara se V. Exª foi a favor ou contra o retorno do 
Sr. Delúbio Pereira às hostes do Partido dos Trabalha-
dores. Muito obrigado, Senador.

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Mas antes 
eu gostaria de fazer um pequenino aparte, Senador 
Heráclito. 

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

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Eu queria 
fazer na realidade um convite.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sobre 
o Delúbio, amanhã; hoje, mais não.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Encerrada a discussão. Nós estamos em andamento 
da discussão.

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Um minuto, 
um minuto.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sobre 
o Delúbio a Nação vai aguardar para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Vou dar seqüência à sessão.

Encerrada...
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Só quero fa-

zer um convite ao Senador Heráclito porque eu acho 
que o Estado do Piauí anseia pelo Senador Heráclito 
como Governador, então eu e o Senador Presidente 
Mão Santa queremos convidá-lo a ingressar nas hos-
tes do PMDB, porque no Democratas V. Exª não vai 
conseguir nunca ser Governador. Então, venha para 
o PMDB... 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Por 
quê?

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Porque o 
PMDB é que é partido. Então, venha para o PMDB e 
será junto conosco...

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – O PMDB 
não está deixando o Mão Santa...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Encerrada a discussão e conforme as Lideranças vão 
fazer uma boa reflexão e o debate foi qualificado, em 
que dois Ministros, Eliseu Resende defendia a sua ex-
periência em construção de estradas e Marina Silva, a 
sua experiência de Ministra do meio ambiente.
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Encerrada essa discussão, e a votação se dará 
na próxima terça-feira. Eu convidaria até as Senadoras 
e os Senadores para que lessem a Constituição: o art. 
225 sobre meio ambiente.

São as seguintes as matérias transferidas 
para a próxima sessão deliberativa ordinária:

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 453, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2009, que constitui 
fonte adicional de recursos para ampliação de 
limites operacionais do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social -BNDES, e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 453, de 2009). 

Relator revisor: Senador Fernando Collor 
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-3-2009) 
Prazo final prorrogado: 1-6-2009 

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 455, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2009, que dispõe 
sobre o atendimento da alimentação escolar 
e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 
alunos da educação básica; altera as Leis nºs 
10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 
de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho 
de 2007; revoga dispositivos da Medida Pro-
visória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, 
e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá 
outras providências(proveniente da Medida 
Provisória nº 455, de 2009). 

Relatora revisora: Senadora Serys Slhes-
sarenko (Sobrestando a pauta a partir de: 19-
3-2009) Prazo final prorrogado: 1-6-2009 

4  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 456, DE 2009 

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 456, de 2009, que dispõe sobre 
o salário mínimo a partir de 1º de fevereiro 
de 2009. 

Relator revisor: Senador Jefferson Praia 
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-3-2009) 
Prazo final prorrogado: 1-6-2009 

5  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003 

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 
da Constituição Federal (que trata da ordem 
social). 

Parecer sob nº 187, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação para o segundo turno. 

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2008 

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48 
da Constituição Federal, para transferir da 
União para o Distrito Federal as atribuições 
de organizar e manter a Defensoria Pública 
do Distrito Federal. 

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 
(Votação nominal) 

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta. 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007 

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
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tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

12 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, 
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem, do 
Deputado Alberto Fraga), que altera os arts.47 
e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 
1971 (dispõe sobre a administração e o con-
selho fiscal das sociedades cooperativas). 

Parecer sob nº 95, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido. 

13 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
103, de 2005 (nº 45/1999, na Casa de ori-
gem, do Deputado Paulo Rocha), que veda a 
exigência de carta de fiança aos candidatos 
a empregos regidos pela Consolidação das 
Leis de Trabalho -CLT. 

Parecer sob nº 94, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, ofere-
cendo a redação do vencido. 

14 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
118, de 2005 (nº 1.153/2003, na Casa de ori-
gem, do Deputado Wasny de Roure), que mo-
difica o inciso II do caput do art. 44 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (dispõe 
sobre o aproveitamento de matérias cursadas 
em seminários de filosofia ou teologia). 

Parecer sob nº 95, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, ofere-
cendo a redação do vencido. 

15 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 11, 
de 2006 (nº 2.822/2003, na Casa de origem, 
do Deputado Sandro Mabel), que acrescenta 
parágrafo único ao art. 1º da Consolidação das 
Leis de Trabalho -CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor 
sobre a boa-fé nas relações de trabalho. 

Parecer sob nº 93, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, ofere-
cendo a redação do vencido. 

16 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Substituti-
vo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
170, de 2003 (nº 4.701/2004, naquela Casa), 
do Senador Almeida Lima, que dispõe sobre 
a emissão de declaração de quitação anual de 
débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras 
de serviços públicos e privados. 

Parecer favorável, sob nº 898, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior. 

17 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Substituti-
vo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
145, de 2004 (nº 6.415/2005, naquela Casa), 
do Senador César Borges, que altera os arts. 
1.211-A, 1.211-B e 1.211-C da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo 
Civil, e acrescenta o art. 69-A à Lei nº 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999, que regula o proces-
so administrativo no âmbito da administração 
pública federal, a fim de estender a prioridade 
na tramitação de procedimentos judiciais e ad-
ministrativos às pessoas que especifica. 

Parecer sob nº 358, de 2008, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Eduardo Suplicy, favorável aos 
arts. 3º ao 6º, e pela rejeição dos arts. 1º e 2º 
do Substitutivo da Câmara, restabelecendo o 
art. 1º do texto originalmente aprovado pelo 
Senado. 
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18 
EMENDAS DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 205, DE 1996 

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
205, de 1996 (nº 3.777/1997, naquela Casa), 
do Senador Sérgio Machado, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990 -Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor (a oferta e apresen-
tação de produtos ou serviços devem conter 
informações ao consumidor). 

Parecer favorável, sob nº 165-A, de 2009, 
da Comissão de Constitução, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Demóstenes Torres. 

19 
EMENDA DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 245, DE 1999 

Discussão, em turno único, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
245, de 1999 (nº 3.469/2000, naquela Casa), 
de autoria da Senadora Emília Fernandes, que 
acrescenta artigos à Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para estabelecer mecanismos 
para a veiculação de mensagens educativas 
de trânsito, nas modalidades de propaganda 
que especifica, em caráter suplementar às 
campanhas previstas nos arts. 75 e 77. 

Parecer favorável, sob nº 1.156, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior. 

20 
EMENDA DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 23, DE 2000 

Discussão, em turno único, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
23, de 2000 (nº 4.623/2001, naquela Casa), 
de autoria do Senador Osmar Dias, que alte-
ra a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos 
previsto no art. 175 da Constituição Federal, 
e dá outras providências, estabelecendo cri-
térios de transparência para a exploração de 
concessões públicas. 

Parecer nº 778, de 2008, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 

Senador Demóstenes Torres, favorável, com 
adequação redacional. 

21 
EMENDAS DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003 

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa), 
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art. 
61 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996, 
com a finalidade de discriminar as categorias 
de trabalhadores que se devem considerar 
profissionais da educação. 

Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Ideli Salvatti. 

22  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2002 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 35, de 2002 (nº 1.043/99, na 
Casa de origem, do Deputado Dr. Hélio), que 
dispõe sobre a Declaração de Óbito e a rea-
lização de estatísticas de óbitos em hospitais 
públicos e privados. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 274 e 275, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Eurípedes Camargo; e 

– de Constituição, Justiça e Ciadadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2005 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2005 (nº 1.165/99, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que altera a Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, estabelecendo a obri-
gatoriedade de as concessionárias de servi-
ços públicos oferecerem ao consumidor e ao 
usuário datas opcionais para o vencimento de 
seus débitos, e revoga a Lei nº 9.791, de 24 
de março de 1999. 

Pareceres sob nºs 849 e 850, de 2008, 
das Comissões 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
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nos termos da emenda da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle. 

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2006 (nº 5.434/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Go-
mes), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, no tocante ao 
ensino da arte (determina a obrigtoriedade do 
ensino da arte e da cultura nos diversos níveis 
de educação básica). 

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

Parecer sob nº 92, de 2008, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relato-
ra: Senadora Marisa Serrano, favorável com a 
Emenda nº 1-CE, que oferece. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2006 (nº 855/2003, na 
Casa de origem, do Deputado Carlos Sampaio), 
que altera a redação do § 2º do art. 40 da Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui 
o Código de Processo Civil (dispõe sobre a re-
tirada dos autos para obtenção de cópias). 

Parecer favorável, sob nº 150, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Valter Pereira. 

26  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Herr-
mann Neto), que determina a publicidade dos 
valores das multas decorrentes da aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 51, de 2007 (nº 1.333/95, na 
Casa de origem, do Deputado Jovair Arantes), 
que dispõe sobre a validade dos bilhetes de 
passagem no transporte coletivo rodoviário de 
passageiros e dá outras providências. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 464 e 465, 
de 2008, das Comissões de Serviços de Infra-
Estrutura, Relator: Senador Marconi Perillo, 
com voto vencido do Senador Expedito Júnior; 
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flexa Ribeiro. 

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

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 59, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 59, de 2007 (nº 3.138/97, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Rede-
cker), que altera o art. 1º da Lei nº 7.064, de 6 
de dezembro de 1982, estendendo as regras 
desse diploma legal a todas as empresas que 
venham a contratar ou transferir trabalhadores 
para prestar serviço no exterior. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 151 e 152, 
de 2009, das Comissões -de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador Jarbas 
Vasconcelos. -de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Efraim Morais. 

29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica. 

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da 
Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que oferece. 
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30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 79, de 2007 (nº 435/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Elcione Bar-
balho), que altera o art. 224 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 -Código Pe-
nal (substitui a expressão: “alienada ou débil 
mental” por “apresenta deficiência mental”). 

Parecer sob nº 300, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Wellington Salgado, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2007 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2007 (nº 400/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Dagoberto), 
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, para dispor sobre a divulgação dos au-
tos de infração e a cobrança de multas após a 
transferência de propriedade do veículo. 

Parecer favorável, sob nº 1.066, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Osmar Dias. 

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 2008 (nº 1.343/99, na 
Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga), 
que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei 
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para 
determinar a adaptação de parte dos brinque-
dos e equipamentos dos parques de diversões 
às necessidades das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Parecer sob nº 697, de 2008, da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa, Relator ad hoc: Senador Geraldo Mes-
quita Júnior, favorável, com as Emendas nºs 1 
e 2-CDH, de redação, que apresenta. 

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 109, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 109, de 2008 (nº 1.531/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Janete Ca-
piberibe), que altera a Lei nº 9.537, de 11 de 
dezembro de 1997, para tornar obrigatório o 

uso de proteção no motor, eixo e partes mó-
veis das embarcações. 

Parecer favorável, sob nº 1.092, de 2008, 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
Relator: Senador Leomar Quintanilha. 

35  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 110, de 2008 (nº 2.181/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Rogério 
Lisboa), que dá nova redação aos arts. 982 e 
1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, que institui o Código de Processo Civil 
(participação do defensor público na lavratura 
de escrituras públicas). 

Parecer favorável, sob nº 73, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 112, de 2008 (nº 3.446/97, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que cria a Semana de Educação para a Vida, 
nas escolas públicas de todo o País, e dá ou-
tras providências. 

Parecer sob nº 65, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Neuto de Conto, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta. 

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na 
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris), 
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos 
idosos pelo menos três por cento das unidades 
residenciais em programas habitacionais públi-
cos ou subsidiados com recursos públicos. 

Parecer favorável, sob nº 1.107, de 2008, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator: Senador Paulo Paim. 

38  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 153, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 153, de 2008 (nº 2.379/2007, 
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na Casa de origem, do Deputado Regis de Oli-
veira), que dispõe sobre as certidões expedi-
das pelos Ofícios do Registro de Distribuição 
e Distribuidores Judiciais. 

Parecer favorável, sob nº 155, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator, Senador Expedito Júnior. 

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 -Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. 

Parecer favorável, sob nº 67, de 2009, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa, Relator ad hoc: Senador 
Flávio Arns. 

40  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 193, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 193, de 2008 (nº 6.238/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somano), que acrescenta inciso IV ao § 2º do 
art. 26 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (acrescenta causa de interrupção do pra-
zo decadencial para reclamações por vícios 
aparentes ou de fácil constatação). 

Parecer sob nº 197, de 2009, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Gilberto Goellner, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2 -CMA, que apresenta. 

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 18, de 2009 (nº 1.933/2007, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que cria cargos de pro-
vimento efetivo e em comissão no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 18ª Região (GO) e dá outras 
providências. 

Parecer favorável, sob nº 304, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia. 

42 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 19, de 2009 (nº 3.350/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo e 
em comissão e funções comissionadas no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 305, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Osmar Dias. 

43  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  
do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 
226, de 2006, de iniciativa da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito dos Correios, 
que acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -Código 
Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, que dispõe sobre as Comissões Parla-
mentares de Inquérito (tipifica as condutas de 
fazer afirmação falsa ou negar a verdade, na 
condição de indiciado ou acusado, em inqué-
ritos, processos ou Comissões Parlamentares 
de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008 
(em audiência, nos termos do Requerimen-
to nº 29, de 2007), Relator: Senador Alvaro 
Dias. 

44  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  
do Recurso nº 7, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do 
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre 
o percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de necessidades 
especiais e os critérios de sua admissão, nos 
termos do inciso VIII do artigo 37 da Consti-
tuição Federal. 

Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008, 
das Comissões 
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; 

– de Assuntos Sociais (em audiência nos 
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Re-
lator ad hoc: Senador Jayme Campos, favorá-
vel, com as Emendas 3 e 4-CAS; e 

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Subs-
titutivo), que oferece. 

45  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
da Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

46  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 213, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 3, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 213, de 2005, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que acrescenta 
artigo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências, para 
criminalizar a omissão de funcionários de labo-
ratórios fotográficos que tomam conhecimento 
de fotos pornográficas envolvendo criança ou 
adolescente. 

Pareceres sob nºs 74 e 75, de 2009, das 
Comissões 

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Reginaldo Duarte, 
favorável, com a Emenda nº 1-CDH; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Lúcia Vânia, favorável ao 
Projeto e à Emenda nº 1-CDH. 

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 140, DE 2007  – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda 
que oferece. 

48  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 566, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 3, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 566, de 2007, de auto-
ria do Senador Neuto De Conto, que altera 
dispositivos do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 
de maio de 1946, para regular a cobrança de 
anuidades pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade. 

Pareceres sob nº 832 e 833, de 2008, e 
202 e 203, de 2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, 1º 
pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com emendas 1 a 4-CCJ, que oferece; 2º pro-
nunciamento (sobre a emenda nº 5-Plen): fa-
vorável. 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Romeu Tuma, 1º pronunciamento 
(sobre o Projeto): favorável ao Projeto e às 
Emendas nºs 1 a 4-CCJ; 2º pronunciamento 
(sobre a emenda nº 5-Plen): favorável.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.

É lida a seguinte:
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Ofício nº 28/2009 – GLDMIN

Brasília, 20 de maio de 2009

Senhor Presidente,
Na qualidade de líder do Bloco Parlamentar da 

Minoria, sirvo-me do presente para os termos do art. 
62, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Senado 
Federal, indicar a Vossa Excelência os vice-líderes da 
Minoria, na ordem a seguir.

1º Vice-líder – Senador Álvaro Dias (PSDB – PR)
2º Vice-líder – Senadora Kátia Abreu (DEM – TO)
3º Vice-líder – Senador Flexa Ribeiro (PSDB – PA)
4º Vice-líder – Senador Gilberto Goellner (DEM – MT)
5º Vice-líder – Senador João Tenório (PSDB – AL)
6º Vice-líder – Senadora Rosalba Ciarlini (DEM – RN)
7º Vice-líder – Senadora Lúcia Vânia (PSDB – GO)
8º Vice-líder – Senador Adelmir Santana (DEM – DF)

Atenciosamente, – Senador Raimundo Colom-
bo, Líder do Bloco Parlamentar da Minoria. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O expediente que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, expediente que passo a ler. 

É lida a seguinte: 

OF.  S/Nº – 2009

Brasília, 19 de maio de 2009

Assunto: Indicação para Líder da Minoria no Con-
gresso Nacional

Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência, nos termos do § 

3º, do art. 1º da Resolução 2/08 do Congresso Nacio-
nal, o Deputado Otávio Leite PSDB/RJ, como Líder da 
Minoria no Congresso Nacional.

Respeitosamente, – Deputado José Aníbal, Líder 
do PSDB-CD – Deputado Ronaldo Caiado, Líder do 
DEM-CD – Senador José Agripino, Líder do DEM-SF 
– Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB-SF.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O expediente que acaba de ser lido vai à publicação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 501, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, ao Projeto de Lei da Câmara 
n° 59, de 2009 (n° 2.509/2007, na Casa de 

origem), de iniciativa do Tribunal de Contas 
da União, que altera dispositivos da Lei n° 
10.356, de 27 de dezembro de 2001 – plano 
de carreira do Tribunal de Contas da União 
e dá outras providências.

Relator: Senador Marco Maciel

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara n° 59, de 2009, ad-
vindo do Tribunal de Contas da União, altera os arti-
gos 15 e 16 da Lei n° 10.356, de 27 de dezembro de 
2001, que tratam, respectivamente, da remuneração 
dos servidores integrantes da Carreira de Especialista 
do Tribunal de Contas da União e da Gratificação de 
Desempenho devida aos servidores ocupantes dos 
cargos de Analista de Controle Externo, Técnico de 
Controle Externo e Auxiliar de Controle Externo da 
mesma instituição.

Hoje, a remuneração referida no art. 15 é com-
posta pelo vencimento básico e pela Gratificação de 
Desempenho, incidente sobre o respectivo vencimento 
básico. Os incisos I, II e III do dispositivo versam sobre 
a Gratificação de Controle Externo, no percentual de 
50% incidente sobre o maior vencimento básico do 
cargo para os ocupantes de cargo de Analista de Con-
trole Externo, de 10%, 25% ou 35% (fixados de acordo 
com o grau de responsabilidade e complexidade das 
atribuições) para os ocupantes de cargo de Técnico de 
Controle Externo, e 20% para os ocupantes do cargo 
de Auxiliar de Controle Externo.

A redação oferecida pelo projeto busca determi-
nar que a Gratificação de Desempenho incida sobre o 
maior vencimento básico do cargo, e ainda pela Gra-
tificação de Controle Externo, incidente sobre o ven-
cimento básico do respectivo cargo, nos percentuais 
e a partir das datas constantes do Anexo I da Lei n° 
10.356, de 2001.

O vigente artigo 16 concede aos servidores ocu-
pantes dos cargos de Analista de Controle Externo, 
Técnico de Controle Externo e Auxiliar de Controle Ex-
terno a Gratificação de Desempenho no percentual de 
até 50%, de com o implemento de metas de produção 
e qualidade, na forma estabelecida em ato do Tribunal 
de Contas da União.

Pelo projeto sob análise, àqueles servidores pas-
sa a ser devida a Gratificação de Desempenho em até 
80%, calculada conforme a natureza das atividades 
desempenhadas pelo servidor e o implemento das 
metas, na forma estabelecida em ato do Tribunal de 
Contas da União.
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O § 1° do artigo 16 dispõe que o ato referido no 
caput do artigo poderá fixar percentuais mínimos e 
máximos de Gratificação de Desempenho em razão 
das atribuições exercidas, bem como ponderar, de 
maneira diferenciada, o exercício das atividades de 
coordenação, planejamento e realização de audito-
rias e da instrução ou exame de processos relativos 
às atividades enumeradas nos incisos I a IV do art. 71 
da Constituição Federal, respeitados os limites esta-
belecidos no caput.

A proposição busca passar a determinar, no § 1°, 
que o ato, além de poder fixar percentuais mínimos e 
máximos da Gratificação, poderá ponderar, de maneira 
diferenciada, sobre o exercício das atividades inerentes 
a cada cargo, enquanto o § 2° passa a determinar que 
a Gratificação de Desempenho será paga, enquanto 
não for editado o ato a que se refere o caput, em va-
lor correspondente ao último percentual recebido pelo 
servidor a título de gratificação de desempenho.

O art. 2° versa sobre as funções de confiança 
e os cargos em comissão integrantes do Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal, que passarão, se 
aprovado o projeto, a ter os valores unitários definidos 
nos Anexos II e III da Lei.

O artigo 3º do projeto tenciona estabelecer que 
os servidores integrantes da carreira de Especialista 
do Tribunal de Contas da União deixarão de fazer jus 
às vantagens pessoais de caráter individual, pagas em 
virtude de decisão administrativa e judicial decorren-
tes da conversão de Cruzeiros Reais em Unidades de 
Valor Real (URV) e do disposto no § 1º do artigo 29 da 
Lei que se quer alterar (incisos I e II).

Pelo artigo 4º do projeto, os cargos de Analista 
de Controle Externo e Técnico de Controle Externo 
da Carreira de Especialista do Tribunal de Contas da 
União passam a ter, respectivamente, a denominação 
de Auditor Federal de Controle Externo e Técnico Fe-
deral de Controle Externo.

O artigo 5º busca dispor que os efeitos financei-
ros decorrentes da aplicação desta Lei são devidos a 
partir da data de publicação da Lei em que se trans-
formar o projeto, autorizando-se, excepcionalmente, 
o reposicionamento dos servidores que entraram em 
exercício entre o dia 1º de janeiro de 2003 e o dia 31 
de dezembro de 2008, observado o limite de 3 (três) 
padrões além daqueles em que se encontrarem na 
data de publicação da futura Lei.

O artigo 6º, finalmente, estende os efeitos das 
novas disposições, no que couber, aos proventos de 
aposentadorias e às pensões.

Na Exposição de Motivos que acompanha o Proje-
to, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União 
(TCU) ressalta que a atuação da instituição depende, 
primordialmente, do trabalho realizado pelos Analistas 
de Controle Externo. Emergem desse trabalho pare-
ceres e respostas formuladas pelo Congresso Nacio-
nal, além do assessoramento prestado no auxílio aos 
trabalhos das CPI.

Pondera que a formação e a manutenção desse 
contingente de técnicos dependem do oferecimento de 
remunerações compatíveis com o grau de exigência 
necessário, e relata que a manutenção desses servi-
dores tem sido cada vez mais difícil, em razão de re-
munerações consideravelmente melhores em outros 
setores do serviço público. Pretende-se, então, evitar 
a evasão de técnicos altamente qualificados e a con-
sequente queda na atuação do próprio Congresso, a 
quem o TCU presta auxílio no exercício do controle 
externo, por força do art. 71 da Constituição Federal.

Assevera que a implantação das remunerações 
estipuladas não acarretará descumprimento à LRF e 
destaca que o projeto foi aprovado, por unanimidade, 
na Sessão Plenária Ordinária realizada em 28 de no-
vembro de 2007.

II – Análise

O projeto não apresenta óbices de natureza cons-
titucional e jurídica. Pelo contrário, atende plenamente 
aos pressupostos constitucionais relativos à compe-
tência da instituição para iniciar projetos de lei em ma-
téria de remuneração de seus servidores, ajustando-
se, assim, aos termos contidos nos artigos 73 e 96 da 
Constituição Federal.

A proposição mostra-se redigida em boa técnica 
legislativa, e plenamente louvável quanto ao mérito. A 
grande importância do trabalho executado pelos ser-
vidores do Tribunal, mencionados no corpo do projeto, 
justifica, à saciedade, o ajustamento salarial que se 
pretende aprovar. A possibilidade de impedir a eva-
são desses funcionários vincula-se à concessão de 
remunerações mais compatíveis com o exercício dos 
respectivos cargos. Esse aumento, como evidencia a 
Exposição de Motivos, não desobedece às normas 
relativas às finanças públicas, especialmente a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

III – Voto

Ante o exposto, votamos pela aprovação do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 59, de 2009, por constitucio-
nal, jurídico, conveniente e oportuno.

Sala da Comissão,
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Ofício nº 125/09–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 20 de maio de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 59, 
de 2009, que “Altera dispositivos da Lei nº 10.356, de 
27 de dezembro de 2001 – Plano de Carreira do Tri-
bunal de Contas da União e dá outras providências”, 
de autoria do Tribunal de Contas da União.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

PARECER Nº 502, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Ofício S nº 39, de 
2009, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, que “comunica ao Senado Fede-
ral, de acordo com o que dispõe o inciso 
V do art. 103-B da Constituição Federal, a 
indicação do Juiz de Direito Paulo de Tar-
so Tamburini Souza, da Comarca de Belo 
Horizonte – Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, para compor o Conselho Nacional 
de Justiça – Biênio 2009-2011”.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em votação secreta realizada em 20 de maio de 2009, 
sobre o Ofício S nº 39, de 2009, opina pela aprovação 
da indicação do Dr. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 
para compor o Conselho Nacional de Justiça, em con-
formidade com o disposto no art. 103-B, V, da Consti-
tuição Federal, por 19 votos favoráveis.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. 
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RELATÓRIO

Relator: Senador Eduardo Azeredo

Vem ao exame desta comissão, nesta oportuni-
dade, a indicação, pelo Supremo Tribunal Federal, de 
Paulo de Tarso Tamburini Souza, Juiz de Direito da 
Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, na vaga destinada a juiz es-
tadual, para integrar o Conselho Nacional de Justiça, 
nos termos do inciso V do art. 103-B da Constituição 
Federal, inserido pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004, e da Resolução nº 7, de 2005, do Senado 
Federal.

O Conselho Nacional de Justiça, criado na Re-
forma do Judiciário empreendida pela Emenda Cons-
titucional nº 45, de 31 de dezembro de 2004, como 
órgão de controle do Poder Judiciário, compõe-se, de 
acordo com o caput e o § 2º do art. 103-B da Consti-
tuição Federal, de quinze membros, nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada sua 
escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O 
inciso V do citado dispositivo constitucional reserva 
ao Supremo Tribunal Federal competência para in-
dicar, dentre juízes estaduais, um dos membros do 
Conselho.

Este Colegiado, por força do art. 2º da Resolução 
nº 7, de 2005, do Senado Federal, detém a atribuição 
de sabatinar os indicados ao Conselho Nacional de 
Justiça.

A indicação do Juiz de Direito Paulo de Tarso 
Tamburini Souza foi instruída com seu curriculum 
vitae e informações e declarações, tal como especi-
ficado nos incisos I a V do art. 5º da Resolução nº 7, 
de 2005, desta Casa. Passamos a relatar, resumida-
mente, as informações.

O indicado concluiu, em 1986, o curso superior 
em Direito, pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, e é doutorando em Direito Interna-
cional na Faculdade de Direito da Universidade de 
Minas Gerais.

Foi Delegado de Polícia do Estado de Minas Ge-
rais. No magistério, atuou como professor de Direito 
Penal na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, 
coordenador do Curso de Formação Policial da Aca-
demia de Polícia Civil de Minas Gerais, além de pro-
fessor de Direito Constitucional e Direito Internacional 
Público na Universidade de Alfenas.

Atualmente é Juiz de Direito do Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, tendo sido aprovado em 
concurso público em 1992. É titular da 2ª Vara Cível 
da Comarca de Três Corações.

É de se ressaltar que o indicado exerceu a atri-
buição de Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de 
Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, requisitado 
pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Nelson Jobim, e pelo Ministro-Corregedor Antônio de 
Pádua Ribeiro.

Exerceu o cargo de Juiz Corregedor e Juiz Dire-
tor Executivo da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas Gerais. Foi membro de 
diversas comissões de trabalho do Tribunal Superior 
Eleitoral.

Atuou como Juiz Observador Internacional das 
eleições nacionais de Porto Rico e das eleições para 
a Presidência da Autoridade Nacional Palestina. Como 
conferencista, foi convidado pela Organização das 
Nações Unidas para apresentação, na Bélgica e em 
Moçambique, de simpósio sobre voto eletrônico.

Foi designado como representante da Repú-
blica Federativa do Brasil à posse do Presidente da 
República Democrática do Congo. Proferiu, naquele 
país, curso de contencioso eleitoral, na qualidade 
de chefe da Missão Diplomática do Ministério das 
Relações Exteriores e representante do Tribunal Su-
perior Eleitoral.

Devemos registrar que o indicado foi agraciado 
pela Presidência da República e pelo Exército bra-
sileiro, com a medalha da Ordem do Mérito Militar. 
Recebeu, também, da Presidência da República e 
do Ministério das Relações Exteriores, a medalha da 
Ordem do Rio Branco, além de diversas medalhas do 
Governo do Estado de Minas Gerais e de instituições 
daquele estado.

De acordo com declaração expressa do indi-
cado, não lhe foram impostas sanções criminais ou 
administrativo-disciplinares, nem existem procedi-
mentos dessa natureza contra ele instaurados. O in-
dicado declara, ainda, não ser cônjuge, companheiro 
ou parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau, inclusive, de membro ou servidor do Poder Ju-
diciário, que seja ocupante de cargo de provimento 
em comissão.

Em cumprimento ao disposto no art. 5º da Re-
solução nº 7, de 2005, do Senado Federal, o indicado 
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declara não ser membro do Congresso Nacional, do 
Poder Legislativo dos estados, do Distrito Federal ou 
dos municípios, tampouco cônjuge, companheiro ou 
parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 
inclusive, de membro desses poderes.

Finalmente, o indicado declara abrir mão de con-
correr à promoção por merecimento ou a integrar lista 
para o ingresso em qualquer tribunal durante o manda-
to no Conselho Nacional do Ministério Público, e dois 
anos após o seu término.

Registre-se que o indicado apresentou, tempes-
tivamente, as declarações que se referem às exigên-
cias contidas no Ato nº 1, de 2007, desta comissão, 
quais sejam:

a) de que não existem parentes seus 
que exercem ou exerceram atividades, públi-
cas ou privadas, vinculadas à sua atividade 
profissional, com a discriminação dos referi-
dos períodos;

b) de que ele não participa ou não parti-
cipou, como sócio, proprietário ou gerente, de 
empresas ou entidades não-governamentais, 
com a discriminação dos referidos períodos;

c) certidões negativas de regularização 
fiscal, no âmbito federal, estadual e munici-
pal;

d) de ações judiciais, seja como autor ou 
réu, com indicação atualizada da tramitação 
processual;

e) de juízos e tribunais, perante os quais 
tenha atuado nos últimos cinco anos, conta-
dos retroativamente ao ano em que se deu 
sua indicação.

Igualmente, o indicado apresentou argumenta-
ção escrita, de forma sucinta, em que demonstra ter 
experiência profissional, formação técnica adequada 

e afinidade intelectual e moral para o exercício da ati-
vidade, também exigida pelo citado Ato nº 1, de 2007, 
desta comissão, o que cremos pode ser objeto da ar-
guição a que se vai processar.

Diante de todo o exposto, entendemos que esta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal dispõe de suficientes elementos para 
deliberar sobre a indicação do Juiz de Direito Paulo de 
Tarso Tamburini Souza para o cargo de Conselheiro do 
Conselho Nacional de Justiça, biênio 2009-2011.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Senador 
Demóstenes Torres, Presidente – Senador Eduardo 
Azeredo, Relator.

 
PARECER Nº 503, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Ofício S nº 40, de 2009, 
do Senador Aloizio Mercadante – Líder do 
PT, que, “nos termos do disposto no inciso 
XIII do art. 103-B da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 45, de 2004, e de acordo com as 
normas regimentais, indica, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça, pelo Senado 
Federal, o nome do Dr. Marcelo da Costa 
Pinto Neves”.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em votação secreta realizada em 20 de maio 
de 2009, sobre o Ofício S nº 40, de 2009, opina pela 
aprovação da indicação do Dr. Marcelo da Costa Pinto 
Neves para compor o Conselho Nacional de Justiça, 
em conformidade com o disposto no art. 103-B, XIII, 
da Constituição Federal, por 20 votos favoráveis e 
um em branco.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.
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RELATÓRIO 

Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy

Vem ao exame desta Comissão a indicação, pelo 
Senado Federal, do professor Marcelo da Costa Pinto 
Neves, para integrar o Conselho Nacional de Justiça, 
na vaga destinada a cidadão de notável saber jurídico 
e reputação ilibada, nos termos do inciso XIII do art. 
103-B da Constituição, inserido pela Emenda Consti-
tucional nº 45, de 2004, e da Resolução nº 7, de 2005, 
do Senado Federal.

Consoante o dispositivo constitucional acima 
referido, os membros daquele Conselho, a quem 
cabe o controle externo do Poder Judiciário, serão 
nomeados pelo Presidente da República, depois 
de aprovada a escolha pela maioria absoluta des-
ta Casa, para um mandato de dois anos, admitida 
uma recondução. 

Cabe a esta Comissão, de acordo com a Reso-
lução nº 7, de 2005, do Senado Federal, proceder à 
sabatina dos indicados.

Em obediência aos ditames do mesmo diploma 
legal, o Professor Marcelo da Costa Pinto Neves en-
caminhou o seu curriculum vitae que passamos a 
resumir.

O indicado bacharelou-se em Direito pela Facul-
dade de Direito do Recife, da Universidade Federal de 
Pernambuco, em 1980, onde também obteve o grau 
de Mestre, em 1986. Realizou em seguida estudos de 
doutorado na Universidade de Bremen, na Alemanha, 
onde recebeu seu título em 1991. Ao concluir seu ciclo 
de formação acadêmica, recebeu o titulo de pós-doutor 
na Universidade de Ciências Jurídicas da Universida-
de de Frankfurt, em 1998, coroando exitosa carreira 
de formação universitária, com pesquisas realizadas 
na London School of Economics and Political Science, 
em seu Departamento de Direito.

O professor Marcelo Neves é livre docente pela 
Faculdade de Direito de Fribourg, na Suíça, onde 
foi visiting fellow, no Instituto de Federalismo, bem 
como seu professor visitante. Professor titular da Fa-
culdade de Direito do Recife, de 1993 a 2002, é no 
presente Professor Associado de Teoria do Estado na 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
onde atua como professor dos cursos de Mestrado 
e de Doutorado. Scholar dos mais competentes, foi 
pesquisador e professor visitante em várias univer-

sidades e instituições de nível superior, no Brasil e 
no exterior, tendo publicado obras de grande valor 
doutrinário, dentre as quais, cumpre destacar a Te-
oria da Inconstitucionalidade das Leis, da Editora 
Saraiva, em 1988, em primeira edição, e Entre Têmis 
e Leviatã: uma relação difícil – O Estado Democrá-
tico de Direito a partir de Luhmann e Habermas, 
pela Editora Martins Fontes, em 1988. Essa última é 
tradução de festejada obra que publicou na Alema-
nha. Também é de se destacar seu livro denominado 
A Constituição Simbólica, em recente edição de 
Martins Fontes, em 2007.

Como jurista de prestígio internacional, possui 
produção doutrinária cosmopolita, com colaborações 
em revistas e em obras coletivas em diversos países, 
em língua inglesa, francesa, alemã e espanhola, além 
de tratar-se de conferencista sempre convidado nas 
mais prestigiosas universidades estrangeiras e bra-
sileiras.

Advogado militante e consultor jurídico privado, 
o indicado é inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil, nas seccionais de Recife, nº 37.043, e de São 
Paulo, suplementar, nº 247.416. É sócio do Escritório 
Marcelo Neves Consultores Jurídicos, desde novem-
bro de 2006.

No tocante às exigências constantes do art. 5º 
da Resolução nº 7, de 2005, desta Casa, o professor 
Marcelo Neves indicado apresentou as declarações 
lá previstas, informando que não é cônjuge, com-
panheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até 
terceiro grau inclusive, de membro ou servidor do 
Poder Judiciário; que não sofreu sanções criminais 
ou administrativo-disciplinares e que não existem 
procedimentos dessa natureza instaurados contra 
ele; que não é membro do Congresso Nacional, do 
Poder Legislativo dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, ou cônjuge, companheiro ou parente, 
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclu-
sive, de membro desses Poderes; e que renuncia ao 
direito de concorrer à promoção por merecimento ou 
a integrar lista para ingresso em qualquer Tribunal, 
durante o mandato no Conselho Nacional de Justiça 
e até dois anos após o seu término.

Diante de todo o exposto, entendemos que esta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado Federal dispõe de suficientes elementos para 
deliberar sobre a indicação do Professor Marcelo da 
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Costa Pinto Neves para o cargo de Conselheiro do 
Conselho Nacional de Justiça, biênio 2009-2011. Por-
tanto, o Prof. Neves preenche com louvor os requisitos 
para o cargo.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – De-
móstenes Torres, Presidente – Eduardo Matarazzo 
Suplicy, Relator.

 
PARECER Nº 504, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 104, de 2007, de autoria do Sena-
dor Alvaro Dias, que altera o art. 7º da Lei 
nº 9.527, de 1997, que “Altera dispositivos 
das Leis nos 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, 8.460, de 17 de setembro de 1992, e 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras 
providências”.

Relator: Senador Demóstenes Torres

 
I – Relatório

Nos termos regimentais, veio ao exame desta 
Comissão, em decisão terminativa, o Projeto de Lei 
do Senado nº 104, de 2007, que dispõe sobre o ins-
tituto da licença-prêmio dos servidores públicos da 
União.

A matéria está posta nos seguintes termos:

Art. 1º O caput do art. 7º da Lei nº 9.527, 
de 1997, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

Art. 7º Os períodos de licença-prêmio, 
adquiridos na forma da Lei nº 8.112, de 1990, 
até 15 de outubro de 1996, poderão ser usu-
fruídos, contados em dobro para efeito de 
aposentadoria ou convertidos em pecúnia no 
caso de falecimento de servidor, bem como em 
virtude de aposentadoria por invalidez, ocorri-
das a partir da publicação da Lei nº 9.527, de 
1997, observada a legislação em vigor até 15 
de outubro de 1996. (NR)

O autor da proposição justifica sua iniciativa nos 
seguintes termos:

O presente projeto de lei tem por finali-
dade corrigir casos de injustiça que ocorrem 
em virtude da aposentadoria por invalidez de 
servidor público federal.

O servidor público que não gozou as 
licenças-prêmios a que tinha direito, visando 
sua contagem de dobro para efeito de aposen-
tadoria, perde todo o período que acumulou em 
caso de aposentadoria por invalidez. Em muitos 
casos, a doença que motivou a aposentadoria 
precoce acarreta em mais custos em tratamen-
to e medicamentos para o servidor.

 
II – Análise

Em que pesem os altos propósitos da iniciativa, 
que pugna inclusive por corrigir casos de injustiça, 
como na de aposentadoria por invalidez, a matéria 
encontra óbices do ponto de vista do ordenamento 
jurídico-constitucional.

Em primeiro lugar, o § 10 do art. 40 da Constitui-
ção, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998, estabelece que “a lei não poderá es-
tabelecer qualquer forma de contagem de tempo de 
contribuição fictício”.

Além disso, é da competência privativa do Presi-
dente da República a iniciativa das leis que disponham 
sobre “servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria” (art. 61, § 1º, c, da CF).

Evidencia-se, assim, que o projeto está eivado 
de inconstitucionalidades, tanto do ponto de vista ma-
terial, quanto formal, razão por que, lamentavelmente, 
a conclusão a que se chega é que a matéria não deve 
prosperar.

 
III – Voto

Por essas razões e fundamentos, o parecer é 
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 104, de 
2007.

Sala da Comissão, 6 de maio de 2009. 
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Ofício nº 83/09–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 6 de maio de 2009

Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 104, de 
2007, que “Altera o art. 7º da Lei nº 9.527, de 1997, 
que ‘Altera dispositivos das Leis nos 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, 8.460, de 17 de setembro de 1992, 
e 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras provi-
dências”’, de autoria do Senador Alvaro Dias.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

PARECER N° 505, DE 2009

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do n° 207, de 2008, de autoria do Senador 
Efraim Morais, que “institui o Dia Nacional 
do Sanfoneiro”.

Relator: Senador João Vicente Claudino
Relator Ad hoc: Senador Raimundo Colombo 

I – Relatório

Nos termos do que dispõe o inciso II do art. 102 
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), 
compete à Comissão de Educação, Cultura e Espor-
te (CE) opinar relativamente a matérias que versem 
sobre datas comemorativas, objeto do Projeto de Lei 
do Senado (PLS) n° 207, de 2008.

A matéria foi distribuída a esta Comissão, para 
que sobre ela decida, em caráter terminativo, resguar-
dado o prazo de interposição de recurso para que o 
Plenário do Senado Federal também se pronuncie, 
conforme faculta o § 3° do art. 91 do RISF.

De autoria do Senador Efraim Morais, a propo-
sição objetiva instituir o Dia Nacional do Sanfoneiro, a 
ser celebrado, anualmente, em 26 de maio, por ocasião 
do aniversário de Severino Dias de Oliveira, conhecido 
artisticamente por Sivuca.

O projeto não recebeu emenda.

II – Análise

A proposição em apreço atinge dois grandes 
objetivos. O primeiro, o de instituir um dia destinado a 
comemorar a alegria, o virtuosismo, a popularidade in-

discutível, em todo o território nacional, dos tocadores 
da sanfona nordestina, passando pelos acordeonistas, 
para chegar aos gaiteiros gaúchos.

Assim, em nosso País, distinguem-se pelo me-
nos três escolas musicais que adotaram a sanfona, o 
acordeão ou a gaita dos gaúchos: a do Nordeste, a de 
São Paulo e a do Rio Grande do Sul.

Nomes de real destaque no manuseio desses ins-
trumentos honraram e ainda honram a arte musical de 
nosso País, imprimindo uma ritmicidade característica, 
em consonância com a região e com a peculiaridade de 
cada local e de cada gente. Luiz Gonzaga, Domingui-
nhos, Chiquinho do Acordeon, Renato Borghetti e Mário 
Zan são alguns, dentre tantos outros artistas, que, por 
seu virtuosismo, transformaram a sanfona, o acordeão, 
a gaita em cédula de identidade de uma música genui-
namente nacional e de um relevante bem cultural.

O segundo objetivo do projeto é o de render ho-
menagem a um dos maiores artistas brasileiros, reno-
mado internacionalmente como instrumentista e como 
compositor: Sivuca.

De suas mãos e dos sons vocais murmurantes 
que utilizava para ritmar o toque do acordeão, res-
saltava a grandiosidade de seu trabalho. Impossível 
ouvi-lo sem ter a respiração represada pela emoção 
e pelo respeito.

Com sua obra, Sivuca participou inequivocamente 
do enriquecimento da música brasileira.

No entanto, seu reconhecimento não se limitou a 
nossas fronteiras. Foi muito além, graças à beleza evi-
denciada na composição e na interpretação de choros, 
frevos, forrós, baiões, peças eruditas, blues, jazz, que lhe 
renderam admiração e respeito também no exterior.

Sua obra se reúne em 28 discos gravados, de 
1956 a 1997, vários deles em companhia de outros 
artistas famosos, dentre os quais Toots Thielemans, 
Chiquinho do Acordeon, Rosinha de Valença e tan-
tos outros.

Quanto ao duplo mérito da iniciativa, portanto, 
nada há a reparar.

Tendo em vista que a matéria não será apreciada 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
cumpre à CE considerar também os aspectos concer-
nentes à competência regimental daquela.

Nesse sentido, não foram constatados óbices 
de natureza constitucional, jurídica, regimental ou de 
formulação legislativa, que impeçam a tramitação do 
projeto.

III – Voto

Por todo o exposto, o parecer é favorável à apro-
vação do Projeto de Lei do Senado 207, de 2008.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009.
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Of. n° 53/2009/CE

Brasília, 12 de maio de 2009

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2° do art. 91 do Regimento Inter-

no do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n° 207, de 2008, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Efraim Morais, 
que “Institui o Dia Nacional do Sanfoneiro”.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

 
PARECER Nº 506, DE 2009

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 395, de 2008, de autoria da Senadora 
Fátima Cleide, que insere o art. 24-A na 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 
LDB), para obrigar as escolas públicas e 
privadas de educação básica a comprovar 
a existência de áreas cobertas destinadas 
à prática de educação física, esportes e 
recreação.

Relator: Senador Wellington Salgado
Relator ad hoc: Senador Roberto Cavalcanti

I – Relatório

 Sob a apreciação desta Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte do Senado Federal, encontra-se o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 395, de 2008, de 
autoria da Senadora Fátima Cleide, em caráter ter-
minativo.

O referido projeto visa obrigar as escolas públicas 
e privadas de educação básica a comprovar a existên-
cia de áreas cobertas destinadas à prática de educa-
ção física, esportes e recreação, além de estabelecer 
prazo tanto para a emissão do regulamento sobre o 
tema por parte dos sistemas de ensino como para o 
cumprimento da referida norma pelas escolas.

Conforme argumenta a autora, os espaços das 
escolas brasileiras destinados às atividades físicas e 
de socialização são inadequados. Entende igualmen-
te que nosso clima requer ambientes cobertos para o 
desenvolvimento dessas práticas.

Por fim, ressalta que o Plano Nacional de Educa-
ção já prevê metas de qualificação dos espaços esco-

lares, mas considera importante dar-lhes um caráter 
de diretriz permanente.

À proposição, em tela, não foram oferecidas 
emendas.

II – Análise

Sabe-se que as intensas e diversificadas trans-
formações tecnológicas por que o mundo passou nas 
últimas décadas promoveram mudanças drásticas na 
qualidade de vida do ser humano. Se, por um lado, 
houve um ganho de qualidade pela disponibilidade 
de novos instrumentos e de formas de acesso à infor-
mação mais eficientes, por outro, sérias perdas são 
contabilizadas principalmente na saúde física, mental 
e afetiva dos indivíduos.

Quanto às perdas na saúde física destaca-se 
o sedentarismo, considerado por especialistas como 
o “mal do século XX”, que tem como consequência 
séria e preocupante a obesidade, hoje, problema de 
saúde pública em todo o mundo. Entre nós, assustam 
os índices elevados de crianças obesas. São mais de 
14 milhões de crianças com excesso de peso e, entre 
essas, quase um terço são consideradas obesas.

O homem perdeu, também, com os prejuízos cau-
sados em sua saúde psíquica. Os níveis de estresse a 
que se encontra hoje submetido têm ocasionado disfun-
ções mentais e afetivas. Mais e mais se avolumam os 
casos de depressão e de outras patologias mórbidas.

Para enfrentamento desse quadro preocupante, 
não só a classe médica, mas profissionais de outras 
áreas da saúde e educadores apontam a prática es-
portiva e as atividades físicas, em geral, como instru-
mento indispensável.

Nesse contexto inserem-se as metas do Plano 
Nacional de Educação, direcionadas para a melhoria 
da infraestrutura das escolas de ensino fundamental 
e médio, o qual prevê a criação de espaços para a 
prática esportiva e recreação. Há, inclusive, a orien-
tação de condicionar a autorização, construção e o 
funcionamento de escolas à comprovação da infraes-
trutura dentro dos padrões definidos pelo Ministério 
da Educação.

Assim sendo, julgamos pertinente a idéia da Se-
nadora de fixar de modo permanente, por meio de um 
instrumento legal, a exigência de tal comprovação.

III – Voto

Em face dos argumentos apresentados, e não 
havendo óbices de constitucionalidade, juridicidade, 
regimentalidade ou técnica legislativa, o voto é pela 
Aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 395, de 
2008.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009. 
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Of. nº 55 /2009/CE

Brasília, 12 de maio de 2009

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 395, 
de 2008, de autoria de Sua Excelência a Senhora Se-
nadora Fátima Cleide, que “Insere o art. 24-A na Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação – LDB), para obrigar as escolas 
públicas e privadas de educação básica a comprovar 
a existência de áreas cobertas destinadas à prática de 
educação física, esportes e recreação”.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

 
PARECER Nº 507, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 160, de 2006, de autoria do Senador 
Romeu Tuma, que revoga os arts: 607 e 608 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo Penal. 

Relator: Senador Valter Pereira
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Jú-

nior

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para análise, nos termos 
do art. 101, II, d, do Regimento Interno do Senado 
Federal (RISF), o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 
160, de 2006, de autoria do nobre Senador Romeu 
Tuma.

Referida proposição revoga os arts. 607 e 608 do 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Códi-
go de Processo Penal, suprimindo, por conseguinte, o 
recurso denominado “protesto por novo júri”.

Na Justificação, o autor entende que o mencio-
nado recurso perdeu completamente a sua razão de 
ser, entre outros motivos porque a Constituição con-
sagra o princípio da soberania dos veredictos do tri-
bunal do júri:

[...] consagrada a soberania dos vere-
dictos como uma garantia constitucional (art. 
5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal), 
não mais se justifica a idéia de que o protes-

to por novo júri seria uma desconfiança do 
legislador em relação às decisões do Tribu-
nal do Júri.

Além disso, na ótica o autor, a extinção do pro-
testo por novo júri contribuiria para agilizar a aplicação 
da lei penal. Em suas palavras:

É certo, ainda, que a extinção do protesto por 
novo júri vem ao encontro do esforço de racionaliza-
ção do processo penal, com a redução do número 
de recursos, sobretudo daqueles que não encontram 
mais fundamento na realidade. Essa medida agiliza-
rá a aplicação da lei penal, afastando a sensação de 
insegurança e impunidade, especialmente quando se 
trata de crime doloso contra a vida. Além disso, permi-
tirá a aplicação de penas próximas ou iguais ao limite 
máximo nos homicídios qualificados, sem o ônus de 
um novo e descabido julgamento.

Não foram apresentadas emendas.

II – Análise

Não se percebem vícios de regimentalidade, 
legalidade ou constitucionalidade. A matéria está in-
serida no âmbito da competência legislativa privativa 
da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição 
Federal (CF).

Preliminarmente, convém registrar que, na legis-
latura passada, o Senado Federal já havia aprovado 
proposição no mesmo sentido, o PLS nº 460, de 2003, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres.

Ocorre que, recentemente, foi aprovada a Lei nº 
11.689, de 9 de junho de 2008, que altera dispositivos 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Có-
digo de Processo Penal, relativos ao Tribunal do Júri, e 
dá outras providências (originária do Projeto de Lei nº 
4.203, de 2001, encaminhado pelo Poder Executivo). 
Em sua parte final, referida lei revoga expressamente 
o Capítulo IV do Título II do Livro III do CPP, isto é, os 
dispositivos relativos ao protesto por novo júri.

Por essa razão, o PLS nº 160, de 2006, simples-
mente perdeu a oportunidade. Vale dizer, a proposta 
nele contida já se transformou na Lei nº 11.689, de 
2008, que, além da extinção do mencionado recurso, 
oferece nova disciplina a todo o rito processual do júri. 
Assim, tendo em vista fato superveniente, somos leva-
dos a opinar pela prejudicialidade da matéria.

III – Voto

Em face do exposto, manifestamo-nos pela pre-
judicialidade do Projeto de Lei do Senado nº 160, de 
2006, por perda de oportunidade em razão da super-
veniência da Lei nº 11.689, de 2008.

Sala da Comissão, 22 de abril de 2009. 
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Ofício nº 84 /09–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 22 de abril de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela prejudicialidade, do Projeto de Lei do Senado nº 
160, de 2006, que “Revoga os artigos 607 e 608 do 
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal. (Dispõe sobre a extinção do recurso 
especial da defesa contra as decisões do Tribunal do 
Júri nos casos em que a pena imposta for superior a 
20 anos)”, de autoria do Senador Romeu Tuma.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

 
PARECER Nº 508, DE 2009

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 389, de 2007, 
de autoria do Senador Wilson Matos, que 
dispõe sobre a data da comemoração de 
feriados nacionais.

Relator: Senador Francisco Dornelles
Relator: ad hoc Senador Neuto de Conto

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 389, de 
2007, de autoria do Senador Wilson Matos, estabe-
lece que os feriados nacionais sejam comemorados 
na segunda-feira ou na sexta-feira da semana de sua 
ocorrência.

O projeto define, ainda, que estão isentos dessa 
obrigação os feriados do dia 1º de janeiro, da Sexta-
Feira da Paixão, do dia 7 de setembro, do dia 25 de 
dezembro, bem como os feriados que ocorrerem nos 
sábados e domingos.

Em sua justificação, o autor alega que a prática 
de unir os feriados que incidem em meio de semana ao 
final, anterior ou posterior, da semana de sua ocorrên-
cia tem acarretado prejuízos incalculáveis à economia 

do País e, principalmente, à educação, em função das 
interrupções do ano letivo.

Não foram apresentadas emendas à proposição, 
apreciada em caráter terminativo pela Comissão de 
Educação.

 
II – Análise

A Portaria nº 740 do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão fixou nove datas de feriados na-
cionais a serem adotadas pela Administração Pública, 
no ano de 2007.

De acordo com o documento, no ano de 2007, 
deverão ser respeitadas as seguintes datas nacionais, 
tradicionalmente celebradas no País, a cada ano:

– 1º de Janeiro – Confraternização Universal;
– 6 de abril – Paixão de Cristo;
– 21 de abril – Tiradentes;
– 1º de maio – Dia do Trabalho
– 7 de setembro – Independência do Brasil;
– 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida;
– 2 de novembro – Finados;
– 15 de novembro – Proclamação da República;
– 25 de dezembro – Natal.

Assim, de acordo com o projeto de lei em análi-
se, das nove datas oficiais de feriado nacional, quatro 
devem continuar sendo respeitadas nos dias respec-
tivos, e as outras cinco deverão ser celebradas nas 
segundas ou nas sextas-feiras.

Vale ponderar, contudo, que a iniciativa de alte-
rar a comemoração de cinco datas nacionais durante 
o ano não resultaria em transformações relevantes 
no sentido de promover impacto na economia e nem 
para mudar de forma significativa a dinâmica do ano 
letivo nacional.

Além disso, a referida iniciativa ainda altera a co-
memoração de datas importantes, como, por exemplo, 
o 1º de maio, “Dia Internacional do Trabalho”, tradicio-
nalmente celebrado no mundo inteiro, além de contra-
riar a celebração, em datas consolidadas, de feriados 
como “Finados”, para mencionar apenas um.

 
III – Voto 

Diante do exposto, o voto é pela rejeição do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 389, de 2007. 

Sala da Comissão, em 5 de maio de 2009.
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OF. Nº 50/2009/CE

Brasília, 5 de maio de 2009

Assunto: Aprovação de matéria.

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91, do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejei-
ção do Projeto de Lei do Senado nº 398, de 2007, de 
autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Wilson 
Matos, que “Dispõe sobre a data da comemoração de 
feriados nacionais e dá outras providências.”

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

PARECER Nº 509, DE 2009

Da Comissão de Educação, sobre o 
Projeto de Lei do Senado nº 404, de 2007, de 
autoria do Senador Wilson Matos, que ins-
titui o Programa Permanente Biblioteca da 
Escola – PPBE e dá outras providências.

Relator: Senador Augusto Botelho

I – Relatório

Em exame nesta Comissão o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) nº 404, de 2007, de iniciativa do 
Senador Wilson Matos, por meio do qual se insti-
tui o Programa Permanente Biblioteca da Escola 
(PPBE), com o objetivo de distribuir, anualmente, 
obras e materiais de apoio à prática educativa de-
senvolvida pelas instituições públicas de educação 
básica (art. 1º).

Os acervos a serem adquiridos, constituídos, es-
sencialmente, por obras de referência, literárias e de 
pesquisa, destinar-se-ão, entre outros fins, à democra-
tização do acesso a fontes de informação, pesquisa e 
estudo e à formação de público leitor entre docentes e 
alunado. Para tanto, a proposição prevê a atualização 
anual de tais acervos (art. 2º).

Pelo art. 3º, a lei em que se transformar o PLS 
entrará em vigor na data de sua publicação.

Ao justificar a iniciativa, o autor ressalta a im-
portância da leitura no processo de aprendizagem e 
a precariedade das bibliotecas públicas e de acervos 
disponíveis aos docentes e estudantes, além, é claro, 
da constatação de que o cidadão brasileiro lê muito 
pouco, mormente quando comparado ao cidadão do 
mundo desenvolvido.

Não foram apresentadas emendas ao projeto no 
prazo regimental.

II – Análise

A competência da Comissão de Educação (CE) 
para apreciar a matéria está inscrita no art. 102 do Re-
gimento Interno do Senado Federal (RISF).

A melhoria dos acervos disponíveis e a criação 
de novas bibliotecas escolares, de modo a se atingir 
localidades ainda não atendidas por esses bens pú-
blicos, constitui preocupação louvável e meritória do 
Senador, que vem ao encontro de política do Ministério 
da Educação, materializada por meio do Programa Na-
cional Biblioteca da Escola, em operação desde 1997, 
sob a gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) e focado nas escolas de ensino 
fundamental.

A propósito, dito programa foi auditado pelo Tri-
bunal de Contas da União (TCU), nos recentes anos 
de 2001 e 2004. O trabalho da Corte de Contas, de 
uma auditoria à outra, evidenciou oportunidades de 
aprimoramento rapidamente implementadas, graças 
à regulamentação do PNBE em resolução do FNDE. 
Esse instrumento confere maior flexibilidade ao Pro-
grama, sem qualquer prejuízo à relevância da política 
de fortalecimento das bibliotecas escolares, confor-
me é possível inferir do crescente aporte de recursos 
orçamentários e da extensão do Programa ao ensino 
médio, a partir de 2008, consoante disposto na Reso-
lução FNDE nº 6, do corrente ano.

Ademais, os relatórios de fiscalização da Corte de 
Contas apontam que o vigente PNBE tem viabilizado a 
diversificação das fontes de informação utilizadas nas 
escolas públicas brasileiras e, em conseqüência, tem con-
tribuído para o aprimoramento da consciência crítica dos 
alunos e professores, além da comunidade em geral.

Malgrado voltado à perenidade do PNBE, de modo 
a imprimir-lhe caráter de política de Estado e ampliar 
perspectivas de atendimento, o PLS nº 404, de 2007, 
incorre em vício de iniciativa, a nosso ver insanável. É 
que o Legislativo não está legitimado a criar despesa. 
Essa situação não pode sequer ser contornada com a 
transformação do projeto em medida autorizativa, ante 
o fato adicional de incidir em programa já existente, o 
que configura injuridicidade.

Dessa maneira, ante a impossibilidade de pros-
seguimento da iniciativa em exame, resta-nos render 
especial homenagem á sensibilidade que o nobre co-
lega Senador Wilson Matos demonstrou, nessa Casa, 
para com a área educacional, que se funde e se con-
funde com a sua vida de educador.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela rejeição do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 404, de 2007.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2009
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Of. Nº 47/2009/CE

Brasília, 5 de maio de 2009

Assunto: Aprovação de matéria.
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91, do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta comissão deliberou, em caráter termina-
tivo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição do 
Projeto de Lei do Senado nº 404, de 2007, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Wilson Matos, 
que “Institui o Programa Permanente Biblioteca da Es-
cola – PPBE e dá outras providências.”

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
do Senado Federal. 

PARECER Nº 510, DE 2009

Da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, na Casa de 
origem), do Deputado Paulo Rubem San-
tiago, que institui o Dia Nacional do Enge-
nheiro de Pesca a ser comemorado na data 
de 14 de dezembro.

Relator: Senador Francisco Dornelles
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 101, de 
2008, originário do Projeto de Lei (PL nº 6.039, de 
2005, na Casa de origem) de iniciativa do Deputado 
Paulo Rubem Santiago, objetiva instituir o Dia do En-
genheiro de Pesca.

A proposição estabelece, sem justificativa, que 
a data reservada à efeméride será o dia 14 de de-
zembro.

Por tratar-se de matéria sob a competência da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), con-
forme comando insculpido no art. 102, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), foi a 
ela distribuída para análise, no uso das atribuições 
da Presidência de que trata o inciso X do art. 48 da 
Carta Interna.

Na Câmara dos Deputados, o projeto foi deli-
berado em caráter terminativo pelas Comissões de 
Educação e Cultura e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC), sem ressalvas.

A Mesa não se valeu das faculdades previstas 
no art. 91, § 1º, inciso IV, do RISF, e decidiu submeter 
a matéria a julgamento também do Plenário.

Cumpre salientar que o texto encaminhado ao Se-
nado Federal difere do original, em face de correções 

de estrita natureza técnica, promovidas, possivelmen-
te, na fase de redação final, pela CCJC.

No Senado, não foi aberto prazo para o ofereci-
mento de emendas.

II – Análise

A atividade do engenheiro de pesca chega a ser 
multidisciplinar. Cabe a ele “planejar, coordenar, exe-
cutar intervenção técnico-científica em aquicultura, 
pesca e tecnologia do pescado, bem como em ativida-
des na área de biotecnologia e demais serviços volta-
dos à aquicultura e pesca”, conforme estabelecem os 
manuais descritivos da profissão e dos objetivos dos 
cursos universitários que possibilitam formação nessa 
área específica.

Nesse sentido, o profissional habilitado desen-
volve estudos sobre o pescado, não apenas por meio 
da análise e da classificação das espécies da fauna 
aquática, mas também visando à preservação do com-
plexo ambiental em que vivem.

Sua formação acadêmica integra a área das ci-
ências agrárias e o qualifica para a intervenção téc-
nico-científica também em atividades de pesquisa e 
extensão na área de biotecnologia da aquicultura e 
da pesca.

Ademais, zela pelo respeito aos princípios da ges-
tão participativa dos recursos pesqueiros, ao Código 
de Conduta da Pesca Responsável da Organização 
das Nações Unidas e aos pescadores profissionais 
artesanais, compromissados, em grande parte, pela 
segurança alimentar de comunidades que encontram 
no pescado a única fonte de proteína necessária a 
sua saúde.

Congregados pela Federação das Associações 
dos Engenheiros de Pesca do Brasil, esses profissio-
nais buscam entender a dinâmica da realidade em que 
atuam, para que possam propor efetivamente ativida-
des que transformem o quadro atual dos produtores, 
industriais e pesquisadores envolvidos com a pesca.

O primeiro curso de Engenharia de Pesca no 
Brasil foi implantado pela Universidade Federal Rural 
de Pernambuco. Sua primeira turma de formandos co-
lou grau no dia 11 de dezembro de 1974. A partir de 
então, passou a disseminar-se a nova especialidade, 
como ocorreu na Universidade Federal do Ceará e na 
Universidade do Oeste do Paraná.

Conquanto a justificação do projeto se reporte à 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, não consta 
daquele diploma a regulamentação específica para o 
exercício da profissão de engenheiro de pesca, mas 
tão somente para as de engenheiro, arquiteto e enge-
nheiro agrônomo. Esse lapso, no entanto, não macula 
a proposição.
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Não foram encontradas justificativas para que a 
data escolhida seja o dia 14 de dezembro. Saliente-se, 
no entanto, que a efeméride já se encontra, informal-
mente, consagrada em calendário.

Cumpre à CE, no uso de sua competência suple-
mentar, pronunciar-se também quanto à constitucionali-
dade, à juridicidade e à regimentalidade da proposição. 
Nesses aspectos, nada há a obstar.

Da mesma forma, relativamente ao mérito da ini-
ciativa, inexistem quaisquer reparos a fazer.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2008 (PL nº 6.039, 
de 2005, na Casa de origem).

Sala da Comissão, 5 de maio de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966

Regula o exercício das profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrô-
nomo, e dá outras providências.

....................................................................................  

PARECER Nº 511, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 15, de 
2009, do Presidente do Superior Tribunal de 
Justiça que “Encaminha ao Senado Federal 

o nome do Desembargador Sérgio Feltrin 
Corrêa, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público, escolhido em Ses-
são Plenária daquela Corte, para o biênio 
2009-2011”.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 20 de maio de 
2009, sobre o Ofício “S” nº 15, de 2009, opina pela 
aprovação da indicação do Dr. Sérgio Feltrin Corrêa 
para compor o Conselho Nacional do Ministério Públi-
co, em conformidade com o disposto no art. 130-A, IV, 
da Constituição Federal, por 18 votos favoráveis, zero 
contrários e zero abstenções.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Francisco Dornelles

Submete-se ao exame do Senado Federal a indi-
cação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do juiz Sérgio 
Feltrin Corrêa, para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público, em vaga reservada a juiz, nos ter-
mos do art. 130-A, inciso IV, da Constituição Federal, 
cuja apreciação encontra-se disciplinada pela Reso-
lução nº 7, de 2005, do Senado Federal.

Segundo os dispositivos constitucionais e a disci-
plina da resolução mencionados, cabe ao Superior Tri-
bunal de Justiça indicar um dos dois juízes que devem 
compor o Conselho Nacional do Ministério Público, para 
um mandado de dois anos, admitida uma recondução, 
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 
desta Casa, por voto secreto e após arguição pública 
por esta Comissão.

Por sua vez, cabe a esta Comissão, de acordo 
com o art. 2º da Resolução nº 7, de 2005, desta Casa, 
proceder à sabatina do indicado e emitir parecer so-
bre a indicação.

Verifica-se que, em observância ao art. 5º, incisos 
I a V, da Resolução nº 7, de 2005, desta Casa, o indi-
cado encaminhou o seu curriculum vitae e prestou as 
declarações e informações que passamos a resumir.

O indicado é natural de Niterói, Estado do Rio de 
Janeiro. Graduou-se como bacharel em Direito pela 
Universidade Federal Fluminense, tendo sido servi-
dor do Ministério da Fazenda, de 1960 a 1988, ano 
em que ingressou na magistratura como Juiz Federal 
Auxiliar. No ano seguinte foi promovido a Juiz Federal 
Titular da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio 
de Janeiro.

Exerceu o cargo de Vice-Diretor do Foro da Se-
ção Judiciária do Rio de Janeiro, no biênio 1993/1994, 
e de Diretor do Foro no biênio 1995/1996.

Integrou a Comissão de Instalação de Varas do 
Interior, na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sen-
do designado pela Presidência do Tribunal Regional 
Federal da 2º Região para promover a instalação de 
Varas Federais.

Foi nomeado juiz do Tribunal Regional Federal da 
2º Região, cargo em que tomou posse em 2 de julho 
de 1998 e que ocupa até a presente data.

Nessa Corte de Justiça, integrou a 2ª Turma e a 
2ª Seção até 31 de janeiro de 2005, tendo presidido a 
1ª Turma Especializada e a 1ª Seção Especializada a 
partir de 1º de fevereiro de 2005.

Também atuou como Presidente da Comissão de 
Jurisprudência e presidiu, ainda, a Comissão Tempo-
rária de Informática e Estatística do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, além do Conselho de Administra-
ção do mesmo Tribunal no período de 2004 a 2009.

Foi integrante da Comissão de Reforma Constitu-
cional, designado pela Associação dos Magistrados do 
Brasil (AMB), representando a Justiça Federal. Exer-
ceu, na Diretoria da AMB, a função de Coordenador 
da Justiça Federal.

Atualmente, exerce a função de Corregedor-
Regional da Justiça Federal da 2ª Região, eleito pelo 
Plenário para o biênio 2007/2009.

Registramos, ainda, que o indicado recebeu di-
versos prêmios e distinções públicas, das quais des-
tacamos a Medalha do Pacificador e o Colar do 
Mérito Judiciário, em 1995, bem como a Ordem do 
Mérito do Ministério Público Militar, alta distinção, 
em 2006. Além disso, possui trabalhos e artigos publi-
cados, dentre os quais, em conjunto com outros auto-
res, a obra “Código Tributário Nacional Comentado”, 
com sucessivas edições.

O indicado declara que não é cônjuge, compa-
nheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau, inclusive, de membro ou servidor do 
Superior Tribunal de Justiça, bem como que não tem 
antecedentes criminais ou administrativos disciplinares 
e que sequer existem procedimentos dessa natureza 
contra ele instaurados.

Além disso, declara que não é membro do Con-
gresso Nacional ou do Poder Legislativo de quaisquer 
das unidades da Federação, assim como dos Muni-
cípios, nem cônjuge, companheiro ou parente, em li-
nha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, de 
membros desses Poderes.

Em acréscimo – e para finalizar –, o indicado ex-
pressamente renuncia ao direito de concorrer à promo-
ção por merecimento ou a integrar lista para ingresso 
em qualquer Tribunal, durante o mandato como mem-
bro do Conselho Nacional do Ministério Público e até 
dois anos após o seu término.

Diante do exposto, entendemos que os membros 
desta Comissão dispõem de suficientes elementos 
para deliberar sobre a indicação do juiz Sérgio Feltrin 
Corrêa para compor o Conselho Nacional do Ministério 
Público para o biênio 2009-2011.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Senador 
Demóstenes Torres, Presidente, Senador Francisco 
Dornelles, Relator.

PARECER Nº 512, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 16, de 
2009, do Presidente do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção 
DF, que “Encaminha ao Senado Federal, nos 
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termos do art. 130-A, V, da Constituição Fe-
deral, e de acordo com a Resolução nº 7, de 
2005, do Senado Federal, a indicação do Sr. 
Adilson Gurgel de Castro, inscrito na OAB/
RN sob o nº 670, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público”.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em votação secreta realizada em 20 de maio de 2009, 

sobre o Ofício “S” nº 15, de 2009, opina pela aprova-

ção da indicação do Dr. Adilson Gurgel de Castro para 

compor o Conselho Nacional do Ministério Público, em 

conformidade com o disposto no art. 130-A, V, da

Constituição Federal, por 18 votos favoráveis, 

zero contrários e zero abstenções.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Efraim Morais

Submete-se ao exame do Senado Federal a indi-
cação, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), do advogado Adilson Gurgel de 
Castro, para compor o Conselho Nacional do Ministério 
Público, em vaga reservada a advogado, nos termos 
do art. 130-A, inciso V, da Constituição Federal, cuja 
apreciação encontra-se disciplinada pela Resolução 
nº 7, de 2005, do Senado Federal.

Segundo os dispositivos constitucionais e a dis-
ciplina da resolução mencionados, cabe ao Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil indicar 
os dois advogados que devem compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público, para um mandado 
de dois anos, admitida uma recondução, depois 
de aprovada a escolha pela maioria absoluta desta 
Casa, por voto secreto e após arguição pública por 
esta Comissão.

Por sua vez, cabe a esta Comissão, de acordo 
com o art. 2º da Resolução nº 7, de 2005, desta Casa, 
proceder á sabatina do indicado e emitir parecer so-
bre a indicação.

Verifica-se que, em observância ao art. 5º, in-
cisos l a V, da Resolução nº 7, de 2005, desta Casa, 
o indicado encaminhou o seu curriculum vitae e 
prestou as declarações e informações que passa-
mos a resumir.

O Senhor Adilson Gurgel de Castro, nascido na 
Cidade de Natal, Rio Grande do Norte, bacharelou-se 
em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em dezem-
bro de 1973.

Em 1980, o indicado obteve o título de Mestre 
em Direito, com distinção e louvor, pelo Curso de 
Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 
de Santa Catarina.

Entre 2002 e 2007, frequentou o curso de dou-
toramento no Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte.

Adilson Gurgel de Castro exerce a profissão de 
advogado, desde abril de 1974, e a de professor uni-
versitário na área jurídica, desde março de 1977, le-
cionando na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e na Universidade Potiguar.

Ao longo de sua carreira profissional exerceu 
dezenas de cargos e funções de relevo, dentre as 
quais destacamos as de Chefe de Gabinete da Se-
cretaria de Estado de Administração do Rio Gran-
de do Norte, Pró-Reitor Substituto para Assuntos 
de Extensão Universitária da UFRN, Juiz Substituto 
do Tribunal Regional Eleitoral do RN, Vice-Chefe do 
Departamento de Direito Público da UFRN, Diretor 
do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN, 
Presidente e Conselheiro da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secção do Rio Grande do Norte e Coorde-
nador Geral da Secretaria de Estado da Fazenda do 
Rio Grande do Norte.

Consta em seu currículo haver sido agraciado 
com o Troféu “Clóvis Bevilaqua”, concedido pela OAB/
CE, com a Medalha da Ordem do Mérito Advocatí-
cio, pela OAB/PA, com a Medalha do Cinquentená-
rio da UFRN, e com o título de Professor Honoris 
Causa, pela Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte.

Publicou os livros: Curso de Direito Tributário, 
em co-autoria com Carlos Roberto de Miranda Gomes; 
Lições de Sociologia – uma visão parcial da obra 
de Emile Durkheim, pela UFRN: e “Lei Orgânica dos 
Municípios do Rio Grande do Norte”, pelo Senado 
Federal, em coautoria com Carlos Roberto de Miranda 
Gomes e Jalles Costa; além de diversas outras obras 
e dezenas de artigos em periódicos e publicações es-
pecializadas.

O indicado fez juntar ao processado declaração 
de que não postulará a nomeação ou designação 
para cargos em comissão e funções de confiança, 
nas áreas do Poder Judiciário ou do Ministério Pú-
blico, de cônjuge, companheiro ou parente, em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau 
inclusive, e de que observará os princípios firmados 
no art. 3º da Resolução nº 7, de 2005, do Conselho 
Nacional de Justiça, que trata da proibição da prática 
de nepotismo.

Além disso, declara que não é membro do Con-
gresso Nacional ou do Poder Legislativo de quaisquer 
das unidades da Federação, assim como dos Municí-
pios, nem cônjuge, companheiro ou parente, em linha 
reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, de mem-
bros desses Poderes e nem da instituição responsável 
por sua indicação.
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Declara, ainda, que inexistem sanções criminais 
ou administrativo-disciplinares, ou procedimentos des-
sa natureza instaurados contra sua pessoa.

Por fim, o indicado expressamente renuncia ao 
direito de integrar lista para concorrer ao ingresso em 
qualquer Tribunal, durante o mandato como membro 
do Conselho Nacional do Ministério Público e até dois 
anos após o seu término.

No entanto, no que se refere às exigências conti-
das no Ato nº 1, de 2007 – CCJ, que Disciplina o pro-
cesso de aprovação de autoridades, no âmbito da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, notamos 
que estão ausentes as declarações e documentação 
requeridas no art. 1º, inciso II, alíneas a, b, c, d, e, e 
inciso III, a seguir reproduzidas:

Art. 1º As autoridades a que se refere o 
art. 101, inciso II, alínea i, do Regimento Interno 
do Senado Federal, deverão ser submetidas 
à argüição da Comissão, conforme disciplina 
o art. 383 do mesmo Regimento, mediante o 
atendimento das seguintes exigências:

 ..............................................................
II – apresentação de declaração do in-

dicado:
a) de que existem parentes seus que 

exercem ou exerceram atividades, públicas 
ou privadas, vinculadas a sua atividade pro-
fissional, com a discriminação dos referidos 
períodos;

b) de que ele participa ou participou, 
como sócio, proprietário ou gerente, de empre-
sas ou entidades não-governamentais, com a 
discriminação dos referidos períodos;

c) de regularização fiscal, no âmbito fe-
deral, estadual e municipal;

d) de ações judiciais, seja como autor ou 
réu, com indicação atualizada da tramitação 
processual;

e) de juízos e tribunais perante os quais 
tenha atuado nos últimos cinco anos, conta-
dos retroativamente ao ano em que se deu 
sua indicação.

III – argumentação escrita, apresentada 
de forma sucinta, em que o indicado demonstre 
ter experiência profissional, formação técnica 

adequada e afinidade intelectual e moral para 
o exercício da atividade.

§ 1º A resposta negativa às hipóteses 
previstas nas alíneas a, b, d, e, do inciso II do 
art. 1º deverá ser declarada por escrito.

§ 2º A declaração de que trata a alínea c 
do inciso II do art. 1º deverá ser acompanhada 
de documentação comprobatória emitida pelos 
órgãos competentes.

 
Voto

Assim, conforme determina o art. 2º, alínea a, do 
mesmo Ato da CCJ, voto pela aprovação da indicação 
do nome do advogado Adilson Gurgel de Castro, para 
compor o Conselho Nacional do Ministério Público, em 
vaga reservada a advogado, com a recomendação de 
que o indicado se comprometa a apresentar as infor-
mações adicionais.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Presi-
dente, Senador Demóstenes Torres, Relator Efraim 
Morais.

 
PARECER Nº 513, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o ofício “S” nº 17, de 
2009, do Presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil – Se-
ção DF que “Encaminha ao Senado Fede-
ral, nos termos do art. 130-A, V, da Cons-
tituição da República e de acordo com as 
exigências previstas na Resolução nº 7, 
de 2005, do Senado Federal, a indicação 
do Advogado Almino Afonso Fernandes, 
para compor o Conselho Nacional do Mi-
nistério Publico”.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 20 de maio de 
2009, sobre o OFÍCIO “S” nº 17, de 2009, opina pela 
da indicação do Dr. Almino Afonso Fernandes para 
compor o Conselho Nacional do Ministério Público, 
em conformidade com o disposto no art. 130-A, V, da 
Constituição Federal, por 18 votos favoráveis, zero 
contrários e zero abstenções.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Jayme Campos

Nos termos do inciso V do art. 130-A da Cons-
tituição Federal, ora submete-se à apreciação desta 
Casa a indicação submetida pelo Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em virtude 
do resultado da eleição realizada no dia 5 de abril de 
2009, do Senhor Almino Afonso Fernandes, advogado 
inscrito na OAB/MT sob o nº 3.498-B, para ocupar a 
vaga reservada à categoria no Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Conforme o referido mandamento constitucional, 
compete a tal conselho o controle externo do Minis-
tério Público, sendo seus membros nomeados pelo 
Presidente da República, para um mandato de dois 
anos, após aprovada a escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal.

De acordo com os ditames contidos na Resolu-
ção nº 7, de 2005, cabe a esta Comissão sabatinar os 
indicados, bem como examinar sua documentação e 
o cumprimento dos requisitos necessários.

Em atendimento às exigências procedimentais 
previstas, em especial pelo art. 5º da citada Resolução, 
o Conselho Federal da OAB encaminhou todas as in-
formações e declarações ali especificadas, dentre as 
quais o curriculum vitae do advogado indicado, cujo 
conteúdo adiante se resume.

Nascido em Brasília, Distrito Federal, no dia 11 
de março de 1963, o Sr. Almino Afonso Fernandes 
bacharelou-se em Direito, pela Universidade Católica 
de Goiás, em Goiânia, no ano de 1985.

Possui pós-graduação em Direito do Estado, con-
cluída no ano 2000, pela Universidade Castelo Bran-
co, no Rio de Janeiro – RJ, e atualmente cumpre seu 
curso de Doutorado, junto à Universidade Católica de 
Santiago del Estero (UCSE), na Argentina.

O indicado é membro fundador da Subseção 
da OAB do Município de Colíder, no Estado do Mato 
Grosso, da qual foi tesoureiro, de 1986 a 1987, e pre-
sidente, no biênio 1992/1994.

Foi vice-presidente da Caixa de Assistência da 
OAB – Seção do Estado de Mato Grosso, no perío-

do de 1995 a 1997, integrando atualmente o Conse-
lho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por 
aquela seccional, com mandato até dezembro do 
corrente ano.

O advogado Almino Afonso Fernandes ostenta 
qualificação acadêmica adequada e ampla experiência 
profissional, ao longo de vinte e quatro anos de sig-
nificativa militância, como professor e como operador 
do Direito, prestando serviços jurídicos a bancos, sin-
dicatos, prefeituras e Câmaras Municipais, dentre ou-
tros entes, com destacada atuação no ramo do Direito 
Público, especialmente nas áreas do Direito Eleitoral 
e Constitucional.

Ante o exposto, opinamos pela inexistência de 
objeções formais e cremos que os integrantes desta 
Comissão dispõem de suficientes elementos para de-
liberar sobre a presente indicação.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Sena-
dor Demóstenes Torres, Presidente. – Senador Jay-
me Campos, Relator.

 
PARECER Nº 514, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 18, 
de 2009, do Procurador-Geral da Repúbli-
ca que encaminha ao Senado Federal, nos 
termos do disposto no inciso II do artigo 
130-A, da Constituição Federal, o nome do 
Sr. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, 
para compor o Conselho Nacional do Mi-
nistério Público.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 20 de maio de 
2009, sobre o Ofício “S” nº 18, de 2009, opina pela 
aprovação da  indicação do Dr. Nicolao Dino de Cas-
tro e Costa Neto para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público, em conformidade com o disposto 
no art. 130-A, II, da Constituição Federal, por votos 
favoráveis, contrários e abstenções.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Valter Pereira

O Senado Federal é chamado a se manifestar 
sobre a indicação, nos termos do inciso II do art. 130-A 
da Constituição, que o Procurador-Geral da República 
faz do Senhor Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, 
Procurador Regional da República, para compor o Con-
selho Nacional do Ministério Público, após ter sido es-
colhido pelo Ministério Público Federal, como anotado 
no Ofício “S” nº 18, de 2009 (Ofício PGR/GAB/Nº 520), 
assinado em 28 de abril do corrente ano.

A Constituição atribui competência ao Senado 
Federal para, nos termos do art. 130-A, examinar pre-
viamente e deliberar sobre a escolha de titulares do 
Conselho Nacional do Ministério Público.

Acompanha o Ofício “S” o curriculum vitae do 
indicado, em cumprimento ao disposto na Resolução 
nº 7, de 2005, do Senado Federal.

De acordo com esse documento, o candidato 
nasceu em São Luís, Estado do Maranhão, em 20 de 
maio de 1955, filho de Sálvio Jesus de Castro e Cos-
ta e Rita Maria Santos de Castro e Costa. É Bacharel 
em Direito desde 1985, pela Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Maranhão.

No exercício da docência, ocupa, desde 2004, o 
cargo de professor assistente da Faculdade de Direito 
da Universidade de Brasília, onde leciona as disciplinas 
Direito Ambiental e Direito Administrativo. Entre 1987 
e 2004, ocupou o cargo de professor da Universidade 
Federal do Maranhão.

O indicado é Mestre em Direito pela Universi-
dade Federal de Pernambuco, título obtido em 2002 
com a dissertação Desafios da proteção jurídica do 
patrimônio florestal brasileiro. É também especialista 
em semiologia política pela Universidade Federal do 
Maranhão (1987).

O indicado possui diversos livros e artigos publi-
cados, os quais abordam os seguintes temas: a) pro-
teção do patrimônio cultural; b) democracia e combate 
à corrupção; c) proteção ao meio ambiente; d) desa-

propriação e reforma agrária; e) improbidade adminis-
trativa; f) reforma do Judiciário; g) direitos humanos; 
h) crimes previdenciários.

O indicado participou, como palestrante, de seten-
ta e nove conferências anotadas em seu currículo.

Dentre as funções e cargos que ocupou no campo 
profissional, cumpre destacar os seguintes, em ordem 
cronológica: Juiz do Trabalho substituto (1990 a 1991), 
Procurador da República (1991 a 2003) e Procurador 
Regional da República na 3a Região (2003).

O indicado ocupa, desde 2003, o cargo de Pro-
curador Regional da República na 1ª Região.

Em 2007, tornou-se membro do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público, cargo que ocupa atualmente, 
com mandato de 2007 a 2009.

Diante da natureza da matéria, eram essas as 
considerações pertinentes no âmbito do presente Re-
latório.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Sena-
dor Demóstenes Torres, Presidente – Senador Valter 
Pereira, Relator.

PARECER Nº 515, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 19, 
de 2009, do Procurador-Geral da Repúbli-
ca que encaminha ao Senado Federal, em 
atenção ao disposto no inciso II do artigo 
130-A, da Constituição Federal, o nome da 
Drª Sandra Lia Simón, Procuradora Regio-
nal do Trabalho, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 20 de maio de 
2009, sobre o Ofício “S” nº 19, de 2009, opina pela da 
aprovação da indicação da Drª Sandra Lia Simón para 
compor o Conselho Nacional do Ministério Público, 
em conformidade com o disposto no art. 130-A, II, da 
Constituição Federal, por votos favoráveis, contrários 
e abstenções.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Eliseu Resende

É submetida ao exame desta Comissão a esco-
lha, efetuada pelo Procurador-Geral do Ministério Pú-
blico do Trabalho, a partir de lista tríplice, da Doutora 
Sandra Lia Simon, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público, por dois anos, nos termos do 
art. 130-A, caput, inciso II, combinado com o § 1º, da 
Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 11.372, de 
28 de novembro de 2006.

Nos termos do § 1º do art. 130-A da Consti-
tuição Federal, combinado com o § 2º do art. 1º da 
Lei nº 11.372, de 28 de novembro de 2006, cabe ao 
Procurador-Geral da República submeter ao Senado 
Federal o nome escolhido.

Consoante o art. 130-A, caput, da Lei Maior, os 
membros do Conselho Nacional do Ministério Público, 
ao qual cabe o controle e terno das atividades do Mi-
nistério Público, serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta dos membros desta Casa, para um mandato 
de dois anos, admitida uma recondução.

Compete a esta Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, de acordo com a Resolução nº 7, 
de 2005, proceder à sabatina dos indicados. A seguir, 
a indicação será submetida ao Plenário do Senado, 
também conforme o mesmo ato. Ainda em obediên-
cia aos ditames desse diploma legal, foi também en-
caminhado o correspondente curriculum vitae, que 
passamos a resumir.

A Doutora Sandra Lia Simón é natural do Muni-
cípio de São Paulo, onde nasceu a 24 de setembro de 
1962, tendo-se bacharelado em 1986, na Faculdade 
de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, e obtido o grau de Mestre em Direito Constitu-
cional, na mesma Universidade, com a tese “A prote-
ção constitucional da intimidade e da vida privada do 
empregado”, em 1999.

A ilustre Procuradora Regional do Trabalho indi-
cada ingressou no Ministério Público do Trabalho por 
concurso público, tendo sido nomeada para exercer o 
cargo de Procuradora do Trabalho em 1991, no Rio de 
Janeiro, onde se situa a Procuradoria Regional do Tra-
balho da 1ª Região. Em 1994, foi promovida, por me-
recimento, a Procuradora Regional do Trabalho, tendo 
sido removida, a pedido, para a Procuradoria Regional 
do Trabalho da 2a Região, em São Paulo.

No ano de 2003, foi nomeada para o cargo de 
Procuradora-Geral do Trabalho, tendo sido recondu-
zida para o mesmo cargo em 2005. A partir de 2007, 
reassumiu as suas atividades institucionais na Procu-
radoria Regional do Trabalho em São Paulo.

No desempenho de suas atividades no Ministério 
Público do Trabalho, tem exercido diversas funções e 
missões institucionais, das quais destacamos, além do 
cargo de Procuradora-Geral do Trabalho, a Coordena-
doria de Direitos Indisponíveis, na Procuradoria Regio-
nal do Trabalho da Segunda Região, em São Paulo, 
tendo também participado, na qualidade de membro, 
da delegação do Brasil a Conferências Internacionais 
do Trabalho realizadas pela Organização Internacional 
do Trabalho – OIT, na Cidade de Genebra, Suíça (92ª, 
93a, 94ª, 95ª, 96a Conferências, nos anos de 2004, 
2005, 2006 e 2007).

A ilustre indicada tem também exercido atividade 
docente, ministrando – dentre outras – as disciplinas 
Direito Constitucional e Direito Processual do Trabalho, 
e também participado de bancas de concursos públi-
cos e atuado – como conferencista e debatedora – em 
cerca de cinquenta congressos, cursos e seminários 
relacionados a sua área de atuação funcional.

Cumpre, também, registrar que a doutora San-
dra Lia Simón tem diversos trabalhos publicados, dos 
quais destacamos a sua já acima referida tese de mes-
trado, publicada por reconhecida editora em sua área 
de atuação, e diversos artigos publicados em revistas 
especializadas. O seu curriculum vitae registra, ain-
da, o conhecimento de diversos idiomas.

A ilustre indicada tem também tido participação 
em atividade associativa de sua classe, tendo assu-
mido o cargo de Vice-Presidente da Associação Na-
cional dos Procuradores do Trabalho, durante o biênio 
2000/2002.

Cumpre, ademais, consignar que, além do cur-
riculum vitae, em razão do disposto na já citada Re-
solução nº 7, de 2005, e no Ato nº 1, de 2007 – CCJ, 
instruem a presente indicação as seguintes declara-
ções firmadas pela indicada:

1 – declaração de que não é cônjuge, companheira 
ou parente, em linha reta ou colateral, até o ter-
ceiro grau, inclusive, de membro ou servidor do 
Ministério Público do Trabalho. (Fls. 19);

2 – declarações de que nunca cumpriu, nem cumpre, 
sanções criminais ou administrativo – disciplina-
res, não existindo procedimentos dessa natureza 
contra ela instaurados. (Fls. 20);

3 – declaração de que não é membro do Congresso 
Nacional, do Poder Legislativo dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, ou cônjuge, 
companheiro ou parente, em linha reta ou cola-
teral, até o terceiro grau, inclusive, de membro 
desses Poderes. (Fls. 21); e

4 – declaração de que renuncia ao direito de integrar 
lista para concorrer à promoção por merecimento 
ou a integrar lista para ingresso em qualquer Tri-
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bunal, durante o mandato para o qual foi escolhida 
e até dois anos após o seu término. (Fls. 22).

Diante do exposto, entendemos que os Senhores 
Senadores integrantes da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania dispõem de suficientes elemen-
tos para deliberar sobre a presente indicação para o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

Sala da Comissão, – Demóstenes Torres, Pre-
sidente – Eliseu Resende, Relator.

PARECER Nº 516, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 20, de 
2009, do Procurador-Geral da República que 
encaminha ao Senado Federal, nos termos 

do art. 130-A, II, da Constituição Federal, e 
de acordo com a Resolução nº 7, de 2005, 
do Senado Federal, a indicação do Dra Ma-
ria Ester Henriques Tavares, Procuradora 
de Justiça Militar, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 20 de maio de 
2009, sobre o Ofício “S” nº 20, de 2009, opina pela 
aprovação da indicação da Dra Maria Ester Henriques 
Tavares para compor o Conselho Nacional do Minis-
tério Público, em conformidade com o disposto no art. 
130-A, II, da Constituição Federal, por votos favoráveis, 
contrários e abstenções.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Marcelo Crivella
Relatora Ad hoc Senadora Lúcia Vânia

Vem ao exame do Senado Federal, nesta oportu-
nidade, a indicação, pelo Ministério Público da União, 
da Procuradora de Justiça Militar Drª Maria Ester Hen-
rique Tavares, para integrar o Conselho Nacional do 
Ministério Público, em vaga destinada a membro do 
Ministério Público da União, nos termos do inciso II 
do art. 130-A da Constituição Federal, inserido pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004, e da Resolu-
ção nº 7, de 2005, do Senado Federal.

O caput do art. 130-A da Lei Maior determina que 
os integrantes do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico sejam nomeados pelo Presidente da República, 
depois de aprovada sua indicação por maioria abso-
luta de votos nesta Casa, para um mandato de dois 
anos, admitida uma recondução. O inciso II daquele 
dispositivo constitucional estabelece a indicação, para 
compor o Conselho, de quatro membros do Ministério 
Público da União, assegurando-se a representação de 
cada uma de suas carreiras.

Cabe a esta Comissão, de acordo com o art. 2 
da Resolução nº 7, de 2005, do Senado Federal, pro-
ceder a sabatina dos indicados. Em obediência aos 
ditames do mesmo diploma legal, a Drª Maria Ester 
Henrique Tavares encaminhou o seu curriculum vitae, 
que passamos a resumir.

A designada ingressou no Ministério Público Mili-
tar em 16 de setembro de 1992, no cargo inicial da car-
reira, para o qual foi nomeada em virtude de aprovação 
em concurso público, no qual obteve a 2a colocação.

Foi promovida, por merecimento, ao cargo de Pro-
curadora da Justiça Militar, em 11 de março de 1997. A 
indicada tomou posse, em 12 de abril de 2004, no cargo 
de Procuradora-Geral da Justiça Militar, sendo recondu-
zida, dois anos após aquela data, para novo mandato.

Ao longo de sua carreira, oficiou em diversos 
inquéritos policiais militares, tendo procedido a dili-
gências investigatórias e promovido inúmeras ações 
penais militares.

Foi designada, repetidas vezes, para coordenar 
a atuação da Procuradoria da Justiça Militar do Rio de 
janeiro, supervisionando suas atividades administrativas 
e finalísticas, bem como para exercer a representação 
oficial do Ministério Público Militar.

Integrou, como membro do Ministério Público Mi-
litar, o Grupo de Trabalho sobre o Controle de Armas 
de Fogo, Artefatos e Explosivos, no Estado do Rio de 
Janeiro. Presidiu a Comissão Examinadora do 10º Con-
curso Público para Promotor da Justiça Militar.

Participou de grande número de congressos, se-
minários e simpósios na área jurídica, inclusive como 
expositora e palestrante.

É de se registrar que a indicada recebeu, pelo exercí-
cio de suas atividades profissionais, manifestações oficiais 
de aprovação de integrantes da Justiça Militar. Ademais, 
foi agraciada com diploma de ingresso na S.O.M. Cons-
tantiniana de San Jorge, na categoria de Dama de Mé-
rito, em Madri, na Espanha, no dia 29 de maio de 2007.

A indicada apresenta declaração de que não é côn-
juge, companheira ou parente, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau inclusive, de membro ou servidor do 
Ministério Público da União, assim como de que não exis-
tem sanções criminais ou administrativo-disciplinares ou 
procedimentos dessa natureza contra ela instaurados.

Declara, adicionalmente, não ser membro do Con-
gresso Nacional, do Poder Legislativo dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, tampouco cônjuge, 
companheira ou parente, em linha reta ou colateral, até 
o terceiro grau, inclusive, de membro desses Poderes.

Por último, a indicada renuncia ao direito de con-
correr à promoção por merecimento ou a integrar lista 
para o ingresso em qualquer Tribunal, durante o man-
dato no Conselho Nacional do Ministério Público e por 
dois anos após o seu término.

Diante de todo o exposto, julgamos que os integran-
tes desta Comissão dispõem das informações necessá-
rias para deliberar sobre a indicação da Procuradora de 
Justiça Militar Maria Ester Henrique Tavares para integrar 
o Conselho Nacional do Ministério Público.

Sala da Comissão, – Senador Marcelo Crivella, 
Relator.

PARECER Nº 517, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 21, 
de 2009, do Procurador-Geral da Repúbli-
ca que encaminha ao Senado Federal, nos 
termos do art. 130-A, II, da Constituição 
Federal, e de acordo com a Resolução nº 
7, de 2005, do Senado Federal, a indicação 
do Dr. Diaulas Costa Ribeiro, Promotor de 
Justiça, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 20 de maio de 
2009, sobre o Oficio “S” nº 21, de 2009, opina pela da 
indicação do Dr. Diaulas Costa Ribeiro para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público, em confor-
midade com o disposto no art. 130-A, II, da Constitui-
ção Federal, por 10 votos favoráveis, 6 contrários, 1 
abstenção e 1 nulo. 

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Antônio Carlos Valadares

Vem ao exame do Senado Federal a indicação 
para o segundo mandato do Senhor Diaulas Costa 
Ribeiro, para integrar o Conselho Nacional do Minis-
tério Público, em vaga destinada ao Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios, para o biênio 2009-
2011, nos termos do art. 130-A, § 1º, da Constituição 
Federal, e do art. 1º, § 2º da Lei nº 11.372, de 28 de 
novembro de 2006.

Consoante o disposto no art. 130-A, § 2º, da Cons-
tituição Federal, cabe ao referido Conselho o controle 
da atuação administrativa e financeira do Ministério 
Público e do cumprimento dos deveres funcionais de 
seus membros.

O caput do mesmo artigo dispõe que os mem-
bros do Conselho são nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta deste Senado Federal, para um mandato de 
dois anos, admitida uma recondução.

Nesse sentido, e de acordo com a Resolução do 
Senado Federal nº 7, de 2005, cabe a esta Comissão 
proceder à sabatina dos indicados. Em obediência aos 
ditames desse diploma legal, o indicado encaminhou 
para exame desta Casa o seu curriculum vitae, que 
passamos a resumir.

Diaulas Costa Ribeiro é conselheiro Nacional 
do Ministério Público, desde junho de 2007. Concluiu 
o curso de Direito em 1985, na Faculdade de Direito 
do Distrito Federal. Tornou-se Promotor de Justiça do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 
1991, tendo atuado na Procuradoria de Justiça Crimi-
nal e Procuradoria de Justiça Cível do Distrito Federal. 
É Doutor em Direito pela Universidade Católica Portu-
guesa e Pós-Doutor em Bioética Clínica pela Universi-
dade Complutense de Madrid. Foi Professor do Cen-
tro Universitário UniDF, Centro Universitário UniCeub 
e da fundação Escola Superior do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios. Atualmente, leciona 
nas seguintes instituições: Universidade Católica de 
Brasília, União Educacional do Planalto Central. Pos-
sui, ainda, diversos trabalhos científicos publicados e 
ampla atividade profissional, conforme informado no 
seu currículo.

No que diz respeito às exigências constantes do 
art. 5º da Resolução nº 7, de 2005, o indicado apre-

sentou as declarações previstas, informando que não 
é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou 
colateral, de membro ou servidor do Ministério Públi-
co do Distrito Federal e Territórios, nem do Ministério 
Público da União; que não sofreu sanções criminais 
ou administrativo-disciplinares, tampouco existem pro-
cedimentos dessa natureza instaurados contra sua 
pessoa; que não é membro do Congresso Nacional, 
do Poder Legislativo dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, nem tem cônjuge, companheiro ou 
parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, 
inclusive, nesses Poderes; e que renuncia ao direito 
de concorrer à promoção por merecimento ou a inte-
grar lista para ingresso em qualquer Tribunal, durante 
o mandato no Conselho Nacional do Ministério Público 
e até dois anos após o seu término.

Diante do exposto, entendemos que as Senhoras 
Senadoras e os Senhores Senadores integrantes da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dis-
põem de suficientes elementos para deliberar sobre 
a recondução do referido membro, para o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Senador 
Demóstenes Torres, Presidente – Senador Antonio 
Carlos Valadares, Relator.

 
PARECER Nº 518, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 22, 
de 2009, do Procurador-Geral da Repúbli-
ca que encaminha ao Senado Federal, nos 
termos do disposto no inciso III do artigo 
130-A, da Constituição Federal, o nome do 
Dr. Cláudio Barros Silva, Procurador de Jus-
tiça, para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 20 de maio de 
2009, sobre o Ofício “S” nº 22, de 2009, opina pela 
Aprovação da indicação do Dr. Cláudio Barros Silva, 
para compor o Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, em conformidade com o disposto no art. 130-A, 
da Constituição Federal, por 18 votos favoráveis, con-
trários e abstenções.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Pedro Simon

I – Relatório

É submetida ao exame do Senado Federal a indi-
cação, pelos Ministérios Públicos dos Estados, do Pro-
curador de Justiça Cláudio Barros Silva, para integrar 
o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
nos termos do inciso III do art. 130-A da Constituição 
Federal, inserido pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004 (Reforma do Judiciário).

Consoante o dispositivo constitucional acima re-
ferido, os membros daquele Conselho, ao qual cabe o 
controle externo do Ministério Público, serão nomea-
dos pelo Presidente da República, depois de aprovada 
a escolha pela maioria absoluta dos membros desta 
Casa, para um mandato de dois anos, admitida uma 
recondução.

Cabe a esta Comissão, de acordo com a Reso-
lução nº 7, de 2005, proceder à sabatina dos indica-
dos.

Em obediência aos ditames desse diploma legal, 
o indicado encaminhou o seu curriculum vitae, que 
passamos a resumir.

Nascido em 8 de março de 1952, na cidade de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, em 1977, o 
indicado bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUC/RS), especializando-se em Direito Processual 
pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), em 
convênio com a Universidade de Santa Catarina.

Ingressou em 1982, mediante concurso público, 
no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, 
tendo sido designado para oficiar, com exclusividade, 
nas Varas criminais de Porto Alegre. Atuou, em segui-
da, na 2ª Promotoria de Santa Cruz do Sul.

Ainda em 1982, tornou-se titular da Promotoria 
de Justiça de Ibirubá, de la Entrância. No ano seguinte, 
foi promovido a Promotor de Justiça de Guaporé, de 
2ª Entrância e, sucessivamente, para a 3a Entrância de 
Erechim e de Santa Cruz do Sul, atuando nesta como 
titular da 1a e 3a Promotorias de Justiça.

Em 1989, foi promovido a Promotor Substituto 
de Porto Alegre, de 4ª Entrância, tornando-se, nesta 
cidade, titular da 2a Vara Criminal do Foro Regional do 
Partenon, e também designado representante do Mi-
nistério Público junto ao Conselho Superior de Polícia 
e Promotor-Corregedor.

A partir de 1991, exerceu diversas funções re-
levantes no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, 
culminando, em 1999, com a sua eleição para o cargo 
de Procurador-Geral de Justiça, sendo reeleito para o 
biênio 2001/2003.

Em 2006, integrou ainda, como membro titular, o 
Órgão Especial do Colégio de Procuradores.

Finalmente, foi nomeado, como representante 
dos Ministérios Públicos dos Estados, para o CNMP 
para o biênio 2007/2008.

Nesse Conselho, foi indicado Presidente da 
Comissão de Controle Administrativo e Financeiro 
para o período 2007/2008 e reconduzido para o de 
2008/2009.

Consta de sua vida acadêmica que, entre 1985 e 
1999, foi professor de Direito Processual Civil e Penal e 
de outras disciplinas jurídicas na Universidade de Santa 
Cruz do Sul, na Fundação Escola Superior do Ministério 
Público, no Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR) e no 
Instituto de Desenvolvimento Cultural (IDC).

Exerceu, ainda, inúmeras atividades em comis-
sões relacionadas com atividades meio e fim do Minis-
tério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

Proferiu diversas palestras e conferências e rece-
beu significativo número de condecorações, distinções 
honoríficas e homenagens.

Constatamos que, no atendimento ao disposto nos 
incisos II a V do art. 5º da Resolução nº 7, de 2005, o 
indicado apresentou as quatro declarações exigidas, 
para informar que:

I – não é cônjuge, companheiro ou pa-
rente, em linha reta ou colateral, até terceiro 
grau inclusive, de membro ou servidor do Mi-
nistério Público;

II – não é membro do Congresso Na-
cional, do Poder Legislativo dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, ou côn-
juge, companheiro ou parente, em linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, de 
membro desses Poderes;

III – não sofreu processo de natureza 
criminal ou procedimento administrativo-dis-
ciplinar, não tendo jamais cumprido qualquer 
sanção de caráter penal ou administrativo;

IV – renuncia ao direito de concorrer à 
promoção por merecimento ou a integrar lista 
para ingresso em qualquer Tribunal, durante 
o mandato no Conselho Nacional de Justiça 
e até dois anos após o seu término.

Diante do exposto, entendemos que os Senhores 
Senadores integrantes da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania dispõem de suficientes elemen-
tos para deliberar sobre a presente indicação para o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Sena-
dor Demóstenes Torres, Presidente – Senador Pedro 
Simon, Relator.
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PARECER Nº 519, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o OFÍCIO “S” nº 23, de 
2009, do Procurador-Geral da República que 
encaminha ao Senado Federal, nos termos 
do art. 130-A, III, da Constituição Federal, e 
de acordo com a Resolução nº 7, de 2005, 
do Senado Federal, a indicação do Dr. Achi-
les de Jesus Siqueira Filho, Procurador de 

Justiça, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 20 de maio de 
2009, sobre o OFÍCIO “S” nº 23, de 2009, opina pela, 
da indicação do Dr. Achiles de Jesus Siquara Filho, 
para compor o Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, em conformidade com o disposto no art. 130-A, 
III, da Constituição Federal, por votos favoráveis, con-
trários e abstenções.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Antonio Carlos Júnior

O Senado Federal é chamado a manifestar-se 
sobre a indicação, nos termos do inc. III do art. 130-A 
da Constituição, que o Procurador-Geral da República 
faz do Senhor Achiles de Jesus Siquara Filho, Procu-
rador de Justiça, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público, escolhido pelos Ministérios Pú-
blicos dos Estados, como anotado no Oficio “S” nº 23, 
de 2009 (Ofício PGR/GAB/Nº 520), assinado em 28 
de abril do corrente ano.

A Constituição atribui competência ao Senado 
Federal para, nos termos do art. 130-A, examinar pre-
viamente e deliberar sobre a escolha de titulares do 
Conselho Nacional do Ministério Público.

Acompanha o Oficio “S” o curriculum vitae do 
indicado, em cumprimento ao disposto na Resolução 
nº 7, de 2005, do Senado Federal.

De acordo com esse documento, o candidato 
nasceu em Salvador, Estado da Bahia, em 4 de junho 
de 1957, filho de Aquiles de Jesus Siquara e Algesi-
ra Teles Siquara. É Bacharel em Direito desde 1979, 
pela Faculdade de Direito da Universidade Federal 
da Bahia.

No exercício da docência, foi Professor de Direito 
Civil da então Federação das Escolas Superiores de 
Ilhéus e It.II, una – FESPI, atualmente Universidade 
Estadual Santa Cruz (1989).

Dentre as funções e cargos que ocupou no cam-
po profissional, cumpre destacar os seguintes, em or-
dem cronológica: servidor da Justiça Federal (1978 a 
1980), Advogado (1979 a 1980), Promotor de Justiça 
do Estado da Bahia (desde 1980) com atuação nas co-
marcas de Itapicuru, Itamaraju, Medeiros Neto, Prado 
e Itanhém, no período de 1981 a 1986.

No período entre 1986 e 1991, atuou na comarca 
de Itabuna, com foco preponderante na área criminal 
e no Tribunal do Júri.

A partir de 1991, foi promotor de Justiça da 
comarca da Capital, Salvador, sendo designado 
para atuar na defesa e proteção dos direitos huma-
nos, no combate à violência contra as crianças e 
adolescentes e no Centro de apoio operacional das 
promotorias de Justiça de defesa do meio ambiente 
(1991 a 1996).

O indicado foi Presidente da Associação do Mi-
nistério Público do Estado da Bahia para os mandatos 

de 1991 a 1993 e 1993 a 1995. O indicado foi também 
Presidente da Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (CONAMP) para os mandatos de 
1996 a 1998 e 1998 a 2000.

E, desde 1996, tornou-se membro do colégio de 
procuradores de justiça do Ministério Público do Estado 
da Bahia. Em 2000, atuou como Procurador de Justiça 
junto ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

No ano seguinte, tornou-se membro do Conse-
lho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia, 
sendo também eleito para esse cargo no mandato de 
2006 a 2007.

Entre 2003 e 2004, exerceu o mandato de Pre-
sidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Ge-
rais do Ministério Público dos Estados e da União 
(CNPG).

O indicado exerceu também o cargo de Procura-
dor-Geral de Justiça do Estado da Bahia, no mandato 
de 2002 a 2004, sendo reeleito para o cargo no man-
dato de 2004 a 2006.

Diante da natureza da matéria, eram ;usas– as 
considerações pertinentes no âmbito do presente Re-
latório.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.  _ Senador 
Demóstenes Torres , Presidente, Senador Antonio 
Carlos Junior, Relator.

 
PARECER Nº 520, de 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o OFÍCIO “S” nº 24, de 
2009, do Procurador-Geral da República que 
encaminha ao Senado Federal, nos termos 
do disposto no inciso III do art. 130-A, da 
Constituição Federal, o nome do Dr. San-
dro José Neis, Promotor de Justiça, para 
compor o Conselho Nacional do Ministé-
rio Público.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em votação secreta realizada em 20 de maio de 2009, 
sobre o Oficio “S” nº 24, de 2009, opina pela da indica-
ção do Dr. Sandro José Neis, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público, em conformidade com 
o disposto no art. 130-A, III, da Constituição Federal, 
por votos favoráveis, contrários e  abstenções.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Raimundo Colombo

É submetida ao Senado Federal a indicação do 
Dr. Sandro José Neis, Promotor de Justiça do Ministé-
rio Público do Estado de Santa Catarina, para integrar 
o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
nos termos do inciso III do art. 130-A, da Constituição 
Federal.

Consoante o citado artigo da Carta Magna, in-
serido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, 
compete ao Senado Federal aprovar a escolha dos 
membros do CNMP.

Outrossim, nos termos da Resolução do Sena-
do nº 7, de 27 de abril de 2005, deve a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania manifestar-se sobre 
as indicações de nomes para compor o referido Con-
selho, antes da deliberação do plenário da Casa.

O Dr. Sandro José Neis já integra o CNMP, de-
vendo seu mandato expirar em junho de 2009. No 
cumprimento das suas atribuições junto ao Conselho 
agiu pautado no respeito aos ditames constitucionais. 
De acordo com o caput do art. 130-A da Lei Maior, o 
mandato dos membros do Conselho é de dois anos, 
admitida uma recondução.

Do curriculum vitae do indicado extraímos as 
seguintes informações relevantes, que servirão de 
subsídio à deliberação deste colegiado.

O Dr. Neis graduou-se em Direito pela Universi-
dade do Vale do Itajaí (UNIVALI), em 1991, havendo 
concluído, em 2004, curso de pós-graduação, em nível 
de especialização, na Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC).

Em 1992, foi nomeado, em virtude da aprovação 
em concurso público, para o cargo de Promotor de 
Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de 
Santa Catarina. Naquela instituição, exerceu diversos 
cargos e funções: respondeu pela Coordenadoria de 
Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Fundações 
do Centro das Promotorias da Coletividade e pela Co-
ordenadoria de Defesa da Moralidade Administrativa, 
foi Secretário da Corregedoria-Geral, Secretário-Geral 
do Ministério Público e membro da Comissão de Pla-
nejamento Institucional.

Como docente, foi responsável pela cadeira de 
Direito Processual Penal no Complexo de Ensino Su-

perior de Santa Catarina (CESUSC), de 2003 a 2005, 
além de ser Professor de Legislação Institucional da 
Escola de Preparação e Aperfeiçoamento do Ministério 
Público de Santa Catarina desde 2003.

No que concerne à Resolução do Senado nº 7, 
de 2005, cumpre-nos registrar que o Dr. Sandro José 
Neis apresentou todas as declarações exigidas pelo 
seu art. 5º para os indicados oriundos do Ministério 
Público. Também apresentou as declarações exigidas 
pelo art. 1º do Ato nº 1, de 2007, desta Comissão, bem 
como as certidões de regularidade fiscal perante as 
fazendas públicas federal, estadual e municipal, e a 
argumentação escrita de que trata o mesmo disposi-
tivo do referido ato da CCJ.

Diante do exposto, entendemos que os Senhores 
Senadores integrantes da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania dispõem de suficientes elemen-
tos para deliberar sobre a presente indicação para o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. _ Senador 
Demóstenes Torres, Presidente, Senador Raimundo 
Colombo, Relator

 
PARECER Nº 521, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre o ofício “S” nº 25, de 
2009, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal que “Encaminha ao Senado Federal, 
nos termos do art. 130-A, IV, da Constitui-
ção Federal, a indicação da Juíza Federal 
Tais Schilling Ferraz, da Seção Judiciária 
do Estado do Rio Grande do Sul – Tribunal 
Regional Federal da 4a Região, para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público 
– Biênio 2009/2011”.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em votação secreta realizada em 20 de maio de 
2009, sobre o oficio “S” nº 25, de 2009, opina pela – da 
indicação da Dra. Taís Schilling Ferraz, para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público, em con-
formidade com o disposto no art. 130-A, IV, da Cons-
tituição Federal, por 18 votos favoráveis, contrários e  
abstenções.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Neuto de Conto

Submete-se, nesta oportunidade, ao exame des-
ta Comissão, a indicação, pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, da juíza federal Taís Schilling Ferraz, da Seção 
Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região, para o cargo de 
membro do Conselho Nacional do Ministério Público, 
numa das duas vagas destinadas aos integrantes da 
magistratura, no biênio 2009-2011.

Consoante os termos do inciso IV do art. 130-A 
da Constituição Federal, dentre os quatorze membros 
que compõem o Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, um deles deverá ser indicado, dentre juízes, pelo 
Supremo Tribunal Federal.

Os integrantes do Conselho Nacional do Ministério 
Público, ao qual compete, constitucionalmente, o con-
trole da atuação administrativa e financeira do Ministério 
Público e do cumprimento dos deveres funcionais dos 
seus membros, serão nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha pela maioria 
absoluta deste Senado Federal, para um mandato de 
dois anos, admitida uma recondução.

No Senado Federal, a Resolução nº 7, de 2005, 
atribui a esta Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania a competência para sabatinar os indicados 
e emitir parecer sobre a indicação que, aprovada ou 
rejeitada, será submetida à decisão do Plenário. A re-
ferida Resolução estabelece, em seu art. 5º, que as 
indicações de nomes deverão ser acompanhadas de 
amplos esclarecimentos sobre o candidato e instruídas 
com os seguintes documentos:

I – curriculum vítae do indicado no qual conste, de-
talhadamente, sua qualificação, formação aca-
dêmica e experiência profissional;

II – informação do indicado de que não é cônjuge, 
companheiro ou parente, em linha reta ou cola-
teral, até terceiro grau inclusive, de membro ou 
servidor do Poder ou instituição responsável por 
sua indicação, salvo, no caso de servidor, se for 
ocupante de cargo de provimento efetivo e ob-
servada esta condição, não servir junto à auto-
ridade a que esteja vinculado pelo parentesco 
antes mencionado;

III – declaração sobre eventual cumprimento de san-
ções criminais ou administrativo-disciplinares, 

bem como acerca da existência de procedimentos 
dessa natureza instaurados contra o indicado;

IV – declaração do indicado de que não é membro do 
Congresso Nacional, do Poder Legislativo dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 
ou cônjuge, companheiro ou parente, em linha 
reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, 
de membro desses Poderes;

V – se o indicado for magistrado ou membro do Mi-
nistério Público, declaração de que renuncia ao 
direito de concorrer à promoção por merecimen-
to ou a integrar lista para ingresso em qualquer 
Tribunal, durante o mandato e até 2 (dois) anos 
após o seu término;

Em obediência aos ditames do mesmo diploma 
legal, a indicada encaminhou o seu curriculum vitae, 
que passamos a resumir.

A gaúcha Taís Schihing Ferraz, brasileira, divor-
ciada, nasceu no dia 4 de outubro de 1969, em Porto 
Alegre; graduando-se em Direito pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, em 1991.

Aprovada no concurso público de provas e tí-
tulos para a magistratura federal, a indicada é atu-
almente Juíza Auxiliar da Presidência do Supremo 
Tribunal Federal, tendo sido elogiada diversas ve-
zes, nas quais se destacou, segundo as palavras da 
Ministra Ellen Gracie, do Supremo Tribunal Federal, 
pela “notável capacidade de trabalho, eficiência, res-
ponsabilidade, dedicação e espírito público”. Atuou 
em diversas áreas da magistratura, em especial 
no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quan-
do teve oportunidade de coordenar o Programa de 
Qualidade da Justiça Federal do Rio Grande do Sul 
(de 2003 a 2006), além de ter contribuído sensi-
velmente, também na função de coordenadora, na 
implementação do Projeto de Descentralização do 
Atendimento dos Juizados Especiais Federais da 4ª 
Região (de 2006 a 2007).

A indicada é, desde 1999, professora de Direito 
Processual Civil na Escola Superior da Magistratura 
Federal do Rio Grande do Sul, e também ministra aulas 
de Direito Tributário no curso de pós-graduação lato 
sensu do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRit-
ter). Sua dinâmica atuação na área jurídica revela-se, 
ainda, pela participação em diversos congressos e se-
minários, além de vários ençontros promovidos pela 
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magistratura federal, na quaiiøade de palestrante, so-
bre diversas áreas do conhecimento jurídico.

O exame do currículo de Tais Schilling Ferraz 
revela que ela reúne os atributos constitucionais, em 
que se destacam notável saber jurídico e reputação 
ilibada, imprescindíveis para o desempenho do cargo 
de Conselheira do Conselho Nacional do Ministério 
Público.

A indicada apresentou todos os documentos 
exigidos pelo art. 5º, incisos I a V, da Resolução nº 7, 
de 2005. Além do curriculum vitae, infonnou, formal-
mente, que: não é cônjuge, companheira ou parente, 
em linha reta ou colateral, até terceiro grau inclusive, 
de membro ou servidor do Ministério Público; não so-
freu sanções criminais ou administrativo-disciplinares, 
e que não existem procedimentos dessa natureza ins-
taurados contra sua pessoa; não é membro do Con-
gresso Nacional, do Poder Legislativo dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios, ou cônjuge, 
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, 
até o terceiro grau, inclusive, de membro desses Po-
deres; renuncia ao direito de concorrer à promoção 
por merecimento ou a integrar lista para ingresso em 
qualquer Tribunal, durante o mandato e até dois anos 
após o seu ténnino.

Registre-se que constam dos autos as declara-
ções da indicada, exigidas pelo Ato nº 1, de 2007, desta 
Comissão, quais sejam:

a) de que não existem parentes seus 
que exercem ou exerceram atividades, públi-
cas ou privadas, vinculadas a sua atividade 
profissional;

b) de que ela não participa ou participou, 
como sócio, proprietário ou gerente, de empre-
sas ou entidades não-governamentais;

c) de regularização fiscal, no âmbito fe-
deral, estadual e municipal;

d) de duas ações judiciais, na qualidade 
de autora, com indicação atualizada da trami-

tação processual; contudo, não há ações em 
que figure como ré;

e) de juízos e tribunais perante os quais 
tenha atuado nos últimos cinco anos, conta-
dos retroativamente ao ano em que se deu 
sua indicação.

Igualmente, a indicada apresentou argumentação 
escrita sucinta, em que demonstrou ter experiência 
profissional, formação jurídica adequada, além de afi-
nidade intelectual e moral para o exercício da atividade, 
também exigida pelo citado Ato nº 1, de 2007.

Diante de todo o exposto, entendemos que os 
integrantes desta Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania dispõem de elementos suficientes para de-
liberar sobre a presente indicação da juíza federal Taís 
Schilliing Ferraz para integrar o Conselho Nacional do 
Ministério Público, no biênio 2009/2011.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Sena-
dor Demóstenes Torres, Presidente _ Senador Neuto 
de Conto, Relator.

PARECER Nº 522, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 26, 
de 2009, dos Líderes Partidários (SF), que 
“De acordo com o que dispõe o inciso VI do 
art. 130-A da Constituição Federal, indicam 
o nome do Sr. Bruno Dantas Nascimento, 
para compor o Conselho Nacional do Mi-
nistério Público”.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
em votação secreta realizada em 20 de maio de 2009, 
sobre o Ofício “S” nº 26, de 2009, opina pela aprovação 
da indicação do Sr. Bruno Dantas Nascimento, para 
compor o Conselho Nacional do Ministério Público, 
em conformidade com o disposto no art. 130-A, VI, da 
Constituição Federal, por 17 votos favoráveis, 0 con-
trário e 0 abstenções e 1 em branco.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009.
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RELATÓRIO

Relator: Senador Marco Maciel

Vem à apreciação desta Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, a indicação do senhor Bruno 
Dantas Nascimento, Consultor-Geral Legislativo do 
Senado Federal, para integrar o Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), nos termos do inciso 
III do art. 130-A, da Constituição Federal, segundo o 
qual compete ao Senado Federal aprovar a escolha 
dos membros daquele Conselho.

Cabe a esta Comissão, deliberar previamente, em 
votação secreta, sobre as indicações formuladas, de 
forma a orientar a manifestação definitiva e soberana 
do Plenário do Senado Federal.

Com satisfação recebi o encargo da relatoria porque 
o senhor Bruno Dantas Nascimento, no exercício do car-
go de Consultor-Geral Legislativo, o vem desempenhado 
invariavelmente com maestria e teve a oportunidade de 
tornar-se conhecido, e reconhecido, por todos os Mem-
bros desta Casa. Prova disso, aliás, é o reconhecimento 
que obteve antecipadamente desta Casa ao ser indicado 
por seis lideranças partidárias, de distintos matizes.

Cumpre-me, trazer ao conhecimento desta Co-
missão as qualificações que o indicado ostenta em 
seu currículo, que certamente servirão para subsidiar 
a decisão a ser tomada.

O indicado é doutorando em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), mesma 
instituição pela qual recebeu, em 2007, o título de Mestre 
em Direito, sempre sob a orientação da professora Teresa 
Arruda Alvim Wambier. Anteriormente, já havia obtido os 
títulos de Bacharel em Direito pela Universidade Católica 
de Brasilia e de Especialista em Direito Civil pela UPIS.

Sua dissertação de mestrado, recentemente publi-
cada pela Editora Revista dos Tribunais, teve por tema 
assunto diretamente ligado à Reforma do Judiciário, 
cujas discussões neste Senado Federal tiveram o indi-
cado como coordenador da equipe de assessoramento. 
O título da obra publicada ratifica a tese: “Repercussão 
geral: perspectivas histórica, dogmática e de direito 
comparado – questões processuais”.

O indicado também organizou, juntamente com 
outros três consultores legislativos, a coletânea, em 
cinco volumes, intitulada ‘Constituição de 1988: o Bra-
sil 20 anos depois”, publicada no ano passado pelo 
Senado Federal.

As demais publicações do indicado, demonstram 
preocupações típicas de quem busca a efetivação do Di-
reito na sociedade. Em seu currículo encontram-se temas 
como impenhorabilidade de salários, legitimação democrá-
tica das súmulas vinculantes, improbidade administrativa 
e reparação do dano moral havido após a morte.

Vasta é também a atuação do indicado como do-
cente: leciona disciplinas ligadas ao Direito Processual, 
civil e constitucional, em turmas de pós-graduação Latu 
sensu da PUC de São Paulo, do Instituto Brasiliense de 
Direito Público – IDP, da Escola Superior da Advocacia 
do Distrito Federal e da Universidade do Legislativo Bra-
sileiro – UNILEGIS, esta última, mantida por este Senado 
Federal. Em anos anteriores, lecionou também na UPIS 
e na Escola da Magistratura do Distrito Federal.

Em seu currículo, verifica-se ainda a participação 
em mais de uma dezena de simpósios, seminários e 
congressos, em que atuou ora como moderador, ora 
como expositor. Foi também orientador de diversos 
trabalhos em nível de especialização nas entidades 
de ensino em que leciona.

A carreira profissional do indicado iniciou-se quan-
do foi aprovado, aos vinte anos, em concurso público 
para ingresso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios, onde atuou como assistente de juizes de 
varas de família e, posteriormente, de desembargador 
daquela mesma Corte.

Seu ingresso no Senado Federal se deu por con-
curso público para o cargo de Consultor Legislativo na 
área de Direito Civil, no qual foi empossado no ano de 
2003. Após pouco mais de três anos, foi eleito por seus 
colegas e nomeado pelo Presidente do Senado Federal 
para o exercício da função comissionada de Consultor-
Geral Legislativo, que ocupa desde abril de 2007.

No que concerne à Resolução do Senado nº  7, de 
2005, cumpre-nos registrar que o senhor Bruno Dantas 
Nascimento apresentou todas as declarações exigidas 
no art. 5º do referido ato, assim como os documentos 
complementares exigidos pelo Ato nº 1, de 2007 desta 
Comissão. Incluem-se aí certidões negativas, relação 
de ações judiciais em que atuou como advogado, com 
indicação atualizada de tramitação processual, e demais 
declarações, tais como a de que não possui parentes 
que exerçam ou tenham exercido atívidades, públicas 
ou privadas, relativas à sua atividade profissional; que 
não é membro nem parente de membro do Congres-
so Nacional, ou do Poder Legislativo dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos municípios e que renuncia ao 
direito de integrar lista para concorrer ao ingresso em 
qualquer Tribunal, durante o mandato e até dois anos 
após o seu término.

Diante do exposto, e considerando tratar-se de uma 
deliberação secreta, limito-me a este relatório, acreditan-
do haver fornecido aos integrantes desta CCJ subsídios 
suficientes para deliberar sobre a presente indicação 
para o Conselho Nacional do Ministério Público.

Sala da Comissão, 20 de maio de 2009. – Presi-
dente, Senador Demóstenes Torres – Relator Sena-
dor Marco Maciel.
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PARECERES NºS 523 E 524, DE 2009

Sobre o Aviso nº 20, de 2008 (nº 

221/2008, na origem), do Tribunal de Con-
tas da União, que encaminha ao Senado 
Federal, o Relatório de suas atividades re-
ferente ao exercício de 2007.

PARECER Nº 523, DE 2009 
(Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 

 Consumidor e Fiscalização e Controle 
(1º Pronunciamento) 

Relator: ad hoc Senador Jefferson Praia

1. – Relatório

1.1 Historico
Em cumprimento ao disposto no art. 71, § 4º, da 

Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988 (CF/1 
988), o TCU remeteu ao Congresso Nacional, em 26 
de março de 2008, o Relatório de Atividades daquela 
Corte, referente ao exercício de 2007, o qual foi regis-
trado como AVS nº 20, de 2008, por esta Comissão.

Mediante indicação do Exmº Senhor Presidente 
da Comissão, 4 de abril de 2008, fomos designados 
para relatar a matéria.

1.2 Análise

1.2.1 Aspectos Legais
A CF/1988, art. 71, § 4º, determina que o TCU 

encaminhe ao Congresso placional, trimestral e anu-
almente, relatório de suas atividades.

Por seu lado, a Lei nº 8.443, de 16 de julho de 
1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – 
LOTCU), que regulamenta a mencionada disposição 
constitucional, dispõe que:

Art. 90. A fiscalização contábil, financei-
ra, orçamentária, operacional e patrimonial 
do Tribunal de Contas da União será exercida 
pelo Congresso Nacional, na forma definida 
no seu regimento comum.

§ 1º O Tribunal encaminhará ao Congres-
so Nacional, trimestral e anualmente, relatório 
de suas atividades.”

Na ausência de diretrizes emanadas do Congres-
so Nacional acerca da forma e do conteúdo desses 
relatórios, o Regimento Interno do TCU, aprovado pela 
Resolução nº 155, de 4 de dezembro de 2002, vem dis-
ciplinando a matéria ros seguintes termos:

“Art. 293. O Tribunal de Contas da União 
encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral 
e anualmente, relatório de suas atividades.

§ 1º Os relatórios trimestrais e anuais se-
rão encaminhados pelo Tribunal ao Congresso 
Nacional nos prazos de até sessenta dias e 
de até noventa dias, respectivamente, após o 
vencimento dos períodos correspondentes.

§ 2º Os relatórios conterão, além de ou-
tros elementos, a resenha das atividades es-
pecíficas no tocante ao julgamento de contas 
e à apreciação de processos de fiscalização 
a cargo do Tribunal.”

Nesse aspecto, observamos que os prazos regi-
mentais para encaminhamento do presente relatório 
trimestral foram observados. Além disso, o Relatório 
de Atividades apresentado sintetiza os principais re-
sultados da atuação do TCU, não só em relação ao 
exercício do controle externo (julgamento de contas, 
apreciação de processos de fiscalização e procedi-
mentos de fiscalização realizados), mas também, no 
que se refere ao relacionamento com o Congresso 
Nacional, às atividades administrativas, às parcerias 
e diálogo público e às atividades do Ministério Público 
junto ao Tribunal.

1.2.2 Atividades de Controle Externo
No que concerne ao exercício do controle ex-

terno, atividade-fim do Tribunal, os seguintes pontos 
sintetizam os resultados obtidos no exercício de 2007, 
sem prejuízo de outras atividades desenvolvidas pelo 
Tribunal:

a) apreciação conclusiva de 6.715 pro-
cessos de controle externo;

b) julgamento de 111.039 atos referen-
tes à admissão de pessoal, aposentadorias, 
reformas e pensões, dos quais 3.754 tiveram 
registro negado em razão de ilegalidades ve-
rificadas;

c) expedição de 116 medidas cautelares 
junto a órgãos ou entidades, as quais envolviam 
a aplicação de recursos públicos da ordem de 
R$7,9 bilhões;

d) julgamento definitivo das contas de 
20.006 responsáveis, tendo julgado 1.574 res-
ponsáveis com contas irregulares;

e) julgamento pela irregularidade de 1.064 
processos de contas, equivalentes a 37,15% 
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do dotal de processos dessa natureza, julga-
dos de forma conclusiva no período;

f) condenação de 1.889 responsáveis 
ao recolhimento de débito e/ou pagamento 
de multa, em montante superior a R$521 
milhões;

g) remessa de cópia de 950 processos 
ao Ministério Público da União, envolvendo 
1.418 responsáveis, para fins de ajuizamento 
de ações civeis e penais cabíveis, o que re-
presenta 90% dos processos julgados irregu-
lares no período;

h) decretação de inidoneidade de 47 em-
presas para participarem de licitação no âmbito 
da Administração Pública Federal;

i) inabilitação para exercício de cargo ou 
função de confiança de 130 responsáveis;

j) encerramento de 723 fiscalizações;
k) apuração de 2.633 denúncias e re-

presentações;
l) remessa ao Congresso Nacional da 

consolidação das fiscalizações realizadas em 
obras públicas no ano de 2007, onde foram re-
alizadas 235 fiscalizações, montando a R$24,9 
bilhões de recursos fiscalizados;

m)economia, nos próximos vinte e cinco 
anos, de R$19,6 bilhões aos cofres públicos 
com a atuação do TCU na licitação da 2ª fase 
do programa de concessão de rodovias, o que 
acarretou em uma redução de 28% das tarifas 
de pedágio;

n) Autorização pelo Tribunal da publica-
ção do leilão da Usina de Santo Antônio, no 
leito do Rio Madeira com recomendações que 
representam uma redução de cerca de 13% no 
preço teto da tarifa máxima do leilão.

O TCU também apreciou os estudos de avalia-
ção econômico financeira referentes à concessão para 
outorga de uso de bem público da usina. A economia 
total a ser gerada no horizonte do fluxo de caixa do 
empreendimento supera os R$30 bilhões;

o) no exercício de 2007, foram autuados 
1.513 processos de cobrança executiva, en-
volvendo R$600 milhões;

p) foram anulados ou sustados 106 
atos;

q) foram apreciados 104 processos relati-
vos às solicitações do Congresso nacional; e

1.2.3 Atividade Normativa
O TCU exerce uma atividade normativa por meio 

de emissão de Instruções Normativas e Decisões Nor-
mativas, relativas ao exercício de suas competências 
constitucionais e legais:

a) Em 2007, o TCU aprovou 7 decisões 
normativas, 4 instruções normativas e 9 reso-
luções. Entre os principais atos normativos, 
destacam-se:

b) Instrução Normativa n0 52, de 4-7-
2007. Dispõe sobre o controle e a fiscalização 
exercidos pelo TCU nos procedimentos de li-
citação, contratação e execução contratual de 
parcerias público-privadas – PPP;

c) Instrução Normativa nº 54, de 19-9-
2007. Dá nova redação aos artigos 1º, 2º, 3º 4º, 
7º, 12, 14, 15, 16 e 19 da Instrução Normativa 
nº 47, de 27-10-2004, a qual estabelece normas 
de organização e apresentação de processos 
de tomada e prestação de contas. Revoga a 
Instrução Normativa nº 44, de 2-10-2002;

d) Instrução Normativa nº 55, de 24-10-
2007. Dispõe sobre o envio e.a tramitação, 
no âmbito do TCU, para fins de registro, de 
informações alusivas a atos de admissão de 
pessoal e de concessão de aposentadoria, 
reforma e pensão;

e) Instrução Normativa nº 56, de 5-12-
2007. Dispõe sobre instauração e organização 
de processo de tomada de contas especial e 
dá outras providências;

f) Decisão Normativa nº 85, de 19-9-2007. 
Define, para 2008, as unidades jurisdicionadas 
cujos responsáveis devem apresentar contas 
relativas ao exercício de 2007, especificando 
as contas organizadas de forma consolidada 
e agregada; os critérios de risco, materialidade 
e relevância para organização dos processos 
de forma simplificada; o escalonamento dos 
prazos de apresentação; o detalhamento do 
conteúdo das peças que compõem os proces-
sos de contas; e os critérios de aplicabilidade 
e as orientações para a remessa de contas 
por meio informatizado, na forma estabeleci-
da pelos artigos 4º, 7º 8º, 14, 15 e 19 da Ins-
trução Normativa TCU 47, de 27 de outubro 
de 2004;

g) Decisão Normativa nº 86, de 19-9-
2007. Altera os coeficientes individuais de 
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participação dos estados e do Distrito Federal 
nos recursos previstos no art. 159, inciso II, da 
Constituição Federal, aprovados pela Decisão 
Normativa TCU nº 84, de 23 de julho de 2007, 
para aplicação no exercício de 2008;

h) Decisão Normativa nº 87, de 21-11-
2007. Aprova, para o exercício de 2008, os 
coeficientes a serem utilizados no cálculo das 
quotas para a distribuição dos recursos pre-
vistos no art. 159, inciso I, alíneas a e b, da 
Constituição Federal e da reserva instituída 
pelo Decreto-lei nº 1.881, de 27 de agosto 
de 1981;

i) Decisão Normativa nº 88, de 28-11-
2007. Dá nova redação ao § 1º do artigo 5º, 
acrescenta o Anexo XII, altera e acresce itens 
constantes dos Anexos 1,11, III, IV, VI, X e XI, 
da Decisão Normativa TCU nº 85, de 19 de 
setembro de 2007, que define, para 2008, as 
unidades jurisdicionadas cujos responsáveis 
devem apresentar contas relativas ao exercí-
cio de 2007.

1.2.4 – Jurisprudência Firmada

a) Concessão de Pensões Militares – Os 
processos de atos sujeitos a registro, que con-
tenham proposta da Secretaria de Fiscalização 
de Pessoal do Tribunal no sentido de considerar 
prejudicada a apreciação de mérito, ainda que 
contenham pareceres divergentes, podem, a 
critério do relator, ser submetidos a julgamen-
to mediante relação (TC nº 021.550/2006-0, 
Acórdão nº 420/Plenário, de 21-3-2007);

b) Reposição de Importâncias Indevida-
mente Percebidas de Boa-Fé por Servidores 
– É dispensada a reposição de importâncias 
indevidamente percebidas de boa-fé por ser-
vidores, ativos e inativos, e pensionistas, em 
virtude de erro escusável de interpretação de 
lei por parte do órgão/entidade, ou por parte 
de autoridade legalmente investida em função 
de orientação e supervisão, à vista da pre-
sunção de legalidade do ato administrativo e 
do caráter alimentar das parcelas salariais. 
(Acórdão nº 820/Plenário, de 9.5.2007, TC 
nº 011.721/2003, Relator: Ministro Guilher-
me Palmeira);

c) Interposição de Recurso Contra Deli-
beração Proferida em Sede de Monitoramento 

de Acórdão do Tribunal.– Não é possível a inter-
posição de recurso contra deliberação proferi-
da em sede de monitoramento de acórdão do 
Tribunal na qual não tenham sido rediscutidas 
questões de mérito nem imposto nenhum tipo 
de sanção (Acórdão nº 949/Plenário, de 23-5-
2007, TC nº 008.815/2005-4, Relator Ministro 
Augusto Nardes):

d) Alteração de Fundamento Legal de 
Atos Concessórios de Aposentadoria, Pen-
são e Reforma que Alterem o Fundamento 
Legal dos Atos Concessórios. – Os atos de 
alteração de aposentadoria, pensão e refor-
ma que alterem o fundamento legal dos atos 
concessórios iniciais têm a mesma natureza 
jurídica destes, aplicando-se-lhes a exceção 
prevista no Enunciado nº 3 da Súmula Vincu-
lante do STF;

e) Dispensa de Licitação para Contra-
tação de Instituição Sem Fins Lucrativos. – A 
contratação de instituição sem fins lucrativos, 
com dispensa de licitação, com fulcro no ad. 
24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, somente é 
admitida nas hipóteses em que houver nexo 
efetivo entre o mencionado dispositivo, a na-
tureza da instituição e o objeto contratado, 
além de comprovada a compatibilidade com 
os preços de mercado. (Fundamento Legal: 
Constituição Federal do Brasil, art. 37, inciso 
XXI; Lei nº 8.666/93, art. 24, inciso XIII);

f) Aplicação do art. 42 da Lei Comple-
mentar nº 101/2000.– O art. 42 da Lei Com-
plementar nº 101/2000 aplica-se aos titulares 
de todos os poderes e órgãos com autonomia 
administrativo-orçamentário-financeira (ou po-
der de autogoverno) garantida nos termos da 
Constituição, independentemente do período 
do mandato do respectivo titular à frente da 
gestão do órgão, que, no âmbito do Poder 
Judiciário e do Tribunal de Contas da União, 
é definido, em geral, por meio dos respectivos 
regimentos, e deve ser aplicado em conjunto 
com os princípios norteadores do orçamento, 
em especial o da anualidade previsto no § 
5º do art. 165 da Constituição e arts. 34 e 35 
da Lei nº 4.320/1 964, limitada a sua abran-
gência ao encerramento do exercício em 31 
de dezembro. (Acórdão nº 2.354/Plenário, de 
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7.11.2007, TC nº 002.798/2007-0, Relator: 
Ministro Ubiratan Aguiar);

g) Averbação de Tempo para Fins de 
Aposentadoria. – É indevida a averbação de 
período como aluno monitor, estagiário e resi-
dente médico para fins de aposentadoria, eis 
que tais atividades são retribuidas mediante 
bolsa de estudos, sem relação empregaticia. 
(Fundamento Legal: Constituição Federal do 
Brasil, art. 71, inciso II e III; – Lei nº 6.494/77, 
art. 4º. Decreto nº 87.497/1982, ad. 20; Lei 
nº 6.932/1981, ad. 1º e 4º, alterada pela Lei 
nº 11.381, de 01/12/2006; e Lei nº 9.394, de 
20/12/1996 – Acórdão nº 2.352/Plenário, de 
7.11.2007, TC nº 025.575/2006– 8, Relator: 
Ministro Guilherme Palmeira).

1.2.5 – Economia Potencial
O Tribunal destaca, para o exercício de 2007, a 

obtenção de uma economia potencial da ordem de 
R$ 5,604. bilhões paro os cofres do governo federal, 
somente no referido exercício, nas decisões quantifi-
cadas. O que apresenta uma relação de R$5,23 reais 
economizados para cada real empregado to TCU.

1.2.6 – Das Principais Decisões Exaradas pelo TCU 
no Exercício

a) Autorização da publicação do leilão da 
Usina de Santo Antônio, no leito do Rio Ma-
deira, com recomendações que acarretam a 
redução de cerca de 13% no preço teto da ta-
rifa máxima do leilão. O TCU também apreciou 
estudos de avaliação econômico-financeira 
referentes à concessão para outorga de uso 
de bem público da usina. A economia total a 
ser gerada no horizonte do fluxo de caixa do 
empreendimento supera os R$30 bilhões.

b) Diagnóstico das ações governamen-
tais de combate à dengue, em 9 estados e 26 
municípios, comprovou que quase 50% do uni-
verso fiscalizado (12 municípios) não cumpre 
as metas da Programação Pactuada Integrada 
de Vigilância em Saúde. Também ficou com-
provado que 42% dos municípios auditados 
não contam, ou contam de forma precária, 
com plano de contingência para o enfrenta-
mento de eventual epidemia de dengue. Tais 
achados motivaram recomendações do TCU 
ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, 
ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da Pre-

sidência da República, para o aperfeiçoamento 
de normas e instrumentos legais existentes, 
no sentido de que passe a haver previsão de 
sanções aos agentes públicos responsáveis 
pelo descumprimento injustificado de obriga-
ções assumidas no âmbito do Sistema Único 
de Saúde, em especial aquelas relativas ao 
controle de doenças transmissíveis.

c) Entrega ao Congresso Nacional do 
resultado das 235 fiscalizações em obras pú-
blicas, custeadas com recursos federais, que, 
no ano de 2007, superou o montante de R$23,9 
bilhões em recursos orçamentários. Essas fis-
calizações trouxeram inegáveis benefícios ao 
Erário e à sociedade brasileira ao possibilitar a 
conclusão dos empreendimentos nos padrões 
exigidos de prazo, preço e qualidade. No curso 
das fiscalizações, foram identificadas falhas 
e irregularidades que deverão ser corrigidas 
de forma tempestiva, para resguardar o inte-
resse da sociedade. As irregularidades iden-
tificadas, uma vez sanadas, proporcionarão 
aos cofres públicos economia aproximada de 
R$ 950 milhões. Cabe destacar que o Tribunal 
tem dado ênfase a ações de caráter prospec-
tivo, impedindo que os problemas percebidos 
concretizem-se em prejuízos efetivos.

d) Atuação na licitação de sete trechos 
rodoviários, constantes da 2a etapa do progra-
ma de concessões de rodovias federais, com 
economia de R$19,6 bilhões para os 25 anos de 
concessão. Qs ajustes determinados reduziram 
o valor médio das tarifas em cerca de 28%.

e) Verificação de boa prática adotada na 
Administração Pública, em função de determi-
nação do Tribunal, que proporcionará econo-
mia média de R$300 milhões no processo de 
aquisição de medicamentos pela rede pública 
de saúde. A Resolução nº 4/2006 da Câmara 
de Regulação do Mercado de Medicamentos 
– CMED definiu desconto de quase 25% sobre 
o preço de fábrica dos produtos, que deve ser 
concedido pelos laboratórios e distribuidores 
farmacêuticos, nas vendas de medicamentos 
para o poder público (União, estados e mu-
nicípios).

f) Apreciação das Contas do Governo 
da República, encaminhadas ao Congresso 
Nacional, para julgamento. As contas foram 
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aprovadas com ressalvas, por razões várias. 
Nas transferências voluntárias, foram identifi-
cadas falhas de controle, em todas as fases 
do processo – planejamento, análise e apro-
vação dos planos de trabalho, fiscalização da 
execução e prestação de contas. Também, a 
existência de volume expressivo de convênios, 
contratos de repasse e termos de parceria, com 
prestações de contas pendentes de aprovação 
por parte dos órgãos transferidores.

g) Economia aos cofres públicos de 
R$1,17 bilhão, nos próximos cinco anos, com 
a implementação de nova sistemática de re-
passe de recursos a terceiros, implementada 
após determinação do TCU, pela Secretaria 
de Receita Previdenciária.

1.2.7 – Gastos do Tribunal – Situação em 
31/12/2007

O orçamento do TCU para o ano de 2007 apre-
sentou dotação de R$1.069.737.575,00. A despesa li-
quidada até o final de 2007 foi de R$1.011.630.246,20 
. Cumpre destacar que 91 % dessas despesas são 
referentes à pessoal.

Cabe, também, destacar o esforço do Tribunal na 
racionalização de gastos administrativos, onde foram 
promovidas as seguintes ações:

a) racionalização de gastos com passa-
gens aéreas, mediante utilização de tarifas 
promocionais, resultando em economia de 
R$1,32 milhão no ano.

b) redução de 51% no custo de contra-
tação de seguro de veículos em relação ao 
mesmo período do exercício anterior.

c) economia, ao longo do ano de 2007, 
de 10,79% (R$ 4.625.395,24) na contratação 
de serviços e na aquisição de m~teriais por 
meio de comparação, no procedimento licita-
tório, do valor estimado de preço de mercado 
com o valor contratado.

d) redução dos gastos com telefonia da 
ordem de 5,24%, em relação ao mesmo perío-
do do exercício anterior, devido a continuidade 
da política de controle de uso.

e) redução do consumo de energia elétrica 
em relação ao mesmo período do exercício ante-
rior, em função do contínuo monitoramento dos 
procedimentos de racionalização de consumo 
de energia elétrica, implantados em 2001.

1.3 – Conclusões
Considerando a ausência de quaisquer normativos 

emanados do Congresso Nacional sobre o conteúdo e a 
forma do Relatório de Atividades que o Tribunal de Con-
tas da União deve apresentar, trimestral e anualmente, 
há que se concluir que o relatório apresentado atende às 
determinações constitucionais e legais vigentes. lnegavel-
mente, os dados apresentados pelo Tribunal permitem que 
o Congresso Nacional tenha uma razoável visão sobre 
as atividades daquela Instituição, no trimestre.

Não obstante, para que o Congresso Nacional 
tenha condições de proceder a uma melhor avaliação 
das ações daquela Corte de Contas, sugerimos que 
os futuros relatórios façam menção ao andamento dos 
processos de execução dos acórdãos do TCU, espe-
cialmente no que se refere à recuperação dos débitos 
e multas aplicadas.

2 – Voto

Considerando a importância do Tribunal de Con-
tas da União no Sistema de Controle e o papel do 
Congresso Nacional como titular do Controle Externo, 
nos termos dos arts.. 70 e 71 da Constituição Federal, 
acreditamos relevante obtermos mais informação sobre 
alguns aspectos relevantes sobre os resultados das 
ações do TCU. Nesse sentido, acreditamos ser rele-
vante, nos termos dos incisos IX e XIII do art.90, dc a 
alínea b do inciso V do ad. 133 do Regimento Interno 
do Senado Federal, solicitar as seguintes informações 
ao TCU, relativas ao exercício de 2007:

a) descrever as 116 medidas cautelares 
emitidas;

b) relação dos 1.574 responsáveis que 
tiveram suas contas julgadas irregulares;

c) relação dos 950 indiciados pelo Mi-
nistério Público da União, em decorrência das 
informações encaminhadas pelo Tribunal;

d) resumo das 47 declarações de inido-
neidade aplicadas à empresas;

e) relação dos 1.513 processos de co-
brança executiva;

f) relação dos 106 atos sustados ou anu-
lados

g) relação dos 104 processos de solicita-
ção do Congresso Nacional atendidos.

Sala da Comissão, 14 de outubro de 2008. – 
Senador Leomar Quintanilha, Presidente – Senador 
Marconi Perillo, Relator.
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Aviso nº 1.174 -GP/TCU

 
Brasília, 5 de novembro de 2008

Senhor Presidente
Com meus cordiais cumprimento; encaminho a 

Vossa Excelência, em atenção ao Ofício nº 67/2008-
CMA, de 14-10-2008, as seguintes informações refe-
rentes ao Relatório de Atividades do TCU no exercício 
de 2007:

a) descrição das medidas cautelares 
adotadas;

b) relação dos responsáveis com contas 
irregulares;

c) processos encaminhados ao Ministério 
Público da União;

d) declaração de inidoneidade do licitan-
te ftaudador;

e) relação dos processos de cobrança 
executiva;

f) atos sustados ou anulados;
g) processos de solicitação do Congresso 

Nacional atendidos.

Por oportuno, destaco que as informações soli-
citadas, exceto às relativas a processos de cobrança 

executiva, estão contempladas nos Relatórios Trimes-

trais encaminhados ao Congresso Nacional, conforme 

determina o parágrafo 4º do artigo 71 da Constituição 

Federal, bem como no Relatório Anual de Atividades 

do TCU.

Atenciosamente, – Walton Alencar Rodrigues, 
Presidente.

 

Ofício nº 67/2008-CMA

 

Brasília, de outubro de 2008

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, que esta Comis-

são, em reunião realizada nesta data, aprovou o Pa-

recer ao Aviso nº 20/2008, proveniente dessa Corte 

de Contas, que “encaminha ao Senado Fedeal, o Re-

latório de Atividades do Tribunal de Ccntas da União, 

referente ao exercício de 2007”.

Desta forma, encaminho a Vossa Excelência có-

pia da matéria para as providências cabíveis.

Reitero, nesta oportunidade, meus protestos do 

mais alto apreço e distinta consideração. – Senador 
Leomar Quintanilha, Presidente da CMA.
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18534 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL274



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18535     275ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18536 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18537     277ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18538 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18539     279ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18540 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18541     281ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18542 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18543     283ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18544 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18545     285ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18546 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18547     287ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18548 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18549     289ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18550 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18551     291ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18552 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18553     293ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18554 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18555     295ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18556 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18557     297ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18558 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18559     299ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18560 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18561     301ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18562 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL302



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18563     303ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18564 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL304



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18565     305ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18566 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL306



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18567     307ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18568 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL308



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18569     309ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18570 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL310



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18571     311ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18572 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL312



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18573     313ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18574 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL314



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18575     315ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18576 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL316



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18577     317ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18578 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL318



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18579     319ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18580 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL320



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18581     321ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18582 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL322



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18583     323ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18584 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL324



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18585     325ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18586 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL326



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18587     327ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18588 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18589     329ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18590 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL330



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18591     331ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18592 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL332



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18593     333ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18594 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL334



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18595     335ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18596 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL336



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18597     337ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18598 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL338



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18599     339ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18600 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL340



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18601     341ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18602 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL342



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18603     343ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18604 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL344



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18605     345ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18606 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL346



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18607     347ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18608 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL348



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18609     349ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18610 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL350



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18611     351ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18612 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL352



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18613     353ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18614 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL354



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18615     355ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18616 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL356



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18617     357ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18618 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL358



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18619     359ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18620 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL360



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18621     361ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18622 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL362



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18623     363ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18624 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18625     365ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18626 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL366



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18627     367ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18628 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL368



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18629     369ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18630 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL370



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18631     371ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18632 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18633     373ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18634 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL374



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18635     375ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18636 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL376



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18637     377ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18638 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL378



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18639     379ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18640 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL380



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18641     381ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18642 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL382



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18643     383ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18644 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL384



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18645     385ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18646 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL386



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18647     387ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18648 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL388



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18649     389ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18650 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18651     391ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18652 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL392



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18653     393ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18654 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL394



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18655     395ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18656 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18657     397ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18658 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18659     399ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18660 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18661     401ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18662 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18663     403ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18664 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18665     405ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18666 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18667     407ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18668 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18669     409ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18670 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18671     411ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18672 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL412



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18673     413ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18674 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL414



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18675     415ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18676 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18677     417ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18678 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL418



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18679     419ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18680 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL420



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18681     421ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18682 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL422



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18683     423ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18684 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL424



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18685     425ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18686 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18687     427ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18688 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL428



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18689     429ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18690 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009

PARECER Nº 524, DE 2009 
(Da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 

Consumidor E Fiscalização e Controle ) 
(2º Pronunciamento)

 
I – Relatório

1) Histórico
Em cumprimento ao disposto no art. 71, § 4º, 

da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988 
(CF/1988), o TCU remeteu ao Congresso Nacional, 
em 26 de março de 2008, o Relatório de Atividades 
daquela Corte, referente ao exercício de 2007, o qual 
foi registrado como AVS nº 020, de 2008, por esta 
Comissão.

Em 14 de outubro de 2008, esta Comissão apro-
vou o Parecer por mim apresentado. Conforme con-
clusão desse Parecer, esta Comissão encaminhou, 
na mesma data, o Of. 67/2008-CMA ao Presidente da 
Corte de Contas, por meio do qual solicitou ao TCU as 
seguintes informações complementares:

a) descrição das 116 medidas cautela-
res emitidas;

b) relação dos 1.574 responsáveis que 
tiveram suas contas julgadas irregulares;

c) relação dos 950 indiciados pelo Mi-
nistério Público da União, em decorrência das 
informações encaminhadas pelo Tribunal;

d) resumo das 47 declarações de inido-
neidade aplicadas às empresas;

e) relação dos 1.513 processos de co-
brança executiva;

f) relação dos 106 atos sustados ou anu-
lados;

g) relação dos 104 processos de solicita-
ção do Congresso Nacional atendidos.

Em resposta, o TCU nos enviou o documento 
Aviso nº 1.174-GP/TCU, de 5 de novembro de 2008, 
que será agora relatado.

 
II – Análise

Ao analisar os documentos solicitados por esta 
Comissão ao TCU, podemos, resumidamente, tecer 
os seguintes comentários:

a) as medidas cautelares adotadas abran-
geram órgãos dos seguintes estados da Fede-
ração: Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito 
Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Ge-
rais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e 
Tocantins;

b) os responsáveis que tiveram suas con-
tas julgadas irregulares vieram enumerados 
em planilha analítica, contendo as seguintes 
informações: UF, número do processo, nome, 
unidade jurisdicionada, Acórdão pertinente, 
Colegiado do TCU responsável pelo Acórdão, 
valor envolvido e observação;

c) os indiciados pelo Ministério Público da 
União, em decorrência das informações enca-
minhadas pelo TCU, vieram listados em plani-
lha analítica, nos moldes do item anterior;

d) as empresas que receberam, do TCU, 
declaração de inidoneidade (licitante frauda-
dor) vieram listadas em planilha, contendo as 
seguintes informações: UF, nome da empre-
sa, unidade jurisdicionada, processo, Acórdão 
pertinente e período de pertinência;

e) os processos de cobrança executiva 
vieram enumerados em planilha, contendo as 
seguintes informações: UF, processo TCU, Acór-
dão pertinente, tipo de cobrança, responsável, 
executor, nº CbEx (cobrança executiva);

f) os atos sustados ou anulados vieram 
relacionados em planilhas com as seguintes 
informações: determinação do ato, unidade 
jurisdicional e Acórdão deliberativo do ato;

g) os processos de solicitação do Con-
gresso Nacional atendidos em 2007 foram 
apresentados em planilha com as seguintes 
informações: solicitante, processo, objeto e 
deliberação.

1 – Conclusão
Considerando a ausência de quaisquer normati-

vos emanados do Congresso Nacional sobre o conte-
údo e a forma do Relatório de Atividades que o Tribu-
nal de Contas da União deve apresentar, bem como 
o pronto atendimento das solicitações demandadas 
por esta Comissão, há que se concluir que o Relatório 
apresentado para o ano de 2007 atende às determina-
ções constitucionais e legais vigentes. Inegavelmente, 
os dados apresentados pelo Tribunal permitem que o 
Congresso Nacional tenha uma razoável visão sobre 
as atividades daquela Instituição em 2007.

 
III – Voto

Ante todo o exposto e frente à realidade demons-
trada no passado recente, propomos que o Senado 
Federal tome ciência do feito e remeta o processado 
para o arquivo.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009.

MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL430



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 21 18691     431ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



18692 Quinta-feira 21 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009

PARECER Nº 525, DE 2009

Da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 18, de 2009 (nº 247, na ori-
gem), do Tribunal de Contas da União, que 
“encaminha ao Congresso Nacional, para 
conhecimento, cópia do Acórdão proferido 
nos autos do processo nº TC 018233/2006-1, 
pelo Plenário desta Corte em Sessão Ordi-
nária de 18-3-2009”.

Autor: Tribunal de Contas da União
Relator: Senador Jefferson Praia

 
I – Relatório

O Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou 
ao Senado Federal o Aviso nº 247-Seses-TCU-Plenário, 
de 18-3-2009, ao qual anexou cópia do Acórdão profe-
rido nos autos do Processo TC nº 018.233/2006-1 pelo 
Plenário dessa Corte em Sessão Ordinária de 18-3-
2009, bem como os respectivos Relatório e Voto que o 
fundamentaram. O documento do TCU foi registrado no 
Congresso Nacional como Aviso nº 18, em 23-3-2009, 
e enviado à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).

O Acórdão do TCU trata de “recurso interpos-
to pelo Sr. José Menezes Neto, Diretor-Executivo do 
Fundo Nacional de Saúde, à época dos fatos, contra 
o Acórdão nº 1.989/2006-TCU-Plenário, proferido em 
Processo de Representação que noticiou irregulari-
dades no repasse de R$8.381.818,22 ao Governo do 
Estado do Piauí, à conta do Convênio nº 4.505/2005, 
celebrado entre o Ministério da Saúde e a Secretaria 
da Saúde do Piauí tendo por objeto a aquisição de 
unidades móveis de saúde (ambulâncias).

2. Após o regular desenvolvimento do processo, 
o Plenário desta Corte proferiu o referido Acórdão, 
cujo teor, no que interessa para o deslinde da questão, 
reproduz-se a seguir:

“9.3. aplicar ao Sr. José Menezes Neto, 
com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei nº 
8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regi-
mento Interno, multa no valor de R$10.000,00 
(dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze 
dias, a contar da notificação, para que com-
prove, perante o Tribunal, o recolhimento da 
referida quantia aos cofres do Tesouro Nacio-
nal, atualizada monetariamente e acrescida 
dos juros de mora a partir do dia seguinte ao 
do término do prazo estabelecido até a data 
do efetivo recolhimento, na forma da legisla-
ção em vigor”.

3. Irresignado, o apenado interpôs o presente 
recurso, que passará a ser analisado”.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Pedido 
de Reexame interposto contra o Acórdão nº 1.989/2006-
TCU-Plenário, acordaram os Ministros do Tribunal de 
Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante 
as razões expostas pelo relator, em:

“9.1. com fundamento no art. 48, c/c o art. 
33 da Lei nº 8.443/1992, conhecer do presente 
pedido de Reexame para, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo-se inalterados os 
termos da deliberação recorrida;

9.2. dar ciência desta deliberação, bem como 
do relatório e voto que a fundamentam, ao recorren-
te?” (g.n)

É o relatório.

 
II – Voto do Relator

Nesse sentido, propomos que esta Comissão 
delibere por tomar conhecimento da decisão do Tri-
bunal de Contas da União e remeter o processo para 
o arquivamento.

Sala da Comissão, 12 de maio de 2009.
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PARECER Nº 526, DE 2009

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 285, de 2008 (nº 660/2008, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Convênio de Previdência Social 
entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Chile, celebrado em Santiago, 
em 26 de abril de 2007.

Relator: Senador Mozariloo Cavalcanti

 
I – Relatorio

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se so-
bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 285, de 2008 
(PDC nº 660, de 2008, na origem), que aprova o texto 
do Convênio de Previdência Social entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Chile, celebrado 
em Santiago, em 26 de abril de 2007.

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso I, 
combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição 
Federal, o Senhor Presidente da República submeteu 
à apreciação do Congresso Nacional o texto do ato 
internacional acima referido.

O diploma legal em apreço foi aprovado pela 
Câmara dos Deputados, em 30 de outubro de 2008, 
tendo naquela Casa, passado pelo crivo das Comis-
sões de Seguridade Social e Família; de Constituição 
e Justiça e de Cidadania; e de Relações Exteriores e 
de Defesa Nacional.

Acompanham a proposição a Mensagem nº 852, 
de 13 de novembro de 2007, do Poder Executivo, que 
encaminha o texto do Convênio ao Congresso Nacio-
nal, e a Exposição de Motivos nº 236 DAC/DAI – PAIN-
BRAS-CHIL, de 21 de agosto de 2007, do Senhor Mi-
nistro de Estado das Relações Exteriores.

O ato internacional em exame é composto por 
trinta e quatro artigos. A luz do Artigo 2º, o Brasil o 
aplicará à legislação do Regime Geral da Previdência 
Social no tocante aos benefícios de aposentadoria por 
invalidez, por idade e pensão por morte. Por parte do 
Chile, será aplicado à legislação do Sistema de Apo-
sentadoria por Velhice, invalidez e Pensão por Morte, 
baseado em capitalização individual e aos regimes 
de Aposentadoria por Velhice, Invalidez e Pensão por 
Morte, administrados pelo Instituto de Normalización 

Previsional. O âmbito de aplicação do Convênio é esti-
pulado no Artigo 3º, que dispõe que este será aplicado 
a pessoas que estejam ou tenham estado submetidas 
à legislação de um ou de ambos os Estados Partes, 
bem como a seus beneficiários legais.

Segundo dispõe o Artigo 6º, como norma ge-
ral (Capítulo I do Título II), as pessoas às quais seja 
aplicável o Convênio em apreço estarão sujeitas ex-
clusivarnente à legislação da Previdência Social da 
Parte em cujo território exerçam suas atividades de 
trabalho, ou, caso tenham mais de uma residência, 
aplicar-se-á a legislação do país de sua residência 
principal.

O Capítulo II do mesmo Título estipula exceções 
à norma geral acima referida para os trabalhadores 
deslocados por urna empresa ao território da outra 
Parte para efetuar trabalho temporário, o pessoal 
de empresas de transporte aéreo e terrestre inter-
nacional, tripulações em embarcações marítimas, 
pessoal de carga e descarga de navio e funcioná-
rios de missões diplomáticas e consulares. Estes 
últimos estão regidos pela Convenção de Viena so-
bre Relações Diplomáticas de 1961 e pela Conven-
ção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, 
e submetem-se à legislação da Parte Contratante 
que os designou.

Segundo o que estabelece o Artigo 13, os perí-
odos de seguro cumpridos nas Partes Contratantes 
em épocas diferentes serão totalizados para fins de 
implementação de direito aos benefícios. O inciso I 
do Artigo 14 determina as regras de cálculo para a 
determinação do direito ao benefício, enquanto que 
seu inciso 2 estipula o modo de cálculo do montante 
a pagar. A instituição competente de cada Parte de-
terminará o direito ao benefício, totalizando, com os 
próprios períodos, a parcela de períodos de seguro 
cumpridos sob a legislação da outra Parte, desde que 
não concomitantes, necessários para alcançar o direi-
to ao benefício.

O diploma internacional em pauta determina ainda, 
no Capítulo II do Título III, regras sobre a manutenção 
da qualidade de segurado e sobre a verificação de infor-
mação em caso de invalidez permanente. O Capítulo III, 
também do Título III, dispõe sobre a aplicação da legisla-
ção das Partes. No que diz respeito à assistência médica 
para os beneficiários, o Artigo 20 prevê que aqueles que 
residam em uma Parte Contratante e recebam benefício 
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conforme a legislação de outra Parte Contratante terão 
direito à assistência médica de acordo com as leis do 
Estado Parte onde residam, com os mesmos direitos 
e obrigações que os que recebem benefícios similares 
de acordo com a legislação dessa Parte.

As autoridades competentes dos dois países sig-
natários deverão tomar medidas administrativas visan-
do ao cumprimento do Convênio, segundo prescreve o 
Artigo 27, entre elas, a designação de organismos de 
ligação; comunicação de medidas adotadas interna-
mente para a aplicação do Convênio; notificação das 
disposições legislativas e regulamentares que modifi-
quem a legislação pertinente nacional; prestação mútua 
da mais ampla colaboração técnica e administrativa 
para a aplicação do presente Convênio no âmbito de 
sua própria legislação.

Ademais, o Artigo 31 cria uma Comissão Mista 
Permanente de Técnicos formada por representantes 
dos países signatários que terá as seguintes funções: 
assessorar as autoridades competentes na aplicação 
do Convênio; emitir pareceres referentes a esta aplica-
ção; propor modificações a seu texto e desempenhar 
qualquer outra função relativa à sua interpretação e 
aplicação.

O Artigo 32 estabelece direitos originais anterio-
res à entrada em vigor do Convênio, determinando que 
os períodos de seguro cumpridos antes da data de sua 
vigência serão levados em consideração para a determi-
nação do direito às prestações reconhecidas em virtude 
de suas disposições. O pagamento, entretanto, só será 
devido a partir da entrada em vigência do Convênio. De-
termina que o Acordo de Seguridade Social entre Brasil 
e Chile, de 16 de outubro de 1993, deixará de produzir 
efeitos a partir do momento em que entre em vigor o 
Convênio ora em exame, sendo observados, no entan-
to, os direitos adquiridos ao seu amparo.

Segundo estabelece o Artigo 34, o Convênio terá 
validade por tempo indeterminado, podendo ser denuncia-
do, no entanto, por qualquer das partes Contratantes.

 
II – Análise

O ato internacional em apreço reveste-se de 
extrema relevância ao promover a cooperação pre-

videnciária entre o Brasil e o Chile, que é um Estado 
Associado ao Mercosul.

Em momento em que a facilidade de comunica-
ção entre os países, resultante da globalização, acar-
reta crescente fluxo internacional de pessoas que se 
dirigem ao estrangeiro para ali exercerem atividade 
remunerada, a iniciativa de Brasil e Chile afigura-se 
extremamente benéfica para suas populações. Se-
gundo ressalta a Mensagem do Ministro das Relações 
Exteriores, que acompanha a matéria,

Este importante instrumento jurídico 
bilateral busca (...) beneficiar o trabalhador 
brasileiro que contribui para a previdência 
social no Brasil durante determinado perío-
do, deslocando-se, depois, para o Chile, e lá 
contribuindo para a seguridade social chilena 
durante o restante de seu tempo de serviço. 
A ausência de acordo de previdência social 
significa a perda de todo o tempo de contri-
buição no Brasil, para efeito de recebimento 
de quaisquer beneficios previdenciários. Os 
acordos de previdência social permitem que 
os referidos benefícios sejam usufruídos pro-
porcionalmente ao tempo de contribuição em 
cada país.

O Brasil vem assinando acordos internacionais 
na área previdenciária, como o firmado entre os qua-
tro Estados Partes do Mercosul, o Acordo Multilateral 
de Seguridade Social do Mercosul, promulgado pelo 
Decreto nº 5.722, de 13 de março de 2006, bem como 
o Convênio Multilateral Iberoamericano de Segurida-
de Social, de 2007, além de muitos outros em âmbito 
bilateral.

 
III – Voto

Por todo exposto, por ser conveniente e oportu-
no aos interesses nacionais, constitucional e legal, e 
versado em boa técnica legislativa, somos pela apro-
vação do presente Projeto de Decreto Legislativo nº 

285, de 2008.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA 
 ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-

so Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acor-

dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:
....................................................................................

VIII – celebrar tratados, convenções e atos interna-
cionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional:
....................................................................................

DECRETO Nº 5.722, DE 13 DE MARÇO DE 2006

Promulga o Acordo Multilateral de Se-
guridade Social do Mercado Comum do Sul 
e seu Regulamento Administrativo, de 15 
de dezembro de 1997.

....................................................................................

PARECER Nº 527, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 48, 
de 2000 (Ofício TC/GAP-6.889/2000, de 19 
de junho de 2000, na origem) do Tribunal 
de Contas do Estado de Santa Catarina, 
encaminhando informações sobre provi-
dências adotadas por aquele Tribunal, em 
cumprimento às sugestões e determina-
ções da CPI do Senado Federal instalada 
para apurar irregularidades na autorização, 
emissão e negociação de títulos públicos 
– CPI dos Precatórios.

Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Valdir Raupp

 
I – Relatório

Encontra-se em exame nesta Comissão o Ofício 
“S” nº 48, de 2000 (Ofício TC/GAP-6.889/2000, de 19 
de junho de 2000, na origem), do Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina, em resposta ao Ofício 
SF/726/2000, de 27 de abril de 2000, da Presidência 

do Senado Federal, solicitando informações sobre as 
providências adotadas por aquele Tribunal, em cum-
primento às sugestões e determinações da Comissão 
Parlamentar de Inquérito do Senado Federal instalada 
para apurar irregularidades na autorização, emissão e 
negociação de títulos públicos, chamada de CPI dos 
Precatórios.

A matéria já mereceu cuidadoso exame pelo emi-
nente Senador Romeu Tuma, originalmente designado 
seu relator, cujo relatório, constante dos autos, apre-
sentado em 22 de março de 2001, conclui:

Assim, considerando que o relatório 
final da CPI dos Precatórios não possui ne-
nhuma determinação específica para o Tribu-
nal de Contas do Estado de Santa Catarina; 
não obstante, esta Corte adotou as providên-
cias necessárias para a devida apuração de 
eventuais danos cometidos contra o erário 
público, com a instalação de quatro proces-
sos e ainda no exame das contas anuais 
do Governo do Estado relativas ao ano de 
1996, cujo Parecer Prévio é pela rejeição; 
e que o Ofício em tela vem acompanhado 
de cópia de todas as informações relativas 
à instrução final dos respectivos processos 
e do Parecer Prévio às contas anuais do 
Governo do Estado de 1996; consideramos 
atendido o pedido de informações formulado 
pela Presidência do Senado Federal, conti-
da no Ofício SF/726/2000, de 27 de abril de 
2000, e manifestamos nossa posição pelo 
arquivamento do Ofício “S” nº 48, de 2000, 
nos termos da alínea c do art. 133 do Regi-
mento Interno do Senado Federal.

Não tendo sido votada por esta Comissão, a ma-
téria foi redistribuída ao nobre Senador José Jorge, 
que elaborou relatório no qual manteve a conclusão 
do relator anterior. A nova manifestação também não 
foi apreciada por esta CCJ, sendo a proposição a mim 
redistribuída.

 
II – Análise

Nada há o que acrescentar ao relatório do ilus-
tre Senador Romeu Tuma sobre o tema, entendimento 
já adotado pelo também ilustre Senador José Jorge. 
Nele, Sua Excelência expõe, com o brilhantismo que 
lhe é habitual, as importantes providências tomadas 
pela Corte de Contas do Estado de Santa Catarina 
sobre as questões tratadas pela chamada CPI dos 
Precatórios, que envolveram intensamente o Governo 
daquela unidade da Federação, e as razões por que, 
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após o Senado Federal ter tomado ciência dele, deve 

o Ofício “S” nº 48, de 2000, ser arquivado.

Assim, só me cabe ratificar as conclusões da-

quele documento, opinando pelo arquivamento da 

matéria, providência reforçada pelo tempo transcor-

rido desde então, durante o qual foram editados di-

versos atos que corrigiram os vícios detectados pela 
referida CPI.

 
III – Voto

Do exposto, opino pelo arquivamento do Ofício 
“S” nº 48, de 2000.

Sala da Comissão,
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SE-
CRETARIA-GERAL DA MESA NOS TERMOS 
DO ART. 250, PARAGRAFO ÚNICO, DO RE-
GIMENTO INTERNO 

RELATÓRIO

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Em pauta o Ofício “S” nº 48, de 2000 (Ofício 
TC/GAP- 6.889/2000, de 19 de junho de 2000, na 
origem), do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina, em resposta ao Ofício SF/726/2000, de 27 
de abril de 2000, da Presidência do Senado Fede-
ral, solicitando informações sobre as providências 
adotadas por este Tribunal, em cumprimento às su-
gestões e determinações da CPI do Senado Federal 
instalada para apurar irregularidades na autorização, 
emissão e negociação de títulos públicos – CPI dos 
Precatórios.

O Presidente do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina, Conselheiro Salomão Ribas Junior, infor-
ma que foi instituído um Grupo de Trabalho, em 23 de 
dezembro de 1996, com a finalidade de examinar os 
precatórios pendentes nos exercícios de 1987 a 1996, 
bem como as autorizações, emissões e negociações 
das Letras Financeiras do Estado de Santa Catarina, 
no exercício de 1996.

No âmbito do Tribunal de Contas de Santa Ca-
tarina, foram instalados os processos abaixo relacio-
nados:

1) Processo nº 004311/75, de 3-1-1997, 
originário de um ofício da Senhora Deputada 
Estadual Ideli Salvatti, solicitando a apuração 
dos valores pagos com precatórios nos anos 
de 1988 a 1996, bem como o levantamen-
to dos valores pendentes de pagamento em 
5-10-1988.

Esse processo foi instruído com a Informação nº 
37/97 da 2ª Inspetoria da Diretoria de Controle da Ad-
ministração Estadual, sendo as informações solicitadas 
devidamente encaminhadas à Assembléia Legislativa 
de Santa Catarina. Este processo foi apensado ao Pro-
cesso DPI 006904/71.

2) Processo nº 004210/78, de 20-1-1997, 
originário do ofício nº 04/96 da CPI dos Pre-
catórios, solicitando dados e informações a 
respeito da emissão de títulos públicos e pa-
gamento de precatórios.

Esse processo foi instruído com as Informações 
nºs 049/97 e 073/97, da 2ª Inspetoria da Diretoria-Geral 
de Controle da Administração Estadual, onde são apre-

sentados os dados solicitados. Fez parte da instrução 
destes autos a Informação nº 047/97 do Processo nº 
003503/73, abaixo mencionado.

O inteiro teor deste processo foi encaminho à CPI 
dos Precatórios do Senado Federal, por intermédio do 
ofício GAP nº 1.458/97, de 25-2-1997. Esse processo 
foi apensado ao processo PDI 006904/71.

3) Processo nº 003503/73, de 22-1-1997, 
originário de requerimento do Deputado Esta-
dual Pedro Bittencourt, aprovado pelo Plenário 
da Assembléia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina, solicitando a realização de auditoria 
especial para amplo levantamento dos aspec-
tos financeiros da Operação de Letras Finan-
ceiras do Tesouro do Estado.

A esse processo foi apensado o Processo nº 
02948/11, autuado em 6-12-1996, que trata de reque-
rimento do Deputado Ivan Ranzolin e outros, solicitan-
do o levantamento de dados e informações relativas à 
operação das Letras.

O Processo nº 003503/73 foi instruído com a In-
formação nº 47/97, da 2ª Inspetoria da Diretoria-Geral 
de Controle da Administração Estadual, onde constam 
os dados solicitados. Após o encaminhamento das In-
formações à Assembléia Legislativa, esse Processo foi 
apensado ao Processo PDI 006904/71.

4) Processo nº 006974/71, de 25-2-1997, 
originário de sugestão do Diretor-Geral de 
Controle da Administração Estadual objeti-
vando examinar e apreciar os atos relativos 
à criação, emissão, lançamento e coloca-
ção no mercado financeiro das LFTSC, bem 
como a aplicação dos recursos resultantes 
das operações realizadas com a venda das 
referidas letras.

Esse processo encontra-se em tramitação no Tri-
bunal de Contas de Santa Catarina, com análise técnica 
concluída. O mesmo foi submetido à deliberação do 
egrégio Plenário deste Tribunal, em sessão de 28 de 
outubro de 1998, o qual decidiu pelo sobrestamento 
dos autos até o final do inquérito 233/SC, originário do 
Superior Tribunal de Justiça.

Com a conclusão do Inquérito e o oferecimen-
to, pelo Ministério Público Federal, em 11 de maio de 
2000, de Denúncia ao Juiz Federal da Vara Federal 
Criminal de Florianópolis, o Processo PDI 006974/71 
será submetido ao Tribunal Pleno do Tribunal de Con-
tas de Santa Catarina, para decisão final.

No ofício em pauta, o Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina informa ainda 
que a operação das letras também foi analisada por 
este Tribunal quando do exame das contas anuais do 
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Governo do Estado, relativas ao ano de 1996, cujo 
Parecer Prévio é pela rejeição das contas anuais de 
1996.

Consta do presente processado cópia da Por-
taria nº 702/97, que constituiu o Grupo de Trabalho, 
e de todas as informações relativas à instrução final 
dos processos acima citados, bem como do Parecer 
Prévio relativo às contas anuais do Governo de Santa 
Catarina.

II – Análise

Inicialmente cumpre salientar que a CPI dos Pre-
catórios, em seu relatório final, não fez nenhuma de-
terminação direta aos Tribunais de Contas da União, 
dos Estados ou dos Municípios. No Capítulo VII do 
Título 1 a CPI apresenta suas “Determinações e Su-
gestões”, que são destinadas aos seguintes órgãos 
públicos: Banco Central, Secretaria da CPI, Polícia 
Federal, Secretaria da Receita Federal, Ministério da 
Previdência e Assistência Social, Ministério Público e 
ao próprio Senado Federal.

Não obstante, o Tribunal de Contas de Santa Ca-
tarina, usando de suas prerrogativas constitucionais, 
seja por iniciativa própria ou em atendimento a soli-
citações da CPI da Assembléia Legislativa do Estado 
ou da CPI dos Precatórios, do Senado Federal, vem 
acompanhando os fatos desde a instalação das duas 
CPI, tendo sido adotadas as providências necessárias 
para a apuração de eventual dano ao erário público, 
como exposto no relatório.

III – Voto

Assim, considerando que o relatório final da CPI 
dos Precatórios não possui nenhuma determinação 
específica para o Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina; não obstante, esta Corte adotou as 
providências necessárias para a devida apuração de 
eventuais dados cometidos contra o erário público, com 
a instalação de quatro processos e ainda no exame das 
contas anuais do Governo do Estado relativas ao ano 
de 1996, cujo Parecer Prévio é pela rejeição; e que o 
Ofício em tela vem acompanhado de cópia de todas as 
informações relativas à instrução final dos respectivos 
processos e do Parecer Prévio às contas anuais do 
Governo do Estado de 1996; consideramos atendido 
o pedido de informações formulado pela Presidência 
do Senado Federal, contida no Ofício SF/726/2000, de 
27 de abril de 2000, e manifestamos nossa posição 
pelo arquivamento do Ofício “S” nº 48, de 2000, nos 
termos da alínea c do art. 133 do Regimento Interno 
do Senado Federal.

Sala da Comissão, – Senador Romeu Tuma, 
Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador Jose Jorge

I – Relatório

Retorna ao exame desta Comissão o Ofício “S” 
nº 48, de 2000 (Ofício TC/GAP-6889/2000, de 19 de 
junho de 2000, na origem), do Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina, em resposta ao Ofício 
SF/726/2000, de 27 de abril de 2000, da Presidência 
do Senado Federal, solicitando informações sobre as 
providências adotadas por aquele Tribunal, em cum-
primento às sugestões e determinações da Comissão 
Parlamentar de Inquérito do Senado Federal instalada 
para apurar irregularidades na autorização, emissão e 
negociação de títulos públicos, chamada de CPI dos 
Precatórios.

A matéria já mereceu cuidadoso exame pelo emi-
nente Senador Romeu Tuma, originalmente designado 
seu relator, cujo relatório, constante dos autos, apre-
sentado em 22 de março de 2001, conclui:

Assim, considerando que o relatório final 
da CPI dos Precatórios não possui nenhuma 
determinação específica para o Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina; não 
obstante, esta Corte adotou as providências 
necessárias para a devida apuração de even-
tuais dados cometidos contra o erário público, 
com a instalação de quatro processos e ainda 
no exame das contas anuais do Governo do 
Estado relativas ao ano de 1996, cujo Pare-
cer Prévio é pela rejeição; e que o Ofício em 
tela vem acompanhado de cópia de todas as 
informações relativas à instrução final dos 
respectivos processos e do Parecer Prévio às 
contas anuais do Governo do Estado de 1996; 
consideramos atendido o pedido de informa-
ções formulado pela Presidência do Senado 
Federal, contida no Ofício SF/726/2000, de 27 
de abril de 2000, e manifestamos nossa posi-
ção pelo arquivamento do Ofício “S” nº 48, de 
2000, nos termos da alínea c do art. 133 do 
Regimento Interno do Senado Federal.

Não tendo sido votada por esta Comissão, a ma-
téria foi para nós redistribuída.

II – Análise

Nada há o que acrescentar ao relatório do ilustre 
Senador Romeu Tuma sobre o tema. Nele, Sua Exce-
lência expõe, com o brilhantismo que lhe é habitual, 
as importantes providências tomadas pela Corte de 
Contas do Estado de Santa Catarina sobre as ques-
tões tratadas pela chamada CPI dos Precatórios, que 
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envolveram intensamente o Governo daquela unidade 
da Federação, e as razões por que, após o Senado 
Federal ter tomado ciência dele, deve o Ofício “S” nº 
48, de 2000, ser arquivado.

Assim, só nos cabe ratificar as conclusões daque-
le documento, opinando pelo arquivamento da matéria, 
providência reforçada pelo tempo transcorrido desde 
então, durante o qual foram editados diversos atos que 
corrigiram os vícios detectados pela referida CPI.

 
III – Voto

Do exposto, concluímos pelo arquivamento do 
Ofício “S” nº 48, de 2000.

Sala da Comissão, Senador José Jorge, Re-
lator.

PARECER Nº 528, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 55, de 2000 
(Ofício nº 825, de 4 de outubro de 2000, na 
origem), do Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco, que encaminha ao Senado 
Federal cópia da Decisão nº 1.830, de 1997, 
daquela Corte de Contas, bem como cópias 
dos fundamentos da referida Decisão (TC 
nºs 9701268-3 e 9701879-0), em resposta 
aos Ofícios SF nºs 725 e 1.316, de 2000, do 
Senado Federal, que solicitaram informa-
ções sobre as providências adotadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Pernam-
buco, em cumprimento às determinações 
e sugestões contidas no Relatório Final da 
Comissão Parlamentar de Inquérito dos Tí-
tulos Públicos.

Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Valdir Raupp

 
I – Relatório

Vem ao exame desta Comissão o Ofício “S” nº 

55, de 2000, por meio do qual o Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco (TCE/PE), em atendimento aos 
Ofícios nºs 725 e 1.316, de 2000, do Senado Federal, 
encaminha a esta Casa cópia da Decisão TC nº 1.830, 
de 1997, prolatada nos processos TC nº 9701268-3 e 
nº 9701879-0, e de trecho de monografia apresentada 
pelo Conselheiro Roldão Joaquim dos Santos, daque-
la Corte de Contas, na qual constam os fundamentos 
que embasaram o referenciado decisum.

A solicitação feita por intermédio dos Ofícios nºs 

725 e 1.316, de 2000, foi no sentido de que aquele Tri-

bunal informasse as providências adotadas relativamen-
te aos fatos investigados pela Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) criada para apurar irregularidades 
relacionadas à autorização, emissão e negociação de 
títulos públicos, estaduais e municipais, nos exercícios 
de 1995 e 1996 (CPI dos Títulos Públicos), cujo Rela-
tório Final foi enviado ao TCE/PE por meio do Ofício 
SF nº 953, de 1997.

 
II – Análise

De acordo com o Relatório Final da CPI dos Tí-
tulos Públicos, com a proibição de emissão de títulos 
estaduais e municipais pela Emenda Constitucional nº 

3/93 (EC 3/93), os Estados e Municípios perderam uma 
importante fonte de financiamento. Assim, a criação de 
falsos precatórios foi um mecanismo utilizado por alguns 
governos de estados e municípios para, burlando a Lei, 
emitir títulos e desviar os recursos para o pagamento 
de outros débitos que não os de precatórios.

Por força do art. 50 da Emenda Constitucional nº 

3, de 17 de março de 1993, foi vedada, até 31-12-1999, 
a emissão de títulos da dívida pública por estados e 
municípios, excetuado o montante necessário ao refi-
nanciamento do principal devidamente atualizado de 
suas obrigações, representadas por essa espécie de 
títulos, e ressalvado o disposto no art. 33, parágrafo 
único, do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias (ADCT), que permitiu a emissão de títulos da dí-
vida pública para o pagamento de precatórios judiciais 
pendentes na data de promulgação da Constituição de 
1988. Ocorre que diversos entes federados descumpri-
ram o comando do art. 50 da Emenda Constitucional. 
Mesmo o art. 33 do ADCT foi interpretado de forma 
enviesada por diversos estados e municípios, para se 
permitir a emissão de títulos públicos no pagamento 
de precatórios constituídos após a promulgação da 
Carta Magna.

Além da emissão irregular de títulos, a CPI iden-
tificou outras práticas ilícitas a ela associadas, tais 
como fraudes documentais e licitatórias, sonegação, 
evasão ilícita de dinheiro, formação de quadrilha, indu-
zimento à especulação e estelionato. Um dos estados 
onde, segundo a CPI, teriam ocorrido irregularidades 
como essas foi Pernambuco, com a participação, no 
processo, do Banco Vetor.

A deliberação do TCE/PE, cuja parte dispositi-
va integra a documentação encaminhada ao Senado 
por aquela Corte de Contas, foi no sentido de julgar 
regulares, com ressalvas, as contas da Secretaria 
de Fazenda e do Banco do Estado de Pernambuco, 
considerando-se como de natureza técnico-formal as 
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irregularidades identificadas, as quais, no juízo do Tri-
bunal, não teriam maculado os processos de emissão 
de Letras Financeiras pelo Estado e de contratação 
do Banco Vetor. No arrazoado são expostos os argu-
mentos condutores da Decisão TC nº 1.830, de 1997, 
é assinalado que: (i) o art. 33 do ADCT permitiu aos 
estados parcelar suas dívidas e saldá-las mediante 
a emissão de títulos da dívida pública; (ii) a emissão 
de títulos pelo Estado de Pernambuco, para atender 
a necessidades diversas das previstas no art. 33 do 
ADCT, não representou irregularidade alguma; (iii) o 
art. 5º da Emenda Constitucional nº 3, de 1993, ao proi-
bir a emissão de títulos pelos estados e municípios, 
afrontou o princípio federativo, devendo, por isso, ser 
considerado inconstitucional; (iv) a Lei nº 11.334, de 
24 de abril de 1996, do Estado de Pernambuco, como 
manifestação de soberania do Poder Legislativo Es-
tadual, autorizou a emissão de títulos por aquele ente 
da Federação, não havendo razões para se questionar 
a sua validade.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), 
em decisão de 15-5-1997, suspendeu liminarmente 
dispositivos da Lei Estadual nº 11.334, de 1996, por 
entendê-los incompatíveis com a Constituição, confir-
mando a interpretação dada pela CPI aos dispositivos 
do ADCT concernentes à matéria. A decisão recebeu 
a seguinte ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Letras Fi-
nanceiras de Tesouro do Estado de Pernambuco. Artigo 
4º da Lei nº 11.334, de 24-4-96, do Estado de Pernam-
buco. Pagamento de precatórios judiciais. 1. O art. 4º da 
Lei nº 11.334, de 24 de abril de 1996, originária do Es-
tado de Pernambuco, contém expressões em antinomia 
com o preceituado no art. 33 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, dado que concedem ao 
Poder Executivo certo grau de discricionariedade que 
o legislador constituinte não autorizou. 2. Como resulta 
da norma constitucional, os recursos obtidos através 
da emissão de títulos se destinam exclusivamente ao 
pagamento de precatórios pendentes de liquidação na 
data da promulgação da Constituição, e não podem 
ser computados para o limite global do endividamento 
do Estado. Dessa forma, as expressões prioritariamen-
te e mesmo que de exercícios anteriores contrastam 
com o parágrafo único do artigo 33 do ADCT, porque 
ensejam a utilização desses recursos em prazos e 
em outras finalidades, que não aquelas previstas na 
Constituição da República. 3. Pedido de medida liminar 
deferido, para suspender, com eficácia ex nunc, até 
a decisão final da ação, a execução e a aplicabilidade 
das expressões “prioritariamente” e “mesmo que de 

exercícios anteriores”, constantes do art. 4º da Lei nº 

11.334, de 24-4-96, do Estado de Pernambuco.
No julgamento de mérito, realizado em 7-11-2007, 

o STF reafirmou o entendimento manifestado na de-
cisão cautelar. A meu ver, reveste-se de gravidade o 
posicionamento do TCE/PE, porquanto a Decisão TC 
nº 1.830, de 1997, foi tomada em 17-12-1997, quando a 
Suprema Corte já havia se manifestado sobre o tema, 
e de forma contrária à tese desenvolvida no decisum 
do Tribunal de Contas.

Cabe esclarecer que, nos termos do Ofício SF 
nº 725, de 2000, a solicitação de informações ao TCE/
PE foi feita com base nas determinações e sugestões 
constantes da página 382 do Relatório Final da CPI. 
Não há, contudo, no Relatório Final, nenhuma con-
clusão da CPI no sentido de solicitar informações ao 
Tribunal de Contas. Há, sim, determinação à Secre-
taria da própria Comissão, para que envie à Mesa do 
Senado, para remessa aos Ministérios Públicos Esta-
duais e Federal, aos Poderes Legislativos estaduais 
e municipais e ao Tribunal de Contas da União e aos 
devidos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, 
toda a documentação recebida ou que venha receber, 
oriunda de cumprimento de decisões da CPI, sempre 
acompanhada de texto explicativo sobre a significação 
de cada documento.

Verifica-se, pois, que a Comissão apenas determi-
nou o encaminhamento do Relatório Final aos órgãos 
referidos, entre eles o TCE/PE. Quanto às informações 
remetidas pelo TCE/PE, cumpre aduzir que não com-
pete à CPI ou ao Senado rever as decisões adotadas 
por aquela Corte Estadual de Contas. Como previsto 
no art. 58, § 3º, da Lei Maior, os poderes das CPI pró-
prios de autoridades judiciais são exclusivamente os de 
investigação, não os de julgamento. Não têm as CPI, 
portanto, poderes para rever as decisões de órgãos 
com funções judicantes. Ademais, o fato de o TCE/PE 
ter julgado regulares as contas dos administradores 
públicos não obsta que o Ministério Público promova, 
junto ao Poder Judiciário, a responsabilidade civil e 
penal dos servidores e autoridades que porventura 
tenham praticado ilícitos no processo de emissão dos 
títulos da dívida pública.

 
III – Voto

Ante o exposto, não havendo providências a se-
rem tomadas por parte desta Comissão ou do Senado 
Federal, voto pelo arquivamento do presente Ofício 
“S”, nos termos do art. 133, III, do Regimento Interno 
do Senado Federal.

Sala da Comissão,
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, comunicações que passo a ler.

São lidas as seguintes:

 
Ofício nº 83/2009-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 6 de maio de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 

2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a 
Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária rea-
lizada nesta data, esta Comissão deliberou, em ca-
ráter terminativo, pela rejeição do Projeto de Lei do 
Senado nº 104, de 2007, que “Altera o art. 7º da Lei 
nº 9.527, de 1997, que ‘Altera dispositivos das Leis 
nºs 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 
de setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 
1954, e dá outras providências”’,de autoria do Sena-
dor Alvaro Dias.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

 
Ofício nº 84/2009–PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 22 de abril de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vos-
sa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada 
nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, pela prejudicialidade, do Projeto de Lei 
do Senado nº 160, de 2006, que “Revoga os artigos 
607 e 608 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro 
de 1941-Código de Processo Penal (Dispõe sobre a 
extinção do recurso especial da defesa contra as de-
cisões do Tribunal do Júri nos casos em que a pena 
imposta for superior a 20 anos)”, de autoria do Se-
nador Romeu Tuma.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Ofício nº 125/2009-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 20 de maio de 2009

Assunto: decisão terminativa

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 59, 
de 2009, que “Altera dispositivos da Lei nº 10.356, de 
27 de dezembro de 2001 – Plano de Carreira do Tri-
bunal de Contas da União, e dá outras providências”, 
de autoria do Tribunal de Contas da União.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres, 
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.

Of. nº 47/2009/CE

Brasília, 5 de maio de 2009

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º do artigo 91 do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico 
a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, 
em caráter terminativo, na reunião realizada nesta 
data, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 
404, de 2007, de autoria de Sua Excelência o Se-
nhor Senador Wilson Matos, que “Institui o Progra-
ma Permanente Biblioteca da Escola – PPBE, e dá 
outras providências”.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
do Senado Federal.

Of. nº 50/2009/CE

Brasília, 5 de maio de 2009

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º do artigo 91 do Regi-

mento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejei-
ção do Projeto de Lei do Senado nº 389, de 2007, de 
autoria dc Sua Excelência o Senhor Senador Wilson 
Matos, que “Dispõe sobre a data da comemoração de 
feriados nacionais e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presi-
dente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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Of. nº 53/2009/CE

Brasília, 12 de maio de 2009

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º do artigo 91 do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 207, 
de 2008, de autoria de Sua Excelência o Senhor Se-
nador Efraim Morais, que “Institui o Dia Nacional do 
Sanfoneiro”.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

 
Of. nº 55/2009/CE

Brasília, 12 de maio de 2009

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2º do artigo 91 do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico 
a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, 
em caráter terminativo, na reunião realizada nesta 
data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
nº 395, de 2008, de autoria de Sua Excelência a 
Senhora Senadora Fátima Cleide, que “Insere o art. 
24-A na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), para 
obrigar as escolas públicas e privadas de educação 
básica a comprovar a existência de áreas cobertas 
destinadas à prática de educação física, esportes 
e recreação”.

Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com referência aos expedientes de Presidentes de 
Comissões Permanentes lidos anteriormente, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re-
gimento Interno, por um décimo da composição da 
Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 59, 
de 2009; Projetos de Lei do Senado nºs 104, 389 e 

404, de 2007, nºs 207 e 395, de 2008, sejam aprecia-

do pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Foi lido anteriormente o Parecer no 510, de 2009, 

da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre 

o Projeto de Lei da Câmara no 101, de 2008, (no 

6.039/2005, na Casa de origem, do Deputado Paulo 

Rubem Santiago), que institui o Dia Nacional do En-

genheiro de Pesca a ser comemorado na data de 14 

de dezembro.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 

dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Foi lido anteriormente o Parecer nº 507, de 2009, 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

que conclui pela prejudicialidade do Projeto de Lei 
do Senado no 160, de 2006, de autoria do Senador 

Romeu Tuma, que revoga os artigos 607 e 608 do 

Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941– Có-

digo de Processo Penal (dispõe sobre a extinção do 

recurso especial da defesa contra as decisões do Tri-

bunal do Júri nos casos em que a pena imposta for 

superior a 20 anos).

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos 

termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Com relação aos Pareceres nºs 527 e 528, de 2009, 

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

referetentes aos Avisos nºs 48, e 55, de 2000, a Pre-

sidência, em observância às suas conclusões, enca-

minha as matérias ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Com relação aos Pareceres nºs 523 a 525, de 2009, 

da Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumi-

dor e Fiscalização e Controle, referentes aos Avisos 
nºs 20, de 2008, e 18, de 2009, a Presidência, em 

observância às suas conclusões, encaminha as ma-

térias ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 592, DE 2009

Constituição de Comissão Temporá-
ria Externa.

Nos termos do art. 74, inciso II, do Regimento 
Interno, requeiro a constituição de uma Comissão 

Temporária Externa composta de sete membros para 

verificar os efeitos das inundações ocorridas em mu-

nicípios dos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará e 

Bahia.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O requerimento que acaba de ser lido será incluí-
do em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do 
disposto no art. 255, inciso II, alínea c, item 6, do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 593, DE 2009

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Ex-
celentíssimo Senhor Ministro da Integração Nacional, 
Geddel Vieira Lima e, por seu intermédio, a Senhora 
Ivone Maria Valente, Secretária Nacional de Defesa 
Civil, as seguintes informações:

Quais foram, no Brasil, as solicitações 
encaminhadas a Secretaria Nacional de Defe-
sa Civil, em decorrência de Situação de Emer-

gência ou de Estado de Calamidade Pública, 
nos anos de 2007 e 2008;

Qual foi o valor empenhado para cada 
uma dessas solicitações;

Qual foi o valor efetivamente liberado;
Quais foram as providências concretas 

praticadas pela Secretaria Nacional de Defesa 
Civil em cada uma destas situações.

Justificação

Em momentos de crise, como no caso de Situa-
ção de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
a ação do Estado deve ser o mais célere possível, de 
forma a minimizar os danos à população. 

Dessa forma, o Estado deve promover todas as 
ações necessárias para o pleno auxílio às pessoas, 
permitindo a chegada de socorro médico, água e ali-
mentos, ou até mesmo a remoção das vítimas. 

Neste contexto, a Secretaria Nacional de Defesa 
Civil tem papel fundamental, como instrumento que 
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viabilize esta ação por parte do Estado. Com o intuito 
de coletar informações sobre a matéria, em conformi-
dade com as competências fiscalizadoras do Congres-
so Nacional, estabelecidas na Constituição Federal, 
apresento o presente requerimento.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Sena-
dor João Vicente Claudino, 2º Secretário.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 594, DE 2009

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216 do Regimento Inter-
no do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao 
Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes, Al-
fredo Nascimento, e, por seu intermédio, ao Senhor 
Luiz Antonio Pagot, Presidente do DNIT, as seguintes 
informações:

a) quais foram, no Brasil, as solicitações 
encaminhadas ao DNIT, em decorrência de Si-
tuação de Emergência ou de Estado de Cala-
midade Pública, nos anos de 2007 e 2008;

b) qual foi o valor empenhado para cada 
uma dessas solicitações;

c) qual foi o valor efetivamente libera-
do;

d) quais foram as providências concre-
tas praticadas pelo DNIT em cada uma des-
tas situações.

Justificação

Em momentos de crise, como no caso de Situa-
ção de Emergência ou Estado dc Calamidade Pública, 
a ação do Estado deve ser o mais célere possível, de 
forma a minimizar os danos à população.

Dessa forma, a liberação/reforma/construção de 
vias de acesso às áreas atingidas são essenciais para 
o pleno auxílio às pessoas, permitindo a chegada de 
socorro médico, água e alimentos, ou até mesmo a 
remoção das vítimas.

Neste contexto, o DNIT tem papel fundamental, 
como instrumento que viabilize esta ação por parte 
do Estado. Com o intuito de coletar informações so-
bre a matéria, em conformidade com as competências 
fiscalizadoras do Congresso Nacional, estabelecidas 
na Constituição Federal, apresento o presente reque-
rimento.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Sena-
dor João Vicente Claudino, 2º Secretário.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 

despachados à Mesa para decisão, nos termos do art. 
216, III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 595, DE 2009

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso ao jornal A 
Notícia.

Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento do seu Presidente, o jorna-
lista Lourivan Gomes.

Justificação

O jornal A Notícia foi lançado em 2005. É do perfil 
do jornal surpreender o mercado com investimentos que 
valorizam a região sul e sudeste do Pará, que passou 
a ter um veículo de comunicação presente, inovador 
e de grande utilidade social.

Depois de ser o primeiro jornal da região a ter a 
sede e gráfica própria e circulação em 25 municípios, 
o semanário passou a ser o quarto jornal do Pará e o 
primeiro do interior do Estado a fazer parte da ANJ – 
Associação Nacional dos Jornais. No Pará eram apenas 
três jornais, todos da capital: O Liberal, o Amazônia 
e o Diário do Pará.

O jornal A Notícia é agora o mais novo veículo de 
comunicação registrado na Associação. Nenhum jornal 
pode fazer parte da entidade antes de complementar 
três anos de fundação. A direção do jornal A Notícia 
deu entrada no pedido de filiação em março de 2008, 
tão logo o jornal atingiu a idade exigida por lei.

Este, portanto, não é um ganho somente para 
o jornal A Notícia, e sim para toda região que passa 
a ter um órgão de comunicação cadastrado nacional-
mente, dando assim maior credibilidade às matérias 
publicadas.

Sala das Sessões, 20 de maio de 2009. – Sena-
dor Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência encaminhará o voto de aplauso so-
licitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Magno Malta, 10 horas termina. Seis minutos, 
porque foi a prorrogação até 10 horas.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não, 
V. Exª pode prorrogar mais. Não, eu vou falar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Mas V. Exª, sua capacidade...
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu te-
nho um milhão de votos no Espírito Santo, um Estado 
desse tamanhozinho. Eu vou falar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com a palavra, o Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Senador Lobão Filho, 
jovem Senador, o Senador Presidente também é um 
jovem Senador, porque fez três vigílias aqui para os 
aposentados e ficou até às seis horas da manhã. Hoje, 
eu acho que V. Exª está cansado. V. Exª não abandona 
este plenário com facilidade.

V. Exª ficou aqui até às seis horas da manhã pelos 
aposentados do Brasil. Aliás, V. Exª virou um referen-
cial para eles, os aposentados do Brasil, do seu Es-
tado – aposentados do seu Estado –, do meu Estado. 
Aposentados do Nordeste, do Sul, do Sudeste sabem 
do vosso interesse pela causa deles. Na verdade, in-
teresse de todos nós desta Casa. 

V. Exª é um vigilante da causa. E hoje, na verdade, 
pela primeira vez, em sete anos, percebo que V. Exª 
está cansado. V Exª nunca arredou o pé de causas tão 
importantes. E V. Exª sabe do que vou tratar, a causa. 
Um homem sem causa é um homem sem bandeira; 
e um homem sem bandeira tem vida sem propósito. 
É como vegetar no seu ambiente. E nós temos muita 
gente vegetando na política, porque por vaidade lá foi, 
e alguns pelos seus próprios interesses. Mas quando 
você vai à vida pública por causa – e V. Exª que militou 
a causa da saúde a vinda inteira, a causa dos pobres 
– e que é um incentivador meu, e que tem abraçado 
comigo e com o País a causa das crianças, a cau-
sa da família e a luta daqueles que sofrem abuso no 
País... Eu pedi ao Senador Lobão Filho que ficasse aí 
durante o meu pronunciamento para que eu pudesse 
falar alguma coisa a respeito dessa causa mais uma 
vez. E me causa muita felicidade, Senador Lobão Fi-
lho, que é um jovem. 

V. Exª joga futebol?
O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Infelizmente 

não. Sou perna de pau.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É per-

na de pau. Mas não perguntei se era bom; perguntei 
se joga.

O SR. Lobão Filho (PMDB – MA) – Não.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não 

joga.
Queria mostrar uma coisa e pediria a V. Exª que 

fizesse lá, com o Moto Clube, com o Sampaio; com o 
clube de Imperatriz... O Piauí tem o Flamengo – coisa 
boa – , tem o River Parnaíba, tem o time de Piripiri, 

que inclusive tem um menino, jogando, que eu mandei 
para lá – o Luan; bom de bola.

Quero mostrar que o Cruzeiro, no jogo contra o 
Flamengo, o meu Flamengo – e o Cruzeiro ganhou, 
mas não fico muito triste porque torço pelo Cruzeiro 
também, aliás todo flamenguista é cruzeirense tam-
bém. O Cruzeiro entrou com a camisa “Todos contra a 
Pedofilia” e faz isso pela segunda vez. No jogo contra 
o Flamengo, com o Mineirão lotado, o Cruzeiro firmou 
seu envolvimento nessa causa. E aí parabenizo o Zezé 
Perrella, presidente, e o Alvimar Perrella.

Esse aqui é o matador do time, aquele que fez o 
gol contra o Atlético e saiu tentando imitar um galinho 
–e até criticaram o menino. Está com a camisa o time 
inteiro, até as crianças.

No penúltimo jogo do campeonato brasileiro pas-
sado, Flamengo e Cruzeiro entraram com a camisa. 
E, no jogo contra o Botafogo, o Flamengo entrou com 
uma faixa, e no site do Flamengo – penso que é o site 
mais visitado da América Latina – tem lá um banner 
“Todos contra a Pedofilia”.

Aqui, o Cruzeiro. Parabéns à torcida mineira. O 
Cruzeiro mandou fazer um adesivo “Todos contra a 
Pedofilia”, com o emblema do Cruzeiro, para que os 
torcedores possam usar nos seus carros.

A campanha “Todos contra a Pedofilia” vai toman-
do corpo no Brasil. E se há uma virtude nessa CPI, a 
virtude é que essa CPI acordou a sociedade brasileira. 
Eu me lembro dos primeiro dias – e a Bíblia diz que 
não devemos desprezar o dia dos pequenos começos 
–, lembro dos pequenos começos, quando não se dava 
importância e não se acreditava no volume e no monstro 
chamado pedofilia ou abuso de crianças, porque, neste 
País, tudo que é monstruoso, quando não se revela, é 
sempre debitada na conta dos pobres. 

Há que se lembrar que o uso e o abuso das dro-
gas, há vinte anos, era debitado na conta dos pobres: 
“Não, isso é coisa do morro; isso é coisa de periferia, 
de bolsão de miséria. É filho de gente desempregada; 
é filho de alcoólatra”. Não! As drogas tomaram conta 
dos condomínios. E filho de pedreiro não tem dinheiro 
para ir à balada, nem para dar cavalo de pau, de ma-
drugada, a 190km/h e matar pessoas. Não é mentira, 
não! É verdade, porque as baladas acontecem, por 
exemplo, em cruzeiros, em navios, para quem pode 
comprar em navios que são alugados, em cruzeiros, 
para que haja a orgia das drogas. 

E aí, com muita tristeza, eu vejo uma discussão 
aqui a respeito de faixa de domínio, para melhorar as 
estradas brasileiras. O Ibama não quer; a sociedade 
civil quer. Há que ter desenvolvimento, verdade, com 
equilíbrio, mas não com radicalismo.
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O Ministro do Partido Verde, com todo o meu res-
peito, o Ministro Minc, usando o colete dele, enquanto 
cidadão, pode fazer qualquer negócio; mas, enquanto 
Ministro, ele precisa saber que é um braço do Gover-
no. E as discussões são sempre atravessadas. Mas, 
por que não avançarmos? Usaríamos, então, as mar-
gens das estradas para plantar maconha? Porque o 
Ministro foi às ruas dizer que é a favor da legalização 
das drogas.

Infelizmente, parece que estamos falando com 
alguém que não conhece as lágrimas de uma mãe 
que tem um filho drogado. Parece que estamos falan-
do de alguém que não conhece a violência do abuso 
de droga no Brasil.

Eu recebi um e-mail ontem, destinado a mim e 
a outros Senadores – não sei se os senhores recebe-
ram –, de um usuário de drogas, de maconha, há 25 
anos. E ele me pede: “Senador, ajude a legalizar as 
drogas”. Logo para mim, há quase trinta anos, tirando 
drogado das ruas, convivendo com sofrimento, com 
lágrima, com dor?

Convivendo com a miséria, com mães que vão 
aos presídios nos domingos, mulheres de 50 anos, 60 
anos, 20 anos, 25 anos, que tiveram seus filhos ceifados 
aos 13 anos de idade, que vão a cemitérios e presídios. 
E, nos presídios, elas são revistadas, são obrigadas a 
mostrar as suas partes íntimas, mães de 60 anos, para 
ver filho que foi levado para o presídio, por causa de 
drogas, que começou com a maconha. Eu vi o relato. 
Ele me disse: “Me dê a oportunidade de plantar pelo 
menos para o meu uso. Se vocês legalizarem, nós não 
vamos mais ficar nas mãos do traficante. O traficante 
não vai mais nos segurar. Por favor, legalize!”

E quando legalizar, quem vai comercializar? Quais 
são as indústrias? Será que já não tem alguém por trás 
disso? Estão fazendo tanta pressão contra a indústria 
do tabagismo, será que não é para acabar com o ta-
bagismo e começarmos a indústria do empacotamen-
to de maconha, para vender nas escolas, para vender 
na porta dos clubes, para vender na porta das igrejas, 
onde tem criança com tenra idade? Será que não há 
um lobby por trás disso, sem se preocupar com lágri-
mas de quem sofre e de quem chora?

Quem fuma crack começou fumando maconha; 
quem cheira cocaína, começou fumando maconha. 
Quem bebe, fuma, cheira e fuma crack, cinco drogas 
para o mesmo organismo, começou fumando maco-
nha.

Ora, para essa pessoa que me pede, implorando, 
para que legalizemos as drogas, que façamos coro com 
o discurso do Minc – jamais farei –, devolvi o e-mail 
perguntando quem era ele e o que fazia da vida. Não 
faz nada, vive dentro de casa, parou de estudar muito 

cedo, porque conheceu a maconha muito cedo, vive na 
dependência da mãe, mas queria que legalizasse, para 
ele ter a tranquilidade de plantar em casa, fumando a 
maconhazinha dele. Foi essa maconhazinha que tirou 
desse rapaz o sentido da vida, que lhe tirou o ânimo, 
roubou-lhe as energias, roubou-lhe a dignidade, tirou-
lhe a gana por vencer, por trabalhar, por ter alguma 
coisa do seu rosto, do seu suor, tirou-lhe a gana. E isso 
não é fazer mal? Não é fazer mal?

Sinceramente, essa não era a tônica do meu dis-
curso. A tônica do meu discurso se daria no tom do dia 
18, Senador Lobão Filho, quando o Presidente Lula re-
cebeu uma homenagem da ONU, foi condecorado pela 
ONU. O Brasil pergunta por que Lula foi condecorado. 
O Presidente Lula foi condecorado porque sancionou 
a lei que criminalizou a posse de material pornográ-
fico. Sabe de onde é essa lei? Da CPI da Pedofilia: o 
art. 241, “b”, criado por nós, com cinco meses de CPI. 
Essa CPI aprovou uma lei que foi sancionada e que 
mudou a história do País perante o mundo, no que diz 
respeito ao combate ao abuso de crianças.

Quero mostrar esta imagem aqui: segunda-feira 
próxima passada, há quinze dias. Aqui tem milhões 
de pessoas. Isto é uma segunda-feira, olhe só – V. 
Exª que é da mídia –, é uma segunda-feira. Este é um 
evento Todos Contra a Pedofilia. Milhares. Acabou às 
2 horas da manhã. 

Tenho uma foto aqui que quero mostrar e agra-
decer, até porque eles estão vendo lá, dos meninos 
do KLB. E V. Exª toca a música deles na sua rádio, não 
toca? É sucesso no Brasil todo. São jovens e poderiam 
estar incentivando as pessoas a usarem drogas. Ou 
não? Mas este mais velho, o maior, falou para mim de 
um sonho do coração dele. Sabe de quê? Começar 
uma grande campanha no Brasil chamada “Campanha 
de Cara Limpa”. Um ídolo dos adolescentes, um ídolo 
dos jovens. Mas, sabe, formação familiar é uma coisa 
muito importante! Aqui está o pai, Franco. Um sujeito 
que tem família, tem formação de família. 

Hoje há milhões de pessoas debaixo dos viadutos 
de São Paulo, milhões de pessoas debaixo dos viadutos 
do Rio. Sabe quem são essas pessoas de que estou 
falando? São pessoas de 8 anos, de 10 anos, de 12 
anos, desgraçados pelo crack. Treze anos, desgraça-
dos pelo crack! E sou obrigado, e eu, então, vou ficar 
ouvindo sem reagir? Olhe, eu não sou louco, não sou 
irresponsável de ouvir um Ministro do meu País ir às 
ruas pedir legalização de droga. 

Presidente Lula, é preciso que alguém, em nome 
do Governo, reaja. É isto que queremos saber: se ele 
está falando em nome do Governo, em nome de quem. 
Porque ele é um braço do Governo, ele não é o cida-
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dão Minc de colete. Como cidadão, fale o que quiser, 
mas como Ministro, não; como Ministro, não. 

Milhões de jovens, caro Senador, de tenra idade, 
perderam o sentido da vida, lesionados no seu sistema 
nervoso central, porque aquilo que a cocaína leva 10 
anos para fazer, o crack faz em 90 dias. Eles não têm 
sentido para a vida. Eles perderam completamente a 
noção do que é a maravilha de uma escola, do que é 
passar por um vestibular, ter a possibilidade de vencer, 
de recuperar e devolver à mãe ali... Quando eu pude 
comprar uma casa para a minha mãe... Minha mãe era 
uma faxineira, Senador, do interior da Bahia, de quem 
tenho muito orgulho, D. Dadá, e fui bem criado por 
ela. No dia em que eu pude comprar uma casa para a 
minha mãe... Eu vivi para isso, uma casinha simples 
no bairro Primavera, lá em Itapetinga, no interior da 
Bahia, caro Senador. Quem sabe esses meninos so-
nharam com isto um dia, mudar a história da mãe, do 
pai, mas o crack tirou-lhes o sentido da vida. E muitos 
deles começaram com o baseado. 

E há de ter pessoas, neste País, que reajam a 
essa desgraça. Discurso fácil é fácil de fazer. Há de 
ter pessoas a reagir a esta miséria do País; homens e 
mulheres dignos, corajosos, de fazer o enfrentamento 
dessa miséria.

É miséria que abate, que acaba com os sonhos, 
que tira os sonhos, que tira da criança os seus ideais, 
seja ela uma criança de periferia, seja ela uma criança 
de classe média alta ou de classe média baixa, não 
importa. Quem são elas? São as crianças. 

E veja que a concepção do mundo sobre nós era 
muito ruim. O fato de dar um prêmio para o Presidente 
Lula deixa entendido também que havia uma concep-
ção ruim sobre nós e que melhorou no momento em 
que se fez uma lei que pode mudar a vida das crian-
ças do seu País.

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Permite-me 
um aparte?

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pois 
não, Senador.

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Senador Mag-
no Malta... Alô, Alô...

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu 
espero V. Exª ali.

O Presidente Lula pode receber muitos prêmios 
ainda – ouviu, Senador Mão Santa? –, pelo menos uns 
dez. A tipificação do crime, o tipo penal já foi criado, 
dos 30 anos, já foi votado na CPI e vai vir ao plenário 
– é outro prêmio que ele pode ganhar.

O Sr. Lobão Filho (PMDB – MA) – Senador Mag-
no Malta, eu fiquei a imaginar quão importante era o 
discurso de V. Exª para que a gente pudesse permane-
cer aqui inclusive a seu convite. O Senador Mão Santa 

cansado, nós todos cansados, a sessão foi prorrogada. 
Confesso a V. Exª que sorvi, bebi cada palavra dita por 
V. Exª nesses microfones. E quero confessar que valeu 
a pena cada minuto que eu fiquei aqui, porque o as-
sunto de que V. Exª trata é de tanta importância para 
nossa sociedade, para os nossos jovens, para os nos-
sos cidadãos, que é preciso todos nós nos irmanamos 
na sua bandeira. E quero dizer mais, quero dizer que 
esse prêmio da ONU não deveria ter sido dado apenas 
ao nosso Digníssimo Presidente Lula. V. Exª também e 
sócio desse prêmio, porque vejo aqui, desde que en-
trei nesta Casa, a luta de V. Exª na CPI da Pedofilia, 
que gerou essa situação, essa nova norma legal no 
combate à pedofilia. Nada mais justo de que V. Exª se 
sinta também honrado com esse prêmio. E digo mais, 
vou-lhe dizer uma coisa do fundo do meu coração, Se-
nador Magno Malta: a sua existência, por si só, já seria 
justificada por esse acréscimo na legislação penal em 
relação à pedofilia, esse crime hediondo, que deve ser 
extirpado, de todas as formas possíveis e com todos 
os instrumentos possíveis, da nossa sociedade. Mas 
V. Exª enriquece seu discurso com a problemática das 
drogas. E quero aqui fazer uma defesa do Governo. 
Eu não ouvi o depoimento do Ministro Minc quando 
falou da legalização das drogas, mas isso é uma opi-
nião pessoal dele, e não do Governo. O meu genitor 
também é Ministro, e só a menção de uma ideia como 
essa provoca arrepios profundos nele. Então, da mes-
ma forma que possivelmente um Ministro falou como 
cidadão, e não como Ministro, a opinião dele, posso 
dizer a V. Exª que outro cidadão que também é Ministro 
é radicalmente contra a legalização das drogas, como 
este Senador aqui também é. A droga é o grande mal 
da nossa sociedade, e o crack é a desgraça das des-
graças para a nossa juventude. Acho que nós, Sena-
dores, temos o compromisso de lutarmos com todas as 
forças legais, com os instrumentos de que dispomos, 
para que a gente possa diminuir ou tentar impedir ou 
acabar com esse câncer da nossa sociedade. Então, 
Senador Magno Malta, quero dizer a V. Exª que estou 
muito satisfeito de ter ficado aqui, apesar do cansaço 
do nosso Presidente Mão Santa, que tem, realmente, 
se dedicado diuturnamente a esta Casa. Valeu a pena, 
está valendo a pena, e tenho certeza de que continu-
ará valendo a pena.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Se-
nador Lobão, recebo com muita alegria sua manifes-
tação. Incorporo a manifestação de V. Exª ao meu 
pronunciamento e recebo o seu pronunciamento com 
emoção, porque foi com emoção que V. Exª falou. V. 
Exª é um jovem Senador, filho de um Senador Ministro, 
que conheço, mas o seu pai, enquanto Ministro, tem 
a responsabilidade de saber que mesmo o que pensa 
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como cidadão neste momento... Precisa ter sabedoria 
no que manifesta porque está debaixo do manto da in-
vestidura de um Ministério. E seu pai tem essa lucidez 
e essa responsabilidade. Portanto, Senador, encampe 
essa luta no seu Estado. V. Exª, que tem meios de co-
municação, que fala com o Maranhão, que fala com o 
Piauí, lance mão disso. Lance mão disso! Ao fechar os 
olhos, imagine uma criança de 22 dias abusada pelo 
seu pediatra. Estou falando do que tenho imagem, não 
estou jogando conversa fora. Imagine uma criança 
abusada no berço pelo pai, pela mãe. 

Imagine o Dr. Jacob, do Banco Central, formado 
em Harvard, fugitivo, mandado de prisão, abusador 
de criança no berço! Desgraçado! Mas a Interpol vai 
buscar esse desgraçado, porque ele vai voltar, porque 
ele precisa pagar aqui, no Brasil, pelas crianças que 
ele abusou aqui.

Eu tenho na minha mão, Senador Mão Santa, 
impressos de jornais do mundo inteiro – Índia; Reino 
Unido; El País, na Espanha; New York Times; Japão; 
China – dando conta da CPI do Brasil, dando conta 
da grande operação feita na segunda-feira, dia 18, a 
maior operação do mundo feita na defesa das crianças 
contra o abuso em álbuns de relacionamento.

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – No-
venta e dois álbuns, 400 policiais federais envolvidos, 
21 Estados da Federação. E cada desgraçado preso, 
se o crime é transnacional, cada preso representa, 
quem sabe, 100 mil ou 10 mil. Se ele é remetente, se 
é destinatário, se compra pornografia, uma prisão pode 
representar mil. A posse criminalizada vai redundar 
em prisões no mundo inteiro, através da Interpol, da 
operação do Brasil. 

E, aí, Senador, o que é mais importante de tudo 
isso é que nós temos alguns prêmios para dar ao Pre-
sidente Lula, e ele, que é sensível como nós nessa 
questão... O tipo penal está votado na CPI: 30 anos. O 
tipo penal novo que nós criamos, o bolinamento... 

Senador Mão Santa, eu queria que V. Exª...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... ti-
vesse paciência comigo para eu concluir, e acho que 
um minuto não vai dar. Eu queria prestar uma home-
nagem à Ministra Laurita Vaz, do STJ.

Eu não gosto de ler, porque ler na tribuna parece 
que me tira a capacidade... 

Um sujeito de 54 anos, que fazia sexo oral com 
menores de 14 anos e foi pego com mais de 10, foi 
desqualificado. Em primeira instância, foi qualificado; 
desqualificado no TJ, no Tribunal de Justiça de São 
Paulo. E, aí, eu fico triste, porque eu estive no Tribu-

nal de São Paulo, estive em outros tribunais do Bra-
sil. É verdade que nem Ministro, é verdade que nem 
Desembargador, muitos Senadores, ninguém sabia o 
tamanho, ninguém entendia o que era pedofilia, por-
que, quando se fala em pedofilia, pensa-se que é um 
homem adulto, formado, abusando... abusando não, 
tendo relação com uma menina de 13, 14 anos de 
idade, por causa dessa cultura de turismo sexual no 
Brasil. Mas é mais que isso, é um desgraçado desse, 
de 54 anos de idade, fazendo sexo oral com criança de 
tenra idade – tenra idade! E o TJ mandou desqualificar. 
O MP, revoltado, recorre para o STJ. E a Relatora é a 
Ministra Laurita Vaz. A Ministra transcreveu trechos de 
um voto do Ministro Felix Fischer, que debateu o tema. 
E aqui eu passo a ler:

“Está enraizado na mente popular, em to-
dos os níveis de instrução, que ninguém deve 
envolver-se com menores. Não é recomendá-
vel, então, que o Poder Judiciário, contrarian-
do esse entendimento generalizado, aprove, 
através do julgado, que a prática sexual com 
menores é algo penalmente indiferente só por-
que a vítima, por falta de orientação, se apre-
senta como inconsequente ou leviana. Não se 
compreende que alguém tenha a necessidade 
de satisfazer a sua lascívia com crianças ou 
adolescentes que não ultrapassem, ainda, [a 
idade de] quatorze anos”. 

Os ministros, por unanimidade, acompanharam o 
voto da relatora [Parabéns, Ministra Laurita!], cassando 
a decisão do TJSP e a sentença de primeiro grau para 
condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos 214, 
224 e 71 do Código Penal. A ministra determinou, tam-
bém, que o juízo de primeiro grau estabeleça a indivi-
dualização da pena em relação ao número de vítimas 
e profira, assim, uma nova sentença. 

Merece um prêmio essa Ministra.
É um dia novo! É um dia novo!
Desgraçado! 
Agora, com o tipo penal, com a mudança no 

Código Penal, que será votada, com fé em Deus, nos 
próximos dez dias nesta Casa, um desgraçado des-
se iria cumprir 30 anos sem progressão de regime. O 
problema é que a lei, no nosso ordenamento jurídico, 
não retroage. Não retroage a não ser que seja para 
beneficiar, mas não retroage para pegar o réu. Mas 
esse tipo de crime será punido exemplarmente. Agora, 
quando o cara diz “ele fez sexo oral com as crianças 
ou bolinou, ele não teve conjunção carnal...” É muito 
descaramento de alguém que chega na frente do juiz 
e diz: “seu juiz, o meu cliente não teve penetração, 
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não teve conjunção carnal, não penetrou o ânus dessa 
criança de cinco anos”! 

Agora, criamos o tipo penal chamado bolinamen-
to. Passou a mão, bolinou, mexeu na sexualidade da 
criança, a pena é de 8 a 10 anos. Está criado o tipo 
penal, votado pela CPI, que será votado aqui.

Hoje, Senador Mão Santa, tivemos um encontro 
maravilhoso com os operadores de cartão de crédi-
to. Estão disponíveis para criar mecanismos. Como o 
Brasil é o maior consumidor de pornografia infantil na 
Internet, necessário se faz que haja um termo, assina-
do pelos operadores, para desenvolver mecanismos, 
instrumentos e ferramentas para que o sistema rejeite 
a compra de pornografia infantil com cartão de crédito. 
Ninguém compra pornografia com cheque, com dinhei-
ro, com duplicata. É com cartão de crédito. A partir de 
terça-feira, começará a trabalhar uma equipe da parte 
deles e a equipe da CPI, juntos estudando para que 
possamos chegar a um denominador comum.

Já encerrarei, Sr. Presidente, no próximo minuto.
Nós temos um tempo em que vamos trabalhar 

a legislação que vai vigorar no País. Ou seja, o réu 
primário perderá o privilégio de réu primário se o abu-
so for de criança; aquele que tem curso superior terá 
a pena agravada se abusar de criança. Haverá uma 
série de leis que vamos votar para o Presidente Lula 
ganhar outros prêmios no mundo, a partir do Senado. 
E estão falando tão mal do Senado! Por que a socie-
dade, a imprensa, não falam daquilo que está sendo 
feito nesta Casa?

Agradeço-lhe, Senador Mão Santa. Agradeci-
do, quero desculpar-me com o radialista Loureiro, da 
Rádio Globo. Hoje, dei uma entrevista à Rádio Globo, 
ao Loureiro, que tem uma audiência tremenda, e ele 
me disse: “Ontem, você fez um discurso, falou de todo 
mundo, menos do rádio”. E o rádio tem sido um grande 
parceiro dessa CPI, tem sido um grande parceiro da 
sociedade. Aos radialistas do Brasil, o meu abraço. Ao 
meu querido Loureiro, que me advertiu, o meu abraço! 
A quem faz rádio neste momento, a quem me vê neste 
momento, o meu abraço. Continuemos juntos, porque 
a luta não é nossa, a luta é das crianças do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Os nossos cumprimentos. 
Senador Lobão Filho, Padre Antonio Vieira, que 

é adorado lá no Maranhão, no museu, disse: “um bem 
nunca vem só; é acompanhado de outro bem”.

O Magno Malta, como Parlamentar, fez um gran-
de bem a este Brasil: ele presidiu uma CPI, quando 
Deputado Federal, mais novo ainda, contra o crime 
organizado. E eu quero dar o testemunho de que o 
crime organizado havia em todo o Nordeste. Eu sei 

que ele foi mais intenso no Acre. Mas havia em todo o 
Nordeste. No meu Piauí, era comandado por um co-
ronel, o coronel Correia Lima. E nós recebemos muito 
o apoio do Magno Malta. Eu dei ordem de prisão ao 
coronel, administrativa, que só valeria por trinta dias. 
Aí um promotor, Afonso Gil, perseverou na denúncia, 
de tal maneira que, ainda hoje, ele perdeu a farda e 
está preso. E acabamos com o crime organizado no 
Piauí, como no Nordeste.

Então, tenho essa crença de que o Magno Malta 
vai conseguir, com a ajuda de Deus, Nossa Senhora 
e a Santa Dadá, que está no céu, acabar com essa 
nódoa e essa vergonha da sociedade que é a pedofi-
lia. Os nossos aplausos. V. Exª engrandece esta Casa 
e o Senado.

Eu recebi, Senador Magno Malta, no Rio de Ja-
neiro o diploma e a medalha da Biosfera, e fiquei muito 
orgulhoso de ali representar o Senado. E o diretor do 
Instituto Ambiental Biosfera, uma entidade que tem 
mais de 20 anos, o organizador do evento, um biólo-
go, o professor Dorival Correia Bruni, foi buscar que, 
quando Prefeito de Parnaíba, eu fui um dos poucos 
prefeitos que incentivei a distribuição de mudas nos 
Municípios.

Milhares e milhares de mudas da Embrapa foram 
plantadas. E da mesma maneira eles informaram que, 
no meu currículo, havia milhares e milhares de cajuei-
ros plantados no Piauí quando eu governei o Estado. 
O Piauí é o Estado que tem mais cajueiros hoje no 
Brasil. E mais ainda: eu pensei que eram as atividades 
aqui no Senado. Ele disse que não, que eu, quando 
governei aquele Estado, numa visão de futuro, criei a 
Secretaria do Meio Ambiente. Por isso nós recebemos, 
justamente neste momento.

Mas, já que se falou de rádio, eu quero comunicar 
ao Lobão Filho que, lá na nossa cidade, há uma das 
rádios AM mais poderosas, a Igaraçu, associada com 
a Globo, e V. Exª foi convidado, a exemplo do seu pai, 
que já foi, no passado, reconhecido personalidade de 
ação, para receber o título na cidade de Parnaíba. E 
aquelas ondas sonoras chegam muito ao Maranhão, 
principalmente no norte do Maranhão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os Srs. Senadores Gerson Camata e Romero Jucá 
enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e 
Srs. Senadores, tornou-se rotineiro, no Brasil, o cum-
primento da figura jurídica do benefício do indulto 
condicional ou saída temporária para os presos. Ele 
foi concebido como uma recompensa para o detento 
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de bom comportamento, que tenha cumprido um sex-
to da pena, se for primário, ou um quarto da pena, se 
for reincidente. 

O problema é que essa prática, assim como a 
progressão de regime, o livramento condicional e a co-
mutação da pena, tornou-se automática. Os benefícios 
são concedidos desde que seja observado o requisito 
de tempo de pena já cumprido, ou seja, não há a menor 
preocupação com a análise individual dos casos.

A lei prevê uma série de indultos, que incluem 
Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Finados e Na-
tal. Em cada um deles, a liberdade pode estender-se 
por até 7 dias. Apenas em São Paulo, a média é de 
13 mil presos soltos por vez. Em todo o País, ausên-
cia de critérios faz com que voltem às ruas indivídu-
os sem a menor aptidão para o convívio social. Eles 
reincidem no crime assim que saem da prisão. Seria 
melhor providenciar a colocação de portas giratórias 
nas penitenciárias, pois se instala um círculo vicioso, 
em que os índices de criminalidade crescem a cada 
concessão de indulto – e, com eles, o número de pri-
sões, gerando superlotação, que vai ser resolvida com 
novo indulto. Os recém-libertados assaltam e matam, 
e o ciclo continua, numa rotatividade carcerária desti-
nada durar eternamente...

Em 1992, o professor norte-americano Gary Be-
cker ganhou o Prêmio Nobel de Economia por seus 
estudos sobre crime e castigo. Ele demonstrou que, 
com exceção dos psicopatas, todo criminoso leva em 
conta a relação custo/benefício antes de cometer seus 
atos. Ou seja, bandidos perdem o respeito pelas leis e 
pelas instituições que as aplicam quando constatam 
que os benefícios de seus delitos serão maiores que 
o custo de uma eventual pena. É o que ocorre no Bra-
sil, onde praticamente todo condenado não cumpre 
integralmente o tempo de prisão a que foi sentencia-
do, pois tem a seu alcance uma série de dádivas da 
lei. Assim, o crime sempre vencerá, pois passa a ser 
“compensador”, na visão do bandido.

São inúmeros os casos que comprovam como 
essa benevolência acaba por gerar tragédias que po-
deriam ser evitadas. A começar pelo mais famoso, o 
de Joabe Severino Ribeiro. Preso em flagrante em 
Guaianases, na periferia de São Paulo, em março de 
1993, por roubo e tentativa de assassinato, foi con-
denado a 8 anos e 10 meses de prisão, mas, 1 ano e 
meio depois já estava cumprindo a pena em regime 
semi-aberto. Em 1997, ganhou a liberdade.

Em dezembro de 2006, na companhia de um 
cúmplice, Joabe Ribeiro protagonizou um dos crimes 
mais cruéis já ocorridos no Brasil. Na cidade de Bra-
gança Paulista, incendiou 4 pessoas vivas – uma delas 
era uma criança de 5 anos –, para roubar 15 mil reais 

guardados num cofre de uma loja em que duas das 
vítimas trabalhavam. Todas morreram. Foi condenado a 
60 anos de prisão, mas fica a indagação: quantos anos 
passará na cadeia? Qual será a sua pena real?

O processo de “humanização” das leis criminais, 
que começou nos anos de 1980, tinha como pretex-
to o incentivo à ressocialização dos presos. Surgiram 
mecanismos que abreviam as punições determinadas 
pelo Código Penal, abrindo brechas no sistema para 
que criminosos contumazes e perigosos sejam postos 
em liberdade depois de uma curta passagem pelas 
penitenciárias.

Em março e maio deste ano, regiões do Interior 
de São Paulo, e também a capital do Estado, viveram 
dias de terror, graças à saída de bandidos beneficia-
dos pelos indultos temporários de Páscoa e do Dia 
das Mães.

Em 14 de março, na cidade de Pindamonhanga-
ba, 2 assaltantes que tinham deixado o presídio em 
Tremembé mantiveram 3 pessoas como reféns em uma 
padaria, durante quase 6 horas, ameaçando explodir 
o prédio em que estavam. Os 2, que cumpriam pena 
em regime semi-aberto, invadiram o estabelecimento 
comercial apenas 16 horas depois de saírem do pre-
sídio. Segundo a Polícia Civil de Pindamonhangaba, 
o número de ocorrências registradas na delegacia tri-
plicou logo depois dos indultos temporários.

Na região central de São Paulo, Willian Brás de 
Oliveira foi preso por 2 roubos, em 11 de maio. Tinha 
sido libertado da penitenciária de Franco da Rocha 
graças ao indulto do Dia das Mães. O detalhe é que 
Willian não tinha mãe para visitar. Ela morreu quando 
ele tinha 1 ano e 3 meses. Também é solteiro e não tem 
filhos. Apesar disso, foi contemplado com o indulto.

No mesmo dia, em Santa Cecília, também no Cen-
tro de São Paulo, outro detento agraciado com a saída 
temporária foi preso em flagrante durante um assalto a 
uma pizzaria. Ainda em 11 de maio, liberado na saída 
temporária, apesar de incontáveis passagens pela po-
lícia por roubo e furto, Edicarlos de Jesus seqüestrou 
a dona de um restaurante na cidade de Potim.

No dia anterior, em Cunha, também no Interior 
paulista, 2 presos da cadeia de Potim, foragidos desde 
o indulto de Natal do ano passado, atingiram um ho-
mem com 8 disparos de revólver. Os moradores des-
sas cidades tornaram-se reféns do medo. As polícias 
civil e militar pediram à população que evitasse locais 
de pouco movimento e não recorresse a caixas ele-
trônicos de bancos durante a noite. Foi praticamente 
uma recomendação para que todos se trancassem 
em suas casas enquanto os bandidos aproveitavam a 
folga para cometer todo tipo de crimes.
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Até o ano de 2003, cabia aos juízes exigirem um 
exame criminológico, a cargo de uma junta técnica, para 
determinar se a ficha e as condições do detento permi-
tiam removê-lo para outro regime depois que cumpriam 
um sexto da pena. Alterações na Lei de Execução Pe-
nal simplesmente extinguiram o exame criminológico 
para a concessão de progressão de regime e de livra-
mento condicional. Foi um tremendo e perigoso equí-
voco, pois estes benefícios passaram a ser deferidos 
às cegas, bastando às vezes a comprovação de bom 
comportamento carcerário por um atestado fornecido 
pelo diretor do estabelecimento penal.

É urgente o restabelecimento do exame crimino-
lógico para progressão de regime, livramento condicio-
nal, indulto e comutação de pena, no caso de presos 
condenados por crime praticado com violência ou grave 
ameaça à pessoa. 

Tramita nesta Casa projeto de lei de minha auto-
ria, de 2007, que altera a Lei de Execução Penal. Ele 
prevê que a classificação do detento será feita por Co-
missão Técnica de Classificação, que elaborará o pro-
grama individualizador da pena privativa de liberdade, 
adequada ao condenado ou preso provisório. 

No caso de condenado por crime praticado com 
violência ou grave ameaça à pessoa, a Comissão 
acompanhará a sua execução, devendo propor à au-
toridade competente as progressões e regressões dos 
regimes, bem como as conversões.

Demonstrações de transigência, omissão ou fra-
queza não podem ser toleradas quando se está lidando 
com a segurança da população. Elas são o estímulo 
de que precisam os criminosos para agir com desen-
voltura e audácia ainda maior. 

Se não queremos ver o crime crescer, como está 
acontecendo, precisamos reagir com medidas enér-
gicas e capazes de manter sob controle a população 
carcerária. Abrir as portas das cadeias e reduzir penas 
indiscriminadamente não é solução, é contribuição 
para agravar o problema.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – AL. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores., o modelo do Estado regulador, pelo qual 
agentes privados e a sociedade civil têm a liberdade 
de fazer negócios sob o monitoramento de instituições 
de direito público – as agências reguladoras – é uma 
das principais novidades introduzidas, na última déca-
da, na organização e no funcionamento dos serviços 
públicos no País. São agências que se caracterizam 
pela qualificação técnica de seus quadros e por exer-
cer função de Estado independentemente do Governo 
– isto é, do grupo no Poder –, porque seus diretores 
são nomeados para mandatos fixos e submetidos a 
um regimento próprio.

Entre as agências reguladoras criadas nos últi-
mos anos, a Agência Nacional das Águas (ANA) é, sem 
a menor dúvida, uma das mais importantes. Afinal, a 
água é um dos bens mais escassos e de distribuição 
mais desigual pelas regiões do mundo. Nesse sentido, 
o Brasil é um país privilegiado, pois tem uma fração 
muito grande da água doce aproveitável da crosta 
terrestre. Temos algumas das maiores bacias fluviais 
do mundo em volume de água e o grande manancial 
subterrâneo constituído pelo aqüífero Guarani.

No entanto, a desigualdade regional, a insuficiên-
cia educacional de nossa população – que se manifesta 
de modo muito agudo no que diz respeito às questões 
ambientais, principalmente na destinação de rejeitos – 
e, finalmente, nossos graves problemas sociais, todos 
esses fatos tornam problemático o aproveitamento e 
a preservação dessa riqueza.

A consciência da complexidade do problema 
das fontes e das destinações da água está expressa 
na própria missão atribuída à ANA: a de “implementar 
e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos 
recursos hídricos e regular o acesso à água, promo-
vendo o seu uso sustentável em benefício da atual e 
das futuras gerações”.

Grande é a importância das agências no funcio-
namento do novo modelo de Estado, porém, tão rele-
vante quanto sua atuação regulatória, é a transparên-
cia que devem manter, publicando periodicamente os 
resultados de sua intervenção no campo econômico 
ou social de sua competência. Como órgãos de Estado 
independentes dos Governos, é ao público em geral 
que a direção das agências reguladoras deve satisfa-
ção por seus atos.

Isso é, precisamente, o que faz a ANA ao trazer 
a público seu Relatório de Atividades do Exercício de 
2008. Em sua mensagem introdutória, a Diretoria da 
ANA destaca os avanços obtidos, por uma instituição 
relativamente nova, em duas frentes: a das atribuições 
legais de regulação e de gestão, e a dos estudos téc-
nicos que informam e subsidiam a primeira.

A própria inserção do tema “Água” no debate 
sobre os caminhos do desenvolvimento nacional já é 
considerada, pela direção da ANA, uma conquista. Por-
que a ignorância sobre os limites dos recursos naturais 
pode conduzir a um desenvolvimentismo predatório, 
capaz de esgotar até as imensas reservas hídricas do 
Brasil. Consumo predatório que não é somente res-
ponsabilidade do capital e da grande indústria, mas do 
Estado e de cada cidadão que consome água e produz 
esgoto. Por isso, a ANA tem se engajado vivamente 
na formulação e na implementação de uma Política 
Nacional de Saneamento.
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Em todo o mundo sabe-se que a agricultura é 
o setor de atividade que mais consome água em re-
lação a sua fração no PIB. Portanto, a formulação de 
uma Política Nacional de Irrigação, pela qual cada 
agricultor seja responsabilizado pecuniariamente por 
seu consumo e pela degradação que eventualmente 
cause aos consumidores a jusante, é uma das preo-
cupações principais da ANA.

O apoio à constituição dos comitês de bacia e 
dos órgãos estaduais de gestão da água tem sido 
também uma das linhas mestras de ação da Agên-
cia. Essa descentralização das atribuições possibilita 
à ANA a concentração nas atividades mais gerais de 
regulação e gestão.

Um dos grandes entraves ao desenvolvimento 
do País, como todos sabem, é a fragilidade de nossa 
matriz de transportes, demasiadamente concentrada 
no modal rodoviário – um absurdo, em país com ba-
cias hidrográficas caudalosas. Pois a ANA dedica parte 
de seus esforços no incentivo ao desenvolvimento do 
modal hidroviário.

Outras ações que merecem destaque são a pro-
moção do desenvolvimento econômico do Nordeste, 
com a busca de soluções definitivas para seus dese-
quilíbrios hídricos sazonais, e a constituição de par-
cerias internacionais, pelas quais o Brasil compartilha 
experiências na gestão das águas com países como 
França, Espanha, Colômbia e Cuba.

Para a consecução de suas atribuições, a ANA 
precisa recrutar técnicos capacitados no mercado, e 
para isso lançou, ano passado, um concurso nacional 
para preencher 152 cargos efetivos, desenvolveu e 
adotou um Plano de Carreira para seus servidores e 
continua a manter em funcionamento, para eles, um 
Plano de Capacitação.

A Agência Nacional de Águas insere-se, assim, 
no quadro do novo modelo de gestão do Estado, mais 
descentralizado e profissional, pelo qual se busca a 
distância possível das injunções políticas imediatistas 
e a primazia das decisões técnicas.

Cuidar de nosso patrimônio hídrico, preservando-o 
para as gerações a vir, é tarefa das mais elevadas e 
patrióticas. A ANA, à medida que se estrutura e imple-
menta seus instrumentos técnicos e legais, vem dando 
conta desse papel com crescente proficiência, como se 
pode constatar em seu Relatório de Atividades.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer-
rar os trabalhos desta sessão de 20 de maio, iniciada 
às 14 horas.

Este é o Senado da República do Brasil, institui-
ção soberana da democracia brasileira.

Lembramos às Srªs e aos Srs. Senadores que 
constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a 
realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 452, de 2008)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 5, de 2009, que dá nova 
redação à Lei nº 11.887, de 24 de dezembro 
de 2008, que cria o Fundo Soberano do Bra-
sil ¿ FSB, e à Lei nº 11.314, de 3 de julho de 
2006, que autoriza o Departamento Nacional 
de Infra-Estrutura de Transportes ¿ DNIT a 
executar obras nas rodovias transferidas a 
entes da Federação, e dá outras providências 
(proveniente da Medida Provisória nº 452, de 
2008).

Parecer sob nº 500, de 2009, de Plená-
rio, Relator Revisor: Senador Eliseu Resende, 
favorável aos pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência e pela adequação finan-
ceira e orçamentária da Medida Provisória, e 
no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei 
de Conversão, com as Emendas nºs 14 a 17, 
que apresenta.

(Sobrestando a pauta a partir de: 19-3-
2009)

Prazo final prorrogado: 1-6-2009

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 453, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2009, que constitui 
fonte adicional de recursos para ampliação de 
limites operacionais do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES, 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 453, de 2009).

Relator revisor: Senador Fernando 
Collor

(Sobrestando a pauta a partir de: 19-3-
2009)

Prazo final prorrogado: 1-6-2009

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 455, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2009, que dispõe 
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sobre o atendimento da alimentação escolar 
e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 
alunos da educação básica; altera as Leis nºs 
10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 
de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho 
de 2007; revoga dispositivos da Medida Pro-
visória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, 
e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá 
outras providências(proveniente da Medida 
Provisória nº 455, de 2009).

Relatora revisora: Senadora Serys Slhes-
sarenko

(Sobrestando a pauta a partir de: 19-3-
2009)

Prazo final prorrogado: 1-6-2009

4 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 456, DE 2009

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 456, de 2009, que dispõe sobre 
o salário mínimo a partir de 1º de fevereiro 
de 2009.

Relator revisor: Senador Jefferson 
Praia

(Sobrestando a pauta a partir de: 19-3-
2009)

Prazo final prorrogado: 1-6-2009

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 
da Constituição Federal (que trata da ordem 
social).

Parecer sob nº 187, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2008

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48 
da Constituição Federal, para transferir da 
União para o Distrito Federal as atribuições 
de organizar e manter a Defensoria Pública 
do Distrito Federal.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003 
(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
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10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2008

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 42, de 2008 (nº 138/2003, na Câmara 
dos Deputados, tendo como primeiro signatá-
rio o Deputado Sandes Júnior), que altera a 
denominação do Capítulo VII do Título VIII da 
Constituição Federal e modifica o seu art. 227 
(dispõe sobre a proteção dos direitos econô-
micos, sociais e culturais da juventude).

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 47, DE 2008

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 47, de 2008, tendo como primeiro 
signatário o Senador César Borges, que altera 
a redação do art. 29-A da Constituição Federal, 
tratando das disposições relativas à recompo-
sição das Câmaras Municipais.

Parecer sob nº 417, de 2009, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Valter Pereira, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.

12 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, 
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem, 
do Deputado Alberto Fraga), que altera os arts. 
47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 
1971 (dispõe sobre a administração e o conse-
lho fiscal das sociedades cooperativas).

Parecer sob nº 95, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido.

13 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 

103, de 2005 (nº 45/1999, na Casa de ori-
gem, do Deputado Paulo Rocha), que veda a 
exigência de carta de fiança aos candidatos 
a empregos regidos pela Consolidação das 
Leis de Trabalho – CLT.

Parecer sob nº 94, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, ofere-
cendo a redação do vencido.

14 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
118, de 2005 (nº 1.153/2003, na Casa de ori-
gem, do Deputado Wasny de Roure), que mo-
difica o inciso II do caput do art. 44 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (dispõe 
sobre o aproveitamento de matérias cursadas 
em seminários de filosofia ou teologia).

Parecer sob nº 95, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, ofere-
cendo a redação do vencido.

15 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 11, 
de 2006 (nº 2.822/2003, na Casa de origem, 
do Deputado Sandro Mabel), que acrescenta 
parágrafo único ao art. 1º da Consolidação das 
Leis de Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor 
sobre a boa-fé nas relações de trabalho.

Parecer sob nº 93, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, ofere-
cendo a redação do vencido.

16 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, DE 2003

Discussão, em turno único, do Substituti-
vo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
170, de 2003 (nº 4.701/2004, naquela Casa), 
do Senador Almeida Lima, que dispõe sobre 
a emissão de declaração de quitação anual de 
débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras 
de serviços públicos e privados.

Parecer favorável, sob nº 898, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.
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17 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2004

Discussão, em turno único, do Substituti-
vo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
145, de 2004 (nº 6.415/2005, naquela Casa), 
do Senador César Borges, que altera os arts. 
1.211-A, 1.211-B e 1.211-C da Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 
Civil, e acrescenta o art. 69-A à Lei nº 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999, que regula o proces-
so administrativo no âmbito da administração 
pública federal, a fim de estender a prioridade 
na tramitação de procedimentos judiciais e ad-
ministrativos às pessoas que especifica.

Parecer sob nº 358, de 2008, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Eduardo Suplicy, favorável aos arts. 3º 
ao 6º, e pela rejeição dos arts. 1º e 2º do Subs-
titutivo da Câmara, restabelecendo o art. 1º do 
texto originalmente aprovado pelo Senado.

18 
EMENDAS DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 205, DE 1996

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
205, de 1996 (nº 3.777/1997, naquela Casa), 
do Senador Sérgio Machado, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990 – Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor (a oferta e apresen-
tação de produtos ou serviços devem conter 
informações ao consumidor).

Parecer favorável, sob nº 165-A, de 2009, 
da Comissão de Constitução, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Demóstenes Torres.

19 
EMENDA DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 245, DE 1999

Discussão, em turno único, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
245, de 1999 (nº 3.469/2000, naquela Casa), 
de autoria da Senadora Emília Fernandes, que 
acrescenta artigos à Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para estabelecer mecanismos 
para a veiculação de mensagens educativas 
de trânsito, nas modalidades de propaganda 
que especifica, em caráter suplementar às 
campanhas previstas nos arts. 75 e 77.

Parecer favorável, sob nº 1.156, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior.

20 
EMENDA DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 23, DE 2000

Discussão, em turno único, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
23, de 2000 (nº 4.623/2001, naquela Casa), 
de autoria do Senador Osmar Dias, que alte-
ra a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos 
previsto no art. 175 da Constituição Federal, 
e dá outras providências, estabelecendo cri-
térios de transparência para a exploração de 
concessões públicas.

Parecer nº 778, de 2008, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Demóstenes Torres, favorável, com 
adequação redacional.

21 
EMENDAS DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa), 
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art. 
61 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996, 
com a finalidade de discriminar as categorias 
de trabalhadores que se devem considerar 
profissionais da educação.

Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Ideli Salvatti.

22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 35, de 2002 (nº 1.043/99, na 
Casa de origem, do Deputado Dr. Hélio), que 
dispõe sobre a Declaração de Óbito e a rea-
lização de estatísticas de óbitos em hospitais 
públicos e privados.

Pareceres favoráveis, sob nºs 274 e 275, 
de 2009, das Comissões

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Eurípedes Camargo; e

– de Constituição, Justiça e Ciadadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.
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23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2005 (nº 1.165/99, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que altera a Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, estabelecendo a obri-
gatoriedade de as concessionárias de servi-
ços públicos oferecerem ao consumidor e ao 
usuário datas opcionais para o vencimento de 
seus débitos, e revoga a Lei nº 9.791, de 24 
de março de 1999.

Pareceres sob nºs 849 e 850, de 2008, 
das Comissões

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da emenda da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle.

24 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2006 (nº 5.434/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Go-
mes), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, no tocante ao 
ensino da arte (determina a obrigtoriedade do 
ensino da arte e da cultura nos diversos níveis 
de educação básica).

Parecer sob nº 92, de 2008, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relato-
ra: Senadora Marisa Serrano, favorável com a 
Emenda nº 1-CE, que oferece.

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2006 (nº 855/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Sam-
paio), que altera a redação do § 2º do art. 40 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
que institui o Código de Processo Civil (dis-
põe sobre a retirada dos autos para obtenção 
de cópias).

Parecer favorável, sob nº 150, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Valter Pereira.

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Herr-
mann Neto), que determina a publicidade dos 
valores das multas decorrentes da aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 51, de 2007 (nº 1.333/95, na 
Casa de origem, do Deputado Jovair Arantes), 
que dispõe sobre a validade dos bilhetes de 
passagem no transporte coletivo rodoviário de 
passageiros e dá outras providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 464 e 465, 
de 2008, das Comissões de Serviços de Infra-
Estrutura, Relator: Senador Marconi Perillo, 
com voto vencido do Senador Expedito Júnior; 
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flexa Ribeiro.

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 59, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 59, de 2007 (nº 3.138/97, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Rede-
cker), que altera o art. 1º da Lei nº 7.064, de 6 
de dezembro de 1982, estendendo as regras 
desse diploma legal a todas as empresas que 
venham a contratar ou transferir trabalhadores 
para prestar serviço no exterior.

Pareceres favoráveis, sob nºs 151 e 152, 
de 2009, das Comissões

– de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos.

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Efraim Morais.
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29 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica.

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que 
oferece.

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 79, de 2007 (nº 435/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Elcione Bar-
balho), que altera o art. 224 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 ¿ Có-
digo penal (substitui a expressão: ¿alienada 
ou débil mental¿ por ¿apresenta deficiência 
mental¿).

Parecer sob nº 300, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Wellington Salgado, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2007 (nº 400/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Dagoberto), 
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, para dispor sobre a divulgação dos au-
tos de infração e a cobrança de multas após a 
transferência de propriedade do veículo.

Parecer favorável, sob nº 1.066, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Osmar Dias.

32 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 2008 (nº 1.343/99, na 
Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga), 

que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei 
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para 
determinar a adaptação de parte dos brinque-
dos e equipamentos dos parques de diversões 
às necessidades das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida.

Parecer sob nº 697, de 2008, da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa, Relator ad hoc: Senador Geraldo Mes-
quita Júnior, favorável, com as Emendas nºs 1 
e 2-CDH, de redação, que apresenta.

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 109, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 109, de 2008 (nº 1.531/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Janete Ca-
piberibe), que altera a Lei nº 9.537, de 11 de 
dezembro de 1997, para tornar obrigatório o 
uso de proteção no motor, eixo e partes mó-
veis das embarcações.

Parecer favorável, sob nº 1.092, de 2008, 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
Relator: Senador Leomar Quintanilha.

34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 110, de 2008 (nº 2.181/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Rogério 
Lisboa), que dá nova redação aos arts. 982 e 
1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, que institui o Código de Processo Civil 
(participação do defensor público na lavratura 
de escrituras públicas).

Parecer favorável, sob nº 73, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 112, de 2008 (nº 3.446/97, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que cria a Semana de Educação para a Vida, 
nas escolas públicas de todo o País, e dá ou-
tras providências.

Parecer sob nº 65, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Neuto de Conto, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.
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36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.

Parecer favorável, sob nº 1.107, de 2008, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator: Senador Paulo Paim.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 153, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 153, de 2008 (nº 2.379/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Regis de Oli-
veira), que dispõe sobre as certidões expedi-
das pelos Ofícios do Registro de Distribuição 
e Distribuidores Judiciais.

Parecer favorável, sob nº 155, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator, Senador Expedito Júnior.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados.

Parecer favorável, sob nº 67, de 2009, da 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 193, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 193, de 2008 (nº 6.238/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somano), que acrescenta inciso IV ao § 2º do 
art. 26 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (acrescenta causa de interrupção do pra-
zo decadencial para reclamações por vícios 
aparentes ou de fácil constatação).

Parecer sob nº 197, de 2009, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Gilberto Goellner, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2 – CMA, que apresenta.

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 18, de 2009 (nº 1.933/2007, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, que cria cargos de provimento 
efetivo e em comissão no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
18ª Região (GO) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 304, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia.

41 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 19, de 2009 (nº 3.350/2008, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de 
cargos de provimento efetivo e em comissão e 
funções comissionadas no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 
da 9ª Região (PR) e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 305, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Osmar Dias.

42 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143  
do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta 
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 – Código Penal, e à Lei nº 
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe so-
bre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa ou 
negar a verdade, na condição de indiciado ou 
acusado, em inquéritos, processos ou Comis-
sões Parlamentares de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008 
(em audiência, nos termos do Requerimento nº 
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
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43 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003 

(Incluído em Ordem do Dia,  
nos termos do Recurso nº 7, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do 
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre 
o percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de necessidades 
especiais e os critérios de sua admissão, nos 
termos do inciso VIII do artigo 37 da Constitui-
ção Federal.

Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta;

– de Assuntos Sociais (em audiência nos 
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Re-
lator ad hoc: Senador Jayme Campos, favorá-
vel, com as Emendas 3 e 4-CAS; e

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Subs-
titutivo), que oferece.

44 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
da Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional.

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta.

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 213, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 3, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 213, de 2005, de autoria do Se-

nador Sérgio Zambiasi, que acrescenta artigo à 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e 
dá outras providências, para criminalizar a omis-
são de funcionários de laboratórios fotográficos 
que tomam conhecimento de fotos pornográficas 
envolvendo criança ou adolescente.

Pareceres sob nºs 74 e 75, de 2009, das 
Comissões

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Reginaldo Duarte, 
favorável, com a Emenda nº 1-CDH; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Lúcia Vânia, favorável ao 
Projeto e à Emenda nº 1-CDH.

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2007 – 

COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda que oferece.

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 566, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos  
do Recurso nº 3, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 566, de 2007, de autoria do 
Senador Neuto De Conto, que altera dispositi-
vos do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 
1946, para regular a cobrança de anuidades 
pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Pareceres sob nº 832 e 833, de 2008, e 
202 e 203, de 2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, 1º 
pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com emendas 1 a 4-CCJ, que oferece; 2º pro-
nunciamento (sobre a emenda nº 5-Plen): fa-
vorável.
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– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Romeu Tuma, 1º pronunciamento 
(sobre o Projeto): favorável ao Projeto e às 
Emendas nºs 1 a 4-CCJ; 2º pronunciamento 
(sobre a emenda nº 5-Plen): favorável.

EXTRAPAUTA

1 
REQUERIMENTO Nº 592, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 592, de 2009, de autoria do Senador 

José Sarney e outros, solicitando, nos termos 
regimentais, a criação de Comissão Temporária 
Externa, composta de sete Senadores, para ve-
rificar os efeitos das inundações ocorridas em 
municípios dos Estados do Maranhão, Piauí, 
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 25 
minutos.)
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Ata da 79ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 21 de maio de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Serys Slhessarenko, e dos Srs. Mão Santa, 
Valdir Raupp e Romeu Tuma

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 2 minu-

tos, e encerra-se às 19 horas e 8 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 

– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

balhos.

Sobre a mesa, avisos de Ministro de Estado que 

passo a ler.

São lidos os seguintes:

 
AVISOS

– Nº 69/2009, de 8 do corrente, do Ministro de Mi-

nas e Energia, solicitando a dilatação do prazo 

para encaminhar as informações em resposta 

ao Requerimento nº 50, de 2009, do Senador 

Raimundo Colombo;

– Nº 73/2009, de 6 do corrente, do Ministro de Minas 

e Energia, encaminhando informações em res-

posta ao Requerimento nº 98, de 2009, do Se-

nador Romeu Tuma;

– Nº 599/2009, de 7 do corrente, do Ministro da Justi-

ça, encaminhando informações em resposta ao 

Requerimento nº 1.576, de 2008, do Senador 

Expedito Júnior; e

– Nº 600/2009, de 7 do corrente, do Ministro da Jus-

tiça, encaminhando informações em resposta 

ao Requerimento nº 96, de 2009, do Senador 

Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 

– As informações foram encaminhadas, em cópia, aos 

Requerentes.

O Requerimento nº 50, de 2009, aguardará na 

Secretaria-Geral da Mesa o envio das informações.

Os demais Requerimentos vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 

– Sobre a mesa, aviso do Tribunal de Contas da União 

que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
AVISO

– Nº 622/2009, de 13 do corrente, encaminhando in-
formações em resposta ao Requerimento nº 915, 
de 2005, do Senador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– As informações foram encaminhadas, em cópia, ao 
Requente.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mes, ofício do Ministro de Estado do 

Controle e da Transparência que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
OFÍCIO

– 14.222/2009, de 13 do corrente, encaminhando infor-
mações em resposta ao Requerimento nº 1.396, 
de 2008, do Senador Raimundo Colombo.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – 
RO) – A informação foi encaminhada, em cópia, ao 
Requerente.

O expediente vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

 
REQUERIMENTO Nº 596, DE 2009 

(Requerimento Nº 25, De 2009 – CRE)

Requeiro, nos termos do art. nº 216 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo 
Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações Exterio-
res, Celso Amorim, informações acerca das decisões 
e deliberações realizadas na reunião do Grupo de 
Trabalho previsto no artigo 11 do Protocolo de Adesão 
da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul, 
prevista para o último dia 19-5-2009.

Sala da Comissão, 21 de maio de 2009. – Sena-
dor Eduardo Azeredo.
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 206, DE 2009

Regula o exercício da profissão de 
barista e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É livre o exercício da profissão de barista, 

observadas as condições estabelecidas nesta lei.
Art. 2º Considera-se barista, para efeito desta lei, 

o profissional responsável pela impressão da arte no 
preparo artesanal de cafés de alta qualidade.

§ 1º Entende-se como arte no preparo artesanal 
de cafés de alta qualidade:

I – o amplo conhecimento sobre a história e cultura 
do café, com visão sistêmica da cadeia agroindustrial 
que ele representa;

II – o domínio das técnicas de degustação, torre-
fação, moagem e modos de preparo do café.

§ 2º Entende-se como preparo artesanal de ca-
fés de alta qualidade:

I – a extração do café na forma de “espresso”, 
percolação, filtragem, prensagem ou pressão;

II – a preparação de bebidas à base de café 
contendo leite vaporizado, envolvendo o domínio da 
técnica de latte arte, que é a arte de desenhar sobre 
ou com a espuma do leite vaporizado;

III – a produção de bebidas à base de café na for-
ma de drinques, contendo ou não bebidas alcoólicas, 
frutas ou qualquer outro tipo de ingrediente legalmen-
te regulamentado e aceito no Brasil por meio de sua 
legislação sanitária. 

Art. 3º O exercício da profissão de barista com-
pete exclusivamente:

I – aos portadores de comprovante de habilita-
ção em cursos oficiais ou reconhecidos, ministrados 
por instituições públicas ou privadas;

II – aos portadores de comprovante de habilitação 
em cursos regulares ministrados por escola estrangei-
ra, devidamente revalidada no Brasil;

III – àqueles que comprovem estar exercendo 
efetivamente a profissão, à data da publicação desta 
lei, há pelo menos dois anos.

Art. 4º A atividade profissional do barista efetiva-
se no seguinte campo de realizações:

I – organização da carta de cafés;

II – seleção de ingredientes e fornecedores ne-
cessários para o serviço do café;

III – orientação da estocagem das matérias-pri-
mas, de acordo com os critérios propostos pelas nor-
mas do Ministério da Saúde;

IV – preparo dos cafés, de acordo com o que 
dispõe o art. 2º;

V – execução do serviço do café aos consumi-
dores;

VI – promoção do consumo no ponto de venda 
especializado, formando a opinião de consumidores, 
por meio da difusão da cultura cafeeira;

VII – colaboração com a comercialização de pro-
dutos no ponto de venda;

VIII – organização e limpeza do espaço de tra-
balho.

Art. 5º O exercício da profissão de barista de-
pende de registro na Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Aos poucos, aquele cafezinho servido num copo 
de vidro no balcão do bar, da padaria, ou de cortesia, 
nos restaurantes, é uma realidade que está sendo 
relegada ao passado. Hoje, a procura é por um café 
“espresso” muito bem tirado por um profissional espe-
cializado, feito com exclusivos grãos de cafés nobres 
– os cafés especiais –, com aroma forte, cremosidade 
e retrogosto sem amargor.

O barista é o profissional especializado na prepa-
ração e serviço de cafés de alta qualidade, mas tam-
bém de drinques à base de café, com a utilização de 
licores, cremes, bebidas alcoólicas, entre outros. Para 
tanto, deve ter aprofundado conhecimento de todas 
as fases do ciclo de vida do café, desde seu cultivo, 
etapas de processamento e beneficiamento do grão, 
até os processos de torra e moagem, além, evidente-
mente, dos detalhes do processo de extração da be-
bida, seja em máquinas de “espresso” ou por outros 
métodos de preparo.

Ainda pouco conhecida no Brasil, a profissão 
surgiu na Itália, há cerca de 25 anos, propagou-se 
pelo mundo afora e é a razão das cafeterias finas em 
muitas partes do planeta. Diz-se que esse profissional 
é uma mistura de enólogo e sommelier, uma vez que 
deve ter conhecimento de todo o processo de produção 
do café, desde a escolha dos grãos até a preparação 
final da bebida.

Os baristas, por serem especialistas no preparo 
e serviço do café, têm, hoje, uma atuação importante 
na divulgação, junto ao consumidor final, dos cafés de 
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qualidade. Ademais, embora não seja tão comum ainda, 
já estão também atuando na produção e processamen-
to dos grãos, buscando aplicar seus conhecimentos 
em parceria com profissionais de outras áreas, para, 
assim, aprimorar nossa produção de café.

Nossos profissionais já têm reconhecimento mun-
do afora, com premiações em concursos nacionais e 
internacionais, além de terem conseguido o respeito 
dos consumidores e dos apreciadores do bom café. A 
profissão tende a crescer, visto que o café é uma be-
bida cada vez mais consumida.

Num mundo globalizado, portanto, onde a qualidade 
e a excelência de bens e serviços vêm se sofisticando cada 
vez mais, os baristas devem ter habilitação especializada, 
pois o preparo e o serviço de cafés, sejam “espressos”, 
comuns ou especiais, e dos drinques à base de café, com 
licores, cremes e bebidas alcoólicas, não mais comportam 
amadores ou aventureiros de primeira viagem.

Assim, julgamos ter chegado o momento de dis-
ciplinarmos o exercício da profissão de barista, que 
hoje congrega, em todo o país, um número sempre 
crescente de profissionais que reivindicam, há muito, 
o reconhecimento e valorização de seu trabalho.

Por essas razões, esperamos contar com a chan-
cela de nossos eminentes pares no Congresso Nacional 
para aprovação desta proposição legislativa.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2009. – Sena-
dor Gerson Camata.

(À Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 207,  
DE 2009 – COMPLEMENTAR

Institui o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e 
de suas subsidiárias que explorem atividade 
econômica de produção ou comercialização 
de bens ou de prestação de serviços, nos 
termos dos §§ 1º e 3º do art. 173 da Cons-
tituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Do Regime Societário, Função Social,  

Fiscalização e Controle da Empresa Pública  
e da Sociedade de Economia Mista

CAPÍTULO I 
Do regime societário da empresa pública  

e da sociedade de economia mista

Art. 1º A exploração da atividade econômica pelo 
Estado será exercida por meio de empresa pública ou 
sociedade de economia mista.

Parágrafo único. A constituição de empresa pú-
blica ou sociedade de economia mista dependerá de 
prévia autorização legal, que indique relevante interesse 
coletivo ou imperativo de segurança nacional.

Art. 2º Empresa pública é a pessoa jurídica de 
direito privado cujo capital, votante ou não, é integral-
mente detido, direta ou indiretamente, por uma ou mais 
pessoas jurídicas de direito público interno.

Art. 3º Sociedade de economia mista é a pessoa 
jurídica de direito privado que tem a maioria de seu 
capital votante detida por uma ou mais pessoas jurí-
dicas de direito público interno, empresas públicas ou 
sociedades de economia mista.

Art. 4º A empresa pública e a sociedade de econo-
mia mista serão constituídas sob a forma de sociedade 
anônima e, ressalvado o disposto nesta lei, serão regi-
das pelas normas aplicáveis a esse tipo societário.

§ 1º Não se aplicam à sociedade de economia 
mista e à empresa pública as normas que impliquem 
redução da participação pública no capital social abai-
xo do exigido pelos arts. 2º e 3º.

§ 2º A empresa pública será constituída sob a 
forma de sociedade anônima fechada.

§ 3º A sociedade de economia mista poderá ser 
constituída sob a forma de sociedade anônima fecha-
da ou companhia aberta, hipótese em que ficará su-
jeita às normas expedidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários.
Art. 5º A empresa pública:

I – não poderá lançar debêntures, ou outros títulos 
ou valores mobiliários, conversíveis em ações;

II – não poderá emitir partes beneficiárias.
Art. 6º A empresa pública e a sociedade de eco-

nomia mista somente se consideram constituídas após 
o registro de seus atos constitutivos no Registro Pú-
blico de Empresas.

Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisi-
tos previstos em lei, a constituição da empresa pública 
ou da sociedade de economia mista dependerá da pré-
via integralização das ações de titularidade pública.

Art. 7º A empresa pública e a sociedade de eco-
nomia mista terão Conselho de Administração.

Parágrafo único. Na empresa pública e na socie-
dade de economia mista, é assegurado à minoria, se 
houver, o direito de eleger um dos conselheiros, se 
maior número não lhes couber pelo processo de voto 
múltiplo previsto para as sociedades anônimas.

Art. 8º Os administradores de empresa pública 
serão escolhidos entre cidadãos de reputação iliba-
da e notório conhecimento no ramo de atividade que 
constitui o objeto social.

Art. 9º A lei que autorizar a criação da empresa 
pública ou da sociedade de economia mista deverá 
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dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consi-
deradas quando da elaboração do estatuto da com-
panhia, em especial sobre:

I – a constituição e o funcionamento do Conselho 
de Administração, observado o número mínimo de três 
e máximo de cinco membros;

II – a constituição e o funcionamento do Con-
selho Fiscal, que exercerá suas atribuições de modo 
permanente;

III – o mandato dos administradores, que não será 
superior a dois anos, permitida uma recondução;

IV – a avaliação, individual e coletiva, do desem-
penho dos administradores, que será realizada pelo 
Conselho Fiscal até seis meses após o término do 
exercício social, publicada no órgão oficial de impren-
sa e envolverá, no mínimo:

a) a exposição dos atos de gestão prati-
cados, quanto a sua licitude e eficácia da ação 
administrativa;

b) a contribuição para o resultado do 
exercício;

c) a contribuição para a evolução do fatu-
ramento e da participação da empresa pública 
ou sociedade de economia mista no mercado 
em que atua.

Art. 10. Aplicam-se aos administradores de empre-
sa pública ou sociedade de economia mista as normas 
de responsabilidade próprias dos administradores de 
sociedades anônimas e, se houver, as disposições da 
legislação específica de seu ramo de atividade.

Parágrafo único. O administrador de empresa 
pública, no cumprimento de seu dever de diligência, 
deverá também observar o interesse público que mo-
tivou sua constituição.

Art. 11. O controlador da empresa pública e da 
sociedade de economia mista responderá de forma 
ilimitada e não subsidiária pelos atos praticados com 
abuso de poder de controle, mas poderá orientar as 
atividades da companhia de modo a atender ao inte-
resse público que justificou sua criação.

§ 1º Para fins de caracterização dos atos indi-
cados no caput deste artigo, aplicam-se as normas 
que regem o abuso de poder de controle na socieda-
de anônima.

§ 2º A ação para haver a reparação poderá ser 
proposta pela sociedade, pelo terceiro prejudicado, 
pelos demais sócios ou por qualquer cidadão.

Art. 12. As empresas públicas e sociedades de 
economia mista sujeitam-se ao regime jurídico apli-
cável às sociedades empresárias privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, empresariais, 
trabalhistas e tributárias.

Parágrafo único. Aplicam-se à empresa pública e 
à sociedade de economia mista, no que couber, as nor-
mas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

CAPÍTULO II 
Da função social da empresa pública  

e da sociedade de economia mista e sua  
fiscalização pelo Estado e pela sociedade

SEÇÃO I 
Da função social da empresa pública  
e da sociedade de economia mista

Art. 13. A empresa pública e a sociedade de eco-
nomia mista terão por missão precípua o cumprimento 
de sua função social.

Parágrafo único. Considera-se função social da 
empresa pública e da sociedade de economia mista, 
sem prejuízo de outras atribuições constantes de seu 
estatuto:

I – a ampliação do acesso de consumidores a 
seus produtos e serviços;

II – a utilização de política de discriminação de 
preços para os produtos e serviços consumidos pela 
população de baixa renda;

III – o desenvolvimento e emprego de tecnologia 
brasileira para produção e oferta de seus produtos e 
serviços, sempre que economicamente viável no lon-
go prazo;

IV – a promoção de atividades artísticas, espor-
tivas, culturais e comunitárias, através de patrocínio 
ou realização direta;

V – o investimento na preservação do acervo 
histórico, ecológico e cultural brasileiro e regional, 
bem como na exploração turística sustentável desse 
acervo;

VI – a realização ou patrocínio de campanhas 
educativas que favoreçam, individual ou coletivamen-
te, a educação, a cultura popular, o civismo, a saúde, 
a melhoria das condições de vida e trabalho ou outros 
valores socialmente relevantes;

VII – o financiamento e a promoção de atividades, 
obras ou campanhas educativas que visem à inclusão 
social do deficiente físico e mental, inclusive através 
da oferta de produtos, serviços e instalações físicas 
adaptadas à sua utilização;

VIII – o investimento e a oferta de emprego em 
regiões e para populações menos favorecidas pelo 
desenvolvimento econômico.

Art. 14. Para a consecução de sua função social, 
a empresa pública e a sociedade de economia mista 
deverão observar o seguinte:

I – anteriormente à distribuição de lucro aos acio-
nistas, deverá ser reservado valor equivalente a, no 
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mínimo, dez por cento do total a ser distribuído para a 
consecução, no orçamento do ano subsequente, das 
atividades previstas no art. 13;

II – a utilização de verba publicitária nunca poderá 
superar, em cada exercício, os recursos destinados ao 
desempenho das atividades previstas no art. 13;

III – o investimento em pesquisas para o de-
senvolvimento de novas tecnologias nunca poderá 
ser inferior a cinco por cento do lucro operacional do 
exercício anterior, ou, não havendo resultado positivo 
no exercício anterior, o investimento deverá ser equi-
valente ao valor pago para utilização de propriedade 
industrial alheia no mesmo período;

IV – no mínimo quarenta por cento da composi-
ção do Conselho de Administração ou órgão equiva-
lente com a função de definir as políticas estratégicas 
e empresariais da empresa pública e da sociedade 
de economia mista serão ocupados por técnicos re-
nomados no ramo de atividade constitutivo do objeto 
social e por representantes da sociedade civil, vedada 
a indicação para essas vagas de pessoas ocupantes 
de outros cargos de direção ou assessoramento na 
Administração Pública.

SEÇÃO II 
Da fiscalização da empresa pública  
e da sociedade de economia mista  

pelo Estado e pela sociedade

Art. 15. As empresas públicas e as sociedades 
de economia mista submeter-se-ão ao pleno controle 
do Tribunal de Contas ao qual competir a fiscalização 
da pessoa jurídica de direito público controladora.

Art. 16. O Tribunal de Contas, no âmbito de sua 
fiscalização, deverá considerar toda a legislação apli-
cável à empresa pública e à sociedade de economia 
mista, bem como as regras e princípios contidos no 
art. 37 da Constituição, observando ainda:

I – as condições de mercado em que atua a em-
presa pública e a sociedade de economia mista;

II – a necessidade de agilidade nas decisões 
empresariais;

III – a política estratégica e empresarial da em-
presa pública e da sociedade de economia mista, con-
forme definida por seu Conselho de Administração ou 
órgão equivalente.

Parágrafo único. As circunstâncias enumeradas 
neste artigo não poderão elidir a aplicação dos prin-
cípios da legalidade, da publicidade, da moralidade e 
da economicidade na Administração Pública, sob pena 
de responsabilização pessoal dos administradores da 
empresa pública e da sociedade de economia mista, a 
ser apurada pelo Tribunal de Contas competente.

Art. 17. A empresa pública e a sociedade de 
economia mista deverão disponibilizar, para consulta 
pública e por meio eletrônico, informação completa e 
atualizada sobre a execução de seus contratos e de 
seu orçamento, admitindo-se retardo de até três me-
ses na divulgação das informações.

§ 1º Os contratos com perfil estratégico ou objeto 
de segredo industrial, seja por seu preço, seja por seu 
objeto, poderão ser agrupados sob esta justificativa.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não será opo-
nível à fiscalização do Tribunal de Contas, sem prejuízo 
da responsabilização administrativa, civil e penal do 
servidor que der causa à sua eventual divulgação.

Art. 18. Qualquer cidadão poderá requerer à em-
presa pública e à sociedade de economia mista certi-
dões e informações que julgar necessárias, bastando 
para isso indicar sua finalidade.

§ 1º As certidões e informações a que se refere 
o caput deste artigo deverão ser fornecidas dentro de 
quinze dias da entrega, sob recibo, dos respectivos 
requerimentos.

§ 2º Somente nos casos em que o interesse 
público, devidamente justificado, impuser sigilo, será 
negada certidão ou informação, ressalvado o disposto 
no § 2º do art. 17 desta Lei.

§ 3º A utilização das informações recebidas da 
empresa pública ou sociedade de economia mista será 
estritamente vinculada às finalidades apontadas por 
ocasião de seu requerimento, sendo vedado ao parti-
cular a utilização em fim diverso, salvo para formular 
representação ao Tribunal de Contas ou ao Ministério 
Público competentes ou, ainda, para propositura de 
ação popular.

TÍTULO II 
Das Licitações e Contratos

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 19. As licitações e contratos das empresas 
públicas e sociedades de economia mista submetem-
se às normas gerais desta Lei, devendo observar os 
princípios da isonomia, da legalidade, da impessoali-
dade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da 
economicidade, da probidade administrativa, da mo-
tivação, da vinculação ao instrumento convocatório e 
do julgamento objetivo.

Parágrafo único. Ressalvadas as exceções au-
torizadas por esta Lei, todas as contratações deverão 
ser precedidas de processo licitatório destinado a se-
lecionar a proposta mais vantajosa para a empresa 
pública ou sociedade de economia mista, assegurada 
igualdade de condições aos participantes.
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Art. 20. As empresas públicas e sociedades de 
economia mista editarão regulamentos próprios dispon-
do sobre licitações e contratos, em consonância com 
as prescrições desta Lei, os quais entrarão em vigor 
após aprovação pela autoridade do Poder Executivo 
a que tais entes estejam vinculados e publicação na 
imprensa oficial.

Art. 21. É vedado:
I – incluir, nos instrumentos convocatórios, cláu-

sulas ou condições restritivas do caráter competitivo 
das licitações;

II – tratar de forma discriminatória qualquer lici-
tante, não sendo tolerado qualquer favorecimento em 
razão de origem;

III– negar publicidade aos atos e documentos do 
processo licitatório, exceto o conteúdo das propostas, 
antes de sua abertura;

IV – admitir como licitante:
a) quem exerça função ou emprego na empresa 

pública, sociedade de economia mista, ou sua subsidi-
ária, que celebrará o contrato, seu cônjuge ou parente 
até o terceiro grau;

b) sociedade empresária da qual sejam admi-
nistradores, ou sócios detentores de mais de cinco 
por cento do capital social, as pessoas indicadas na 
alínea a deste inciso.

Art. 22. Aplicam-se às licitações e contratos das 
empresas públicas e sociedades de economia mista 
as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993.

Art. 23. As infrações e crimes relacionados ao pro-
cesso licitatório, à contratação direta e ao cumprimento 
dos contratos das empresas públicas e sociedades de 
economia mista sujeitam-se ao disposto nas normas 
constantes do Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 24. Os contratos das empresas públicas e 
sociedades de economia mista reger-se-ão pelos prin-
cípios e regras jurídicas aplicáveis às sociedades em-
presárias de capital privado.

CAPÍTULO II 
Das fases da licitação

Art. 25. As licitações das empresas públicas e 
sociedades de economia mista observarão as seguin-
tes fases:

I – preparatória;
II – convocatória;
III – classificatória;
IV – habilitatória;
V – recursal;
VI – homologatória.
Parágrafo único. A seqüência dos procedimen-

tos observará a ordem definida no caput deste arti-

go, ressalvadas as exceções previstas no Capítulo III 
deste Título.

SEÇÃO I 
Da fase preparatória

Art. 26. Na fase preparatória, a empresa pública 
e a sociedade de economia mista deverão:

I – definir objetivamente o escopo da futura con-
tratação e justificar sua necessidade;

II – designar a autoridade condutora do proce-
dimento;

III – aprovar estimativa dos valores da contrata-
ção com indicação dos critérios adotados e fontes de 
pesquisa;

IV – promover consulta pública, de duração não 
inferior a dez dias, quando o valor estimado para a 
contratação exceder cinco por cento da receita opera-
cional líquida auferida pela empresa pública ou socie-
dade de economia mista no ano anterior, observado 
o limite mínimo de cinco milhões de reais.

SEÇÃO II 
Da fase convocatória

Art. 27. A fase convocatória consistirá no chama-
mento dos interessados para participar da licitação, o 
qual se dará pelo envio de convite, quando o certame 
se processar na modalidade de consulta, e, nas de-
mais modalidades, pela publicação de aviso no Diário 
Oficial da União, se a promotora da licitação for em-
presa pública ou sociedade de economia mista federal, 
ou no Diário Oficial do Estado, quando a promotora 
for empresa pública ou sociedade de economia mista 
estadual, distrital ou municipal.

§ 1º A publicação referida no caput deste artigo 
poderá ser substituída pela divulgação da íntegra do 
edital na internet, desde que atendidos os seguintes 
requisitos:

I – o edital deverá estar disponível na página ofi-
cial da pessoa jurídica à qual for vinculada a empresa 
pública ou sociedade de economia mista, durante todo 
o período em que produzir efeitos;

II – a página deverá ser única para cada esfera 
político-administrativa, servindo a todos os órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, e conter 
indicação clara de espaço reservado exclusivamen-
te à divulgação de atos relativos a procedimentos de 
contratação.

§ 2º É também obrigatória a publicação, conco-
mitantemente àquela prevista no caput deste artigo, 
do aviso de licitação em jornal de grande circulação 
no Estado onde se dará o fornecimento dos bens ou 
serviços, sempre que o valor estimado da contratação, 
superior a quinhentos mil reais, exceder um décimo 
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por cento da receita operacional líquida auferida pela 
empresa pública ou sociedade de economia mista no 
ano anterior.

§ 3º O aviso conterá a definição clara e sucinta 
do objeto da contratação, a data de recebimento dos 
documentos e propostas dos licitantes, bem como to-
das as informações relativas à forma de obtenção da 
íntegra do edital, mediante ressarcimento dos custos 
de reprodução.

Art. 28. Devem constar do edital, além de outros 
dados considerados relevantes:

I – o objeto da contratação;
II – os critérios de classificação e julgamento 

das propostas;
III – os requisitos de habilitação dos licitantes;
IV – detalhes de procedimento;
V – sanções aplicáveis;
VI – minuta do instrumento de contrato;
VII – projeto básico, no caso de obras e serviços 

de engenharia.
Art. 29. O prazo mínimo entre a publicação do 

aviso ou a entrega dos convites e o recebimento da 
documentação dos licitantes será determinado segundo 
cada modalidade de licitação, devendo o regulamento 
de licitações da empresa pública ou sociedade de eco-
nomia mista prever uma escala de prazos superiores 
ao mínimo de cada modalidade, calculados de acordo 
com o valor estimado da contratação e a complexida-
de do objeto.

Art. 30. Sempre que o valor estimado do con-
trato exceder 0,1% (um décimo por cento) da receita 
operacional líquida auferida pela empresa pública ou 
sociedade de economia mista no ano anterior, deve-
rá ser encaminhada ao tribunal de contas do qual ela 
seja jurisdicionada, no prazo de que trata o art. 29, a 
íntegra do edital, a justificativa das exigências de ha-
bilitação e do critério de julgamento adotados, bem 
como documentação contendo os dados relacionados 
nos incisos I a III do art. 26 desta lei.

Art. 31. O regulamento de licitações da empresa 
pública ou sociedade de economia mista disciplinará 
a forma de impugnação do instrumento convocatório, 
observado o seguinte:

I – qualquer pessoa tem legitimidade para apre-
sentar impugnações;

II – o prazo para impugnar não poderá ser inferior 
à metade daquele estabelecido para apresentação das 
propostas pelos licitantes;

III – a decisão administrativa deverá ser proferida 
antes homologação do certame.

Parágrafo único. O acolhimento de impugnação 
somente determinará o refazimento de todo o pro-
cesso quando implicar modificação das condições de 

elaboração das propostas ou ampliação do universo 
de licitantes.

SEÇÃO III 
Da fase classificatória

Art. 32. A fase classificatória consistirá na afe-
rição do atendimento dos requisitos de classificação 
das propostas, bem como no julgamento daquelas que 
forem classificadas.

Art. 33. A decisão pela classificação ou desclas-
sificação será motivada, devendo ocorrer desclassifi-
cação quando a proposta:

I – desatender às exigências do instrumento con-
vocatório relativas ao objeto licitado;

II – consignar preço excessivo ou condições abu-
sivas;

III – consignar preço ou condições inexeqüí-
veis.

Parágrafo único. Não ocorrerá desclassificação 
quando, possível o saneamento de falhas, o licitante 
efetuá-lo sem prejuízo do prosseguimento do certame 
e no prazo estabelecido no regulamento de licitações 
da empresa pública e sociedade de economia mista, 
desde que a correção não acarrete mudança no preço, 
nas condições essenciais da proposta e nos itens da 
proposta técnica objeto de julgamento.

Art. 34. Constituem critérios de julgamento das 
licitações nas empresas públicas e sociedades de 
economia mista:

I – menor preço, aplicável às licitações nas mo-
dalidades de pregão e concorrência;

II – maior oferta, aplicável às licitações na mo-
dalidade de leilão;

III – técnica conjugada com preço, aplicável às lici-
tações nas modalidades de concorrência e consulta;

IV – melhor técnica: aplicável às licitações na 
modalidade de concurso.

Art. 35. Quando o critério de julgamento for o 
de menor preço, o objeto será adjudicado ao licitante 
classificado que oferecer o preço mais baixo e atender 
às condições de habilitação.

§ 1º Nas licitações de que trata o caput deste 
artigo, a análise das propostas técnicas limitar-se-á 
à verificação de aspectos qualitativos e quantitativos 
previstos no edital como requisitos de classificação, 
devendo propiciar a escolha de bens ou serviços ap-
tos a satisfazer as necessidades da empresa pública 
ou sociedade de economia mista.

§ 2º O desempate entre propostas dar-se-á por 
sorteio.

Art. 36. Na licitação de contratação de forneci-
mento de bem, o edital poderá exigir a entrega de 
amostra, pelo licitante que, de acordo com o critério de 
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julgamento estabelecido, houver apresentado a melhor 
proposta, para que seja submetida a testes e análises, 
em conformidade com normas técnicas, assegurando-
se-lhe o direito de acompanhar os procedimentos de 
avaliação da amostra.

Parágrafo único. A reprovação da amostra acar-
retará a desclassificação da proposta e a convocação 
dos licitantes remanescentes, segundo a ordem de 
classificação inicial, para submeterem suas amostras 
à avaliação, sendo declarado vencedor aquele com 
melhor proposta que tiver a sua amostra aprovada.

Art. 37. O julgamento da melhor oferta poderá, 
desde que devidamente justificado no documento a 
que se refere o inciso III do art. 26 desta lei, envolver, 
além do preço do bem, as condições de pagamento, 
com a previsão de critérios objetivos de ponderação 
das duas variáveis no edital.

Art. 38. O julgamento pelo critério de técnica 
combinada com preço será feito aplicando-se a mé-
dia ponderada da proposta técnica e da proposta de 
preço, de acordo com os pesos estabelecidos no ins-
trumento convocatório.

Parágrafo único. Se do julgamento previsto no 
caput deste artigo resultar empate, terá preferência 
na contratação o licitante que houver apresentado a 
melhor proposta técnica e, persistindo o empate, a 
escolha se dará por sorteio.

Art. 39. Os critérios técnicos de julgamento devem 
ser objetivamente definidos no instrumento no edital 
ou convite, com indicação:

I – dos elementos objeto de avaliação e pontu-
ação;

II – da forma de atribuição de pontos aos diferen-
tes elementos da proposta técnica;

III – do peso da pontuação de cada elemento da 
proposta técnica.

Art. 40. O prazo máximo de validade das pro-
postas é de cento e vinte dias, podendo o instrumento 
convocatório fixar prazo inferior.

SEÇÃO IV 
Da fase habilitatória

Art. 41. Na fase habilitatória, dar-se-á o exame 
dos elementos relacionados à pessoa do licitante que 
comprovem sua regularidade jurídica e fiscal, sua qua-
lificação técnica e econômico-financeira, bem como a 
inexistência de circunstância impeditiva de o licitante 
contratar com a empresa pública ou sociedade de 
economia mista.

Parágrafo único. Somente serão admitidas exi-
gências de qualificação indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações resultantes do contrato 
a ser celebrado.

Art. 42. A prova de atendimento dos requisitos 
de habilitação será feita pela via documental, na forma 
e no prazo estabelecidos pelo regulamento de licita-
ções da empresa pública ou sociedade de economia 
mista, sendo vedada a exigência de apresentação de 
documentos impertinentes ou a fixação de condições 
restritivas do universo de licitantes que excedam as 
cautelas adotadas pelas sociedades empresárias em 
geral nas contratações por elas realizadas.

Art. 43. Não poderá participar de licitação nem 
celebrar, com empresa pública ou sociedade de eco-
nomia mista, contrato decorrente dos procedimentos 
de dispensa e inexigibilidade:

I – pessoa condenada por crime contra a admi-
nistração, enquanto durarem os efeitos da pena;

II – pessoa declarada inidônea nos termos do art. 
87, IV e § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993;

III – pessoa jurídica que esteja em débito com o 
sistema de seguridade social, nos termos do art. 195, 
§ 3º, da Constituição;

IV – pessoas físicas que controlem, direta ou in-
diretamente, as pessoas jurídicas mencionadas nos 
incisos I e II deste artigo;

V – pessoas enquadradas na situação descrita 
pelo art. 21, IV, desta lei;

VI – pessoa jurídica que seja controlada, direta 
ou indiretamente, por pessoa mencionada nos incisos 
I a V desta lei.

SEÇÃO V 
Da fase recursal

Art. 44. A fase recursal terá início com a adjudi-
cação, ato mediante o qual a autoridade condutora da 
licitação proclama o vencedor da licitação.

Art. 45. Caberá recurso dos atos decisórios da 
autoridade condutora que afetem direito ou interesse 
de licitante ou que sejam potencialmente lesivos a 
qualquer dos princípios do art. 19 desta lei, devendo 
a matéria ser disciplinada pelo regulamento de licita-
ções da empresa pública ou sociedade de economia 
mista, que preverá:

I – a oportunidade de todos os licitantes se ma-
nifestarem, em prazo comum, sobre os recursos apre-
sentados;

II – o julgamento dos recursos por autoridade 
superior à condutora da licitação;

III – o dever de manifestação do julgador sobre to-
das as questões tratadas nas razões e contra-razões re-
cursais, desde que pertinentes à decisão recorrida;

IV – a correção da falha ensejadora do recurso, 
no caso de seu acolhimento, e a invalidação dos atos 
subseqüentes a ela, desde que incabível seu apro-
veitamento.
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SEÇÃO VI 
Da fase homologatória

Art. 46. Após a decisão de eventuais recursos, a 
autoridade superior, verificada a legalidade dos atos 
praticados, deverá homologar a licitação ou revogá-la, 
no todo ou em parte, por razões de interesse público 
decorrentes de fato superveniente.

Art. 47. No caso de anulação ou revogação do 
certame, a autoridade superior deverá notificar todos 
os licitantes da decisão, indicando as razões de fato e 
de direito nas quais se funda sua decisão.

Art. 48. A anulação do certame induz à do con-
trato dele decorrente.

Art. 49. Homologada a licitação, o licitante ven-
cedor será convocado a assinar o contrato.

§ 1º A recusa injustificada em assinar o contrato 
sujeitará o licitante ao pagamento de multa, em valor 
fixado no instrumento convocatório.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, a autorida-
de condutora do certame poderá convocar outro lici-
tante, observada a ordem de classificação e atendidos 
os requisitos de habilitação, para assinar o contrato, 
nos termos da proposta vencedora ou de sua própria 
proposta, conforme estabelecer o instrumento con-
vocatório.

CAPÍTULO III 
Das modalidades de licitação

Art. 50. São modalidades de licitação aplicáveis às 
empresas públicas e sociedades de economia mista:

I – pregão;
II – concorrência;
III – leilão;
IV – consulta;
V – concurso.
Parágrafo único. São vedadas a criação de outras 

modalidades de licitação e a combinação das previs-
tas neste artigo.

SEÇÃO I 
Do pregão

Art. 51. Pregão é a modalidade de licitação para 
a aquisição de bens e serviços comuns em que a dis-
puta entre interessados é feita por meio de propostas 
e lances sucessivos em sessão pública ou por via 
eletrônica.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços 
comuns aqueles cuja qualidade e atributos essenciais 
são predeterminados, de modo objetivo e uniforme, pelo 
mercado próprio onde eles estejam disponíveis.

Art. 52. O pregão observará a seguinte sequên-
cia de procedimentos:

I – publicação do instrumento convocatório, com 
pelo menos cinco dias de antecedência da apresenta-
ção das propostas pelos licitantes;

II – entrega, por parte dos licitantes ou seus re-
presentantes, dos envelopes lacrados, contendo as 
propostas e os documentos comprobatórios do aten-
dimento dos requisitos de habilitação, em sessão pú-
blica, conduzida pelo pregoeiro;

III – abertura dos envelopes contendo as pro-
postas e desclassificação das que não atendam aos 
requisitos previstos no edital, bem como, dentre as 
restantes, daquelas cujo preço exceda, em percentual 
a ser fixado no edital, nunca inferior a dez por cento, 
ao daquela classificada com o menor preço;

IV – apresentação de novos lances verbais e 
sucessivos, por parte dos licitantes classificados que 
desejarem fazê-lo;

V – exame dos documentos de habilitação dos 
licitantes, observada a ordem de classificação resul-
tante dos lances, e adjudicação do objeto ao licitante 
mais bem classificado que preencha os requisitos de 
habilitação.

Parágrafo único. Se da aplicação do critério pre-
visto no inciso III do caput deste artigo resultarem 
menos de três propostas classificadas, os licitantes 
autores das três de menor valor serão admitidos à fase 
de lances sucessivos.

Art. 53. O pregão também poderá ser realizado por 
meio eletrônico, com a utilização de sistema acessível 
pela internet e dotado de recursos de criptografia e de 
autenticação que garantam condições de segurança 
em todas as etapas do certame, do qual somente pode-
rão participar licitantes previamente cadastrados junto 
à empresa pública ou sociedade de economia mista 
promotora da licitação, observado o seguinte:

I – o licitante cadastrado receberá chave de iden-
tificação e senha de acesso ao sistema, pessoais e 
intransferíveis, tornando-se responsável por todas as 
transações realizadas com o uso desses dados;

II – além das formas de publicação do instru-
mento convocatório estabelecidas pelo art. 27 desta 
Lei, a íntegra do edital será encaminhada por correio 
eletrônico aos cadastrados do ramo de mercado dos 
bens ou serviços licitados, observando-se os mesmos 
prazos das outras formas de publicação;

III – será admitida a participação de licitantes que 
hajam solicitado cadastramento em até vinte e quatro 
horas antes da apresentação das propostas.

SEÇÃO II 
Da concorrência

Art. 54. Concorrência é a modalidade de lici-
tação na qual a especificação do objeto a ser con-
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tratado ou a avaliação dos requisitos de habilitação 
seja complexa, como no caso de obras e serviços 
de engenharia.

§ 1º Há complexidade na avaliação dos requisitos 
de habilitação quando a realização do objeto exigir do 
contratado conhecimentos técnicos e científicos espe-
cíficos ou que estejam sujeitos a constantes evoluções 
tecnológicas, de restrito domínio de mercado e que 
possam refletir-se na definição do objeto.

§ 2º Há complexidade na especificação do objeto 
quando o bem ou serviço não for ofertado de forma 
padronizada ou uniforme pelo mercado e suas carac-
terísticas essenciais estiverem sujeitas a diferenças 
significativas de qualidade, segundo as soluções téc-
nicas adotadas pelo fornecedor.

Art. 55. A concorrência observará a seguinte or-
dem de procedimentos:

I – publicação do instrumento convocatório, com 
pelo menos vinte dias de antecedência da apresenta-
ção das propostas pelos licitantes;

II – entrega, por parte dos licitantes ou seus 
representantes, dos envelopes lacrados, conten-
do as propostas e os documentos comprobatórios 
do atendimento dos requisitos de habilitação, em 
sessão pública, conduzida pela comissão de lici-
tação;

III – abertura dos envelopes contendo as pro-
postas técnicas, desclassificação das que não aten-
dam aos requisitos previstos no edital, e, no caso de 
licitação cujo critério de julgamento seja o de técnica 
conjugada com o preço, atribuição de pontuações às 
propostas classificadas;

IV – repetição do procedimento estabelecido no 
inciso III deste artigo relativamente às propostas de 
preço;

V – ordenação das propostas classificadas, se-
gundo o critério de julgamento fixado pelo edital;

VI – exame dos documentos de habilitação dos 
licitantes, observada a ordem final de classificação 
resultante do julgamento, e adjudicação do objeto ao 
licitante mais bem classificado que preencha os requi-
sitos de habilitação.

§ 1º Sempre que julgar conveniente, a Adminis-
tração poderá, em decisão motivada, inverter a ordem 
das fases classificatória e habilitatória ou promover 
procedimento inicial de pré-habilitação.

§ 2º Nos casos do § 1º deste artigo, deverão ser 
examinados os documentos de habilitação ou pré-ha-
bilitação de todos os concorrentes e apreciados todos 
os recursos contra as decisões da autoridade condu-
tora do certame em tais fases, antes que se passe ao 
julgamento das propostas.

SEÇÃO III  
Do leilão

Art. 56. Leilão é a modalidade de licitação utilizada 
para a alienação de bens móveis ou imóveis, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação prévia realizada pelo alienante.

Art. 57. O leilão observará a seguinte sequência 
de procedimentos:

I – publicação do instrumento convocatório, com 
pelo menos cinco dias de antecedência da sessão em 
que ocorrerão os lances;

II – apresentação, em sessão pública conduzida 
por leiloeiro, de lances verbais e sucessivos, por parte 
dos licitantes ou seus representantes;

III – adjudicação do objeto ao licitante que ofe-
recer o maior lance.

Art. 58. O leilão poderá ser realizado por meio 
eletrônico, observadas as regras previstas no art. 53 
desta Lei.

Art. 59. Poder-se-á exigir dos interessados, como 
requisito de habilitação para participar do certame, cau-
ção em valor não superior a cinco por cento do apurado 
na avaliação prévia do bem, que o licitante vencedor 
perderá no caso de inobservância das condições de 
pagamento fixadas no edital.

Art. 60. O procedimento para a alienação de 
participação direta ou indireta do Poder Público em 
empresas públicas ou sociedades de economia mista 
observará a legislação especial sobre a matéria, sendo 
admitida a utilização das modalidades de procedimento 
de contratação previstas nesta Lei.

SEÇÃO IV  
Da consulta

Art. 61. Consulta é a modalidade de licitação para 
a contratação de serviços singulares, em que o julga-
mento das propostas é feito por júri, com ponderação 
entre o custo e o benefício de cada proposta, podendo 
considerar a capacitação dos participantes, conforme 
critérios fixados no instrumento convocatório.

Parágrafo único. Consideram-se serviços singu-
lares aqueles dirigidos a satisfazer necessidade que 
não pode ser atendida por profissional especializado 
do ramo de atividade ao qual se referem e cuja compa-
ração direta entre as prestações se torna inviável em 
virtude de características individualizadoras relevantes, 
tais como trabalhos predominantemente intelectuais, 
técnicos ou artísticos, elaboração de projetos, inclusi-
ve de informática, consultoria, auditoria e elaboração 
de pareceres técnicos.

Art. 62. A consulta observará a seguinte sequên-
cia de procedimentos:
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I – convite a no mínimo três interessados do 
ramo do serviço a ser prestado, realizado com pelo 
menos vinte dias de antecedência da apresentação 
das propostas;

II – entrega, por parte dos convidados, dos enve-
lopes lacrados, contendo as propostas e os documen-
tos comprobatórios do atendimento dos requisitos de 
habilitação, em sessão pública, conduzida pelo júri;

III – abertura dos envelopes contendo os do-
cumentos de habilitação dos licitantes e inabilitação 
daqueles que não atendam aos requisitos previstos 
no edital;

IV – abertura dos envelopes contendo as propos-
tas e desclassificação daquelas que não atendam aos 
requisitos previstos no edital;

V – ordenação das propostas mediante a ponde-
ração entre o seu custo e o seu benefício, adjudicando-
se o objeto ao licitante mais bem classificado.

§ 1º A escolha dos convidados deverá ser justi-
ficada e recair sobre pessoas de notória capacidade 
no campo de sua especialidade, inclusive com indica-
ção dos elementos demonstrativos de sua qualificação 
técnica e, quando relevante para o objeto, econômico-
financeira.

§ 2º A margem de subjetividade no julgamento 
não afastará o dever de fundamentação da escolha, 
com a exposição das razões que levaram à tomada da 
decisão, inclusive relativamente à desconsideração do 
menor preço, quando for escolhida proposta diversa 
da que o apresentar.

§ 3º Para adjudicação do objeto ao autor da me-
lhor proposta, a Administração deverá ter recebido, no 
mínimo, duas propostas válidas.

§ 4º Não atingido o número mínimo definido no § 
3º deste artigo, outro procedimento de Consulta deve 
ser iniciado, salvo se a autoridade condutora justificar 
a impossibilidade de atingi-lo.

Art. 63. É vedada a subcontratação quando o con-
tratado houver sido selecionado mediante consulta.

SEÇÃO V 
Do concurso

Art. 64. Concurso é a modalidade de licitação 
para a escolha de trabalho técnico, científico ou artís-
tico, a ser cedido à Administração, com transferência 
dos correspondentes direitos patrimoniais, mediante o 
pagamento, ao vencedor do certame, de remuneração 
ou prêmio, em valor fixado pelo edital.

Art. 65. O concurso observará a seguinte sequ-
ência de procedimentos:

I – publicação do instrumento convocatório, com 
pelo menos quarenta e cinco dias de antecedência da 
apresentação das propostas;

II – entrega, por parte dos licitantes, de envelo-
pes lacrados, contendo as propostas e os documen-
tos comprobatórios do atendimento dos requisitos de 
habilitação, em sessão pública;

III – abertura dos envelopes contendo as propos-
tas, desclassificação daquelas que não observarem os 
requisitos previstos no edital e atribuição de notas às 
classificadas, por uma comissão de no mínimo três ju-
rados, servidores ou não, com notórios conhecimentos 
na especialidade à qual se referirem os trabalhos;

IV – exame dos documentos de habilitação dos 
licitantes, observada a ordem de classificação, e ad-
judicação do objeto ao licitante mais bem classificado 
que preencha os requisitos de habilitação.

Parágrafo único. O julgamento das propostas 
será realizado de modo a garantir que os jurados não 
tomem conhecimento da identidade dos autores dos 
trabalhos até a divulgação das notas.

CAPÍTULO IV 
Da inexigibilidade e da dispensa

Art. 66. A decisão que determinar a contratação 
direta, por dispensa ou inexigibilidade, será tomada pelo 
diretor presidente da empresa pública ou sociedade de 
economia mista, ressalvada a competência do Conse-
lho de Administração, e indicará as razões em que se 
fundamenta, devendo ser acompanhada de:

I – parecer jurídico que conclua pela legalidade 
do procedimento;

II – justificativa da escolha do fornecedor;
III – demonstração dos critérios adotados para 

definição do preço e de eventuais contraprestações, 
condições e compromissos exigidos do contratado;

IV – minuta do instrumento do contrato.
Parágrafo único. O profissional que emitir o pa-

recer de que trata o inciso I do caput deste artigo fora 
das hipóteses permitidas na legislação será pessoal, 
não subsidiária e ilimitadamente responsável pelos 
danos decorrentes da contratação direta, sempre que 
caracterizado dolo, culpa grave ou erro grosseiro de 
sua parte.

Art. 67. A licitação será inexigível sempre que 
houver inviabilidade de competição.

Art. 68. Além dos casos previstos na legislação 
geral sobre licitações e contratos administrativos, a 
licitação será dispensável para as empresas públi-
cas e sociedades de economia mista nas hipóteses 
de compra dos insumos necessários à produção dos 
bens que comercializam ou à prestação dos serviços 
que oferecem ao mercado.

§ 1º Na definição dos valores máximos permitidos 
para dispensa de licitação, a empresa pública ou socie-
dade de economia mista deverá considerar o preço total 
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estimado das aquisições de bens ou serviços previstas 
para o exercício financeiro correspondente.

§ 2º O fracionamento de aquisições de bens e 
serviços em infringência ao disposto no § 1º deste ar-
tigo, quando doloso, caracteriza ato de improbidade 
administrativa, sujeitando o agente às sanções pre-
vistas em legislação específica.

TÍTULO III 
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 69. As empresas públicas e as sociedades 
de economia mistas constituídas anteriormente à vi-
gência desta Lei deverão, no prazo de seis meses, 
promover as adaptações necessárias à adequação 
ao disposto nesta Lei.

Parágrafo único. As empresas públicas e as so-
ciedades de economia mista não constituídas como 
sociedades anônimas e que não promoverem a adap-
tação de seus atos constitutivos no prazo previsto no 
caput deste artigo passam a ser automaticamente 
consideradas companhias fechadas e submetidas à 
legislação própria dessas sociedades, devendo o Re-
gistro Público de Empresas promover a inclusão da 
expressão “Sociedade Anônima” ao final de seu nome 
empresarial.

Art. 70. Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

São unânimes as vozes sobre a necessidade de 
regulamentação dos §§ 1º e 3º do art. 173 da Constitui-
ção, dada a efetiva participação de empresas estatais 
em nossa economia.

No momento atual, apenas levando-se em con-
sideração as atividades econômicas desenvolvidas 
por empresas estatais vinculadas à União, podemos 
citar:

a) serviços financeiros, de corretagem, 
arrendamento, consórcio e seguros;

b) equipamentos militares;
c) agricultura, pecuária e abastecimento;
d) desenvolvimento do espaço rural e 

urbano;
e) desenvolvimento tecnológico;
f) indústria naval;
g) mineração;
h) turismo;
i) informática;
j) imprensa; e 
l) saúde.

A opção adotada neste Projeto, que é de lei com-
plementar, visa a criar regras uniformes para todas as 
empresas públicas e sociedades de economia mista, já 

existentes ou a serem criadas, sejam federais, estadu-
ais, distritais ou municipais, e que atuem em qualquer 
ramo de atividade econômica de produção ou comer-
cialização de bens ou de prestação de serviços, tais 
como: atividade econômica em sentido estrito, sujeita 
à livre iniciativa (Constituição, art. 173, caput), serviço 
público (Constituição, art. 175) ou atividade econômica 
sujeita à titularidade monopolística da União (Consti-
tuição, art. 177).

Dividido em três títulos, desenvolve o projeto a 
regulamentação das regras societárias aplicáveis às 
empresas públicas e sociedades de economia mista 
(Constituição, art. 173, § 1º, incisos IV e V), das nor-
mas sobre fiscalização e controle (Constituição, art. 
173, § 1º, inciso I e § 3º) e, por fim, das regras sobre 
licitações, obrigações e contratos (Constituição, art. 
173, § 1º, incisos II e III).

Sobre o regime societário (Constituição, art. 173, 
§ 1º, incisos IV e V), quatro inovações merecem des-
taque.

Primeiro, as empresas públicas deverão adotar 
o regime de sociedade anônima de capital fechado, o 
qual exige a instituição de Conselho Fiscal e o cumpri-
mento de normas contábeis mais rígidas e eficazes; tal 
tipo societário será aplicável, inclusive, às empresas 
públicas já existentes.

Segundo, a constituição de nova empresa pú-
blica ou sociedade de economia mista dependerá, 
necessariamente, de prévia integralização de todo o 
capital social subscrito, o que constitui efetiva garan-
tia aos credores.

Terceiro, as responsabilidades dos administrado-
res e do controlador foram expressamente definidas, 
com especial atenção, quanto aos primeiros, para o 
dever de diligência, e, quanto ao segundo, para os 
atos praticados com abuso de poder de controle, am-
bas temperadas pela observância do interesse público 
que motivou a constituição da estatal.

Quarto há imposição de um regime de avaliação, 
individual e coletiva, do desempenho dos administra-
dores, realizada pelo Conselho Fiscal e que conterá 
diagnóstico acerca da licitude, eficácia e contribuição 
dos atos de administração para o resultado do exercício 
social, bem como para a evolução do faturamento da 
estatal e da participação no mercado em que atua.

No que tange à regulamentação do inciso I do 
§ 1º e do § 3º do art. 173 da Constituição, o presente 
projeto aporta relevantes inovações legislativas. Inicial-
mente, versa em seu art. 13 sobre a função social da 
empresa pública e da sociedade de economia mista, 
a fim de trazer ao plano normativo a necessidade de 
uma preocupação focada no desenvolvimento social 
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brasileiro e não somente nas regras estritamente ca-
pitalistas.

Para isso, buscou-se valorizar a promoção do 
acesso aos produtos e serviços, uma política de pre-
ços mais acessível para a população de baixa renda, 
o desenvolvimento de uma tecnologia nitidamente na-
cional e a preservação de todo o patrimônio cultural 
brasileiro através de ações de incentivo, entre outras 
importantes missões.

A fim de garantir o cumprimento da função so-
cial de tais empreendimentos públicos, no art. 14 são 
estabelecidas regras que garantem um mínimo de in-
vestimento social, evitando que todo o lucro das em-
presas públicas e sociedades de economia mista seja 
destinado à formação de caixa do Tesouro e, ainda, 
vinculam o gasto publicitário, frequentemente exces-
sivo, a investimentos sociais.

Buscou-se também estabelecer um piso mínimo 
de investimento em tecnologia e garantir a participação 
de técnicos reputados e representantes da sociedade 
civil nos Conselhos de Administração, de modo que 
a condução de tais empresas públicas ou sociedades 
de economia mista não fique restrita à visão do gover-
nante do momento.

No que se refere à fiscalização das empresas 
públicas e sociedades de economia mista, os arts. 15 
a 18 eliminam antiga discussão, estabelecendo em 
definitivo a competência dos Tribunais de Contas para 
verificar sua gestão.

Tal fiscalização, sem embargo, deverá conside-
rar as vicissitudes da atuação das empresas públicas 
e sociedades de economia mista no mercado, sem 
permitir, entretanto, o desvio dos princípios gerais da 
Administração Pública.

As empresas públicas e as sociedades de eco-
nomia mista terão, também, de abrir suas portas para 
a fiscalização do cidadão, através da disponibilização 
na internet dos dados de sua execução orçamentária, 
bem como uma ampliação da possibilidade de solicitar 
informações complementares sobre a gestão de tais 
sociedades empresárias, hipótese já prevista, de for-
ma um tanto limitada, na Lei nº 4.717, de 1965, que 
regula a ação popular.

O projeto dispõe, outrossim, sobre as licitações 
e contratos nas empresas públicas e sociedades de 
economia mista, em cumprimento ao disposto nos in-
cisos II e III do § 1º do art. 173 da Lei Maior, segundo 
os quais o estatuto jurídico de tais empresas deverá 
regular tais matérias, observados os princípios da Ad-
ministração Pública.

Resta claro que o constituinte pretendeu subme-
ter esses entes a regramento diverso daquele aplicável 
às pessoas jurídicas de Direito Público. E nem poderia 

ser de outro modo. O desempenho de atividade eco-
nômica exige maior flexibilidade e menos burocracia 
nos procedimentos de contratação. Caso contrário, a 
própria presença no mercado pode quedar inviabiliza-
da. Dessarte evitamos ao máximo descer a detalhes 
procedimentais, deixando a cargo dos regulamentos 
de licitações das empresas públicas e sociedades de 
economia mista tal tarefa.

O projeto limita-se a tratar dos pontos fundamen-
tais concernentes ao regime licitatório, quais sejam: a 
disciplina das vedações e dos impedimentos para con-
tratação, as principais fases do processo licitatório, os 
critérios de classificação e julgamento das propostas, 
as modalidades de licitação, a disciplina da dispensa 
e da inexigibilidade.

Em cumprimento ao disposto no inciso II do § 
1º do art. 173 da Constituição, submetemos às nor-
mas de Direito Privado os contratos celebrados pelas 
empresas públicas e sociedades de economia mista. 
Com isso, tendo presente o comando constitucional 
para que esses entes se sujeitem ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas, inclusive quanto às 
obrigações civis e empresariais, não há que se falar 
em cláusulas exorbitantes, típicas dos contratos ad-
ministrativos, nas avenças que celebrarem. A não ser 
assim, as empresas públicas e sociedades de econo-
mia mista gozariam de privilégio em relação às suas 
concorrentes privadas.

Entre as inovações que reputamos importantes, 
poderíamos citar o estabelecimento, como regra, da 
precedência temporal da fase de classificação relati-
vamente à fase de habilitação, o que demonstrou ser 
uma experiência positiva introduzida pela legislação 
regedora do pregão, no sentido de agilizar os proce-
dimentos de seleção. Ademais, abandonamos o crité-
rio de valor para a escolha da modalidade licitatória 
cabível. Em lugar disso, adotamos as características 
do bem ou serviço a ser fornecido como elemento di-
ferenciador das modalidades, que passam a ser cinco: 
pregão, concorrência, leilão, consulta e concurso.

É expressamente prevista a possibilidade de uti-
lização de recursos de informática nas modalidades 
pregão e leilão, dando ensejo a que as propostas sejam 
apresentadas eletronicamente, via internet, represen-
tando maior comodidade para o licitante e celeridade 
para a administração.

De seu turno, a modalidade de consulta é insti-
tuída para pôr fim às contratações diretas fundadas 
atualmente em hipóteses de inexigibilidade consis-
tentes na prestação de serviços técnicos de natureza 
singular por profissionais de notória especialização. 
Entendemos que, em grande parte dessas contra-
tações, há possibilidade de competição, ainda que 
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restrito o universo de potenciais licitantes. Assim, em 
lugar da contratação direta, o projeto determina sejam 
convidados ao menos três especialistas para participar 
de um certame no qual a relação custo-benefício das 
propostas servirá de critério de julgamento.

Para as licitações cujo critério de julgamento seja 
o menor preço, o projeto contempla a possibilidade de 
se exigir do licitante a apresentação de amostra do bem 
a ser fornecido, o que permitirá um maior controle da 
qualidade dos produtos comprados, evitando que “o 
barato custe caro”, como costuma ocorrer em muitos 
certames nos quais o menor preço é a única regra de 
seleção de propostas.

Por fim, ainda no tocante aos critérios de julga-
mento, o projeto adstringe a adoção da melhor técni-
ca à modalidade de concurso, na qual a prestação a 
cargo do ente promotor da licitação constitui um valor 
fixo e previamente conhecido. Como se sabe, é pre-
cisamente na avaliação das propostas técnicas que 
reside o maior grau de subjetividade do julgamento, 
dando ensejo a direcionamentos que comprometem 
a legitimidade do processo. Em virtude disso, houve-
mos por bem limitar o uso desse critério à modalidade 
de concurso, assim como inserimos, na proposição, 
dispositivo que determina a adoção de medidas des-
tinadas a assegurar o desconhecimento da identida-
de dos autores dos trabalhos por parte da comissão 
encarregada do julgamento.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2009. – José 
Sarney.

(Às Comissões de Constituições, Justiça 
e Cidadania; e Assuntos Econômicos.)  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 208, DE 2009

Altera a Lei nº 8.443, de 16 de julho de 
1992, para estabelecer o controle externo 
sobre os recursos repassados às organi-
zações da sociedade civil de Interesse pú-
blico que recebam recursos da União ou de 
qualquer órgão ou entidade pertencente à 
administração direta ou indireta.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 1º, 5º e 7º da Lei nº 8.443, de 

16 de julho de 1992, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 1º ...................................................
I – julgar as contas dos administradores 

e demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos das unidades dos poderes 
da União e das entidades da administração 
indireta, incluídas as fundações e socieda-
des instituídas e mantidas pelo Poder Público 

federal, e organizações da sociedade civil de 
interesse público que recebam recursos da 
União ou de qualquer órgão ou entidade per-
tencente à administração direta ou indireta e, 
ainda, as contas daqueles que derem causa a 
perda, extravio ou outra irregularidade de que 
resulte dano ao Erário;

 ..................................................... (NR)”
“Art. 5º ...................................................  
I – qualquer pessoa física, órgão ou enti-

dade a que se refere o inciso I do art. 1º desta 
lei, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos 
ou pelos quais a União responda, ou que, em 
nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária, inclusive organizações da socie-
dade civil de interesse público que recebam 
recursos da União ou de qualquer órgão ou 
entidade pertencente à administração direta 
ou indireta, e seus responsáveis;

 ..................................................... (NR)”
“Art. 7º ...................................................  
Parágrafo único. Nas tomadas ou presta-

ções de contas a que alude este artigo devem 
ser incluídos todos os recursos, orçamentários 
e extra-orçamentários, geridos ou não pela 
unidade ou entidade, inclusive os recursos 
repassados a título de convênio ou ajuste con-
gênere para organizações da sociedade civil 
de interesse público. (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Tribunal de Contas da União (TCU), órgão téc-
nico que auxilia o Poder Legislativo Federal no exercício 
do controle externo, fiscaliza as despesas realizadas 
diretamente pelos órgãos e entidades da Administração. 
Entretanto, quando a despesa é realizada por meio de 
convênio com organização não-governamental (ONG), 
ou associação congênere, é o próprio órgão ou enti-
dade que examina a prestação de contas apresentada 
pela ONG convenente.

Nesses casos, o TCU somente tem conhecimento 
da prestação de contas esporadicamente, por amos-
tragem, quando realiza auditoria no órgão ou entidade 
repassador dos recursos públicos.

Com o incremento das despesas realizadas por 
meio das ONG, é fácil ver que grande parcela do gasto 
público não fica submetida ao controle externo.

Decorrem daí duas consequências graves: sub-
traem-se do controle externo as despesas realizadas 
às custas de convênios, embora sejam efetuadas com 
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recursos públicos, e permite-se a ocorrência de fraudes, 
pois frequentemente a autoridade pública que examina 
a prestação de contas não tem interesse em revelar as 
irregularidades havidas, pois delas se aproveitou.

Esta proposição tem o intuito de fazer com que 
todo e qualquer convênio realizado com ONG ou as-
sociação congênere seja fiscalizado diretamente pelo 
TCU, que ficará encarregado de examinar a prestação 
de contas e julgar seus responsáveis.

Por acreditar que a nossa iniciativa é conveniente 
e oportuna, e promoverá o aperfeiçoamento legislação 
relacionada à fiscalização dos gastos públicos, espe-
ramos contar com o valioso apoio dos nobres Pares 
em favor de sua aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2009. – Rai-
mundo Colombo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Mensagem de veto

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tri-
bunal de Contas da União e dá outras pro-
vidências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

TÍTULO I 
Natureza, Competência e Jurisdição

CAPÍTULO I 
Natureza e Competência

Art. 1º Ao Tribunal de Contas da União, órgão de 
controle externo, compete, nos termos da Constituição 
Federal e na forma estabelecida nesta lei:

I – julgar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos 
das unidades dos poderes da União e das entidades 
da administração indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Públi-
co federal, e as contas daqueles que derem causa a 
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 
dano ao Erário;

II – proceder, por iniciativa própria ou por solici-
tação do Congresso Nacional, de suas Casas ou das 
respectivas comissões, à fiscalização contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial das uni-
dades dos poderes da União e das entidades referidas 
no inciso anterior;

III – apreciar as contas prestadas anualmente 
pelo Presidente da República, nos termos do art. 36 
desta lei;

IV – acompanhar a arrecadação da receita a car-
go da União e das entidades referidas no inciso I deste 
artigo, mediante inspeções e auditorias, ou por meio 
de demonstrativos próprios, na forma estabelecida no 
regimento interno;

V – apreciar, para fins de registro, na forma es-
tabelecida no regimento interno, a legalidade dos atos 
de admissão de pessoal, a qualquer título, na admi-
nistração direta e indireta, incluídas as fundações ins-
tituídas e mantidas pelo Poder Público federal, exce-
tuadas as nomeações para cargo de provimento em 
comissão, bem como a das concessões de aposen-
tadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melho-
rias posteriores que não alterem o fundamento legal 
do ato concessório;

VI – efetuar, observada a legislação pertinente, 
o cálculo das quotas referentes aos fundos de parti-
cipação a que alude o parágrafo único do art. 161 da 
Constituição Federal, fiscalizando a entrega dos res-
pectivos recursos;

VII – emitir, nos termos do § 2º do art. 33 da Cons-
tituição Federal parecer prévio sobre as contas do Go-
verno de Território Federal, no prazo de sessenta dias, 
a contar de seu recebimento, na forma estabelecida 
no regimento interno;

VIII – representar ao poder competente sobre 
irregularidades ou abusos apurados, indicando o ato 
inquinado e definindo responsabilidades, inclusive as 
de Ministro de Estado ou autoridade de nível hierár-
quico equivalente;

IX – aplicar aos responsáveis as sanções previs-
tas nos arts. 57 a 61 desta lei;

X – elaborar e alterar seu regimento interno;
XI – eleger seu Presidente e seu Vice-Presidente, 

e dar-lhes posse;
XII – conceder licença, férias e outros afas-

tamentos aos ministros, auditores e membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal, dependendo de 
inspeção por junta médica a licença para tratamento 
de saúde por prazo superior a seis meses;

XIII – propor ao Congresso Nacional a fixação 
de vencimentos dos ministros, auditores e membros 
do Ministério Público junto ao Tribunal;

XIV – organizar sua Secretaria, na forma estabe-
lecida no regimento interno, e prover-lhe os cargos e 
empregos, observada a legislação pertinente;

XV – propor ao Congresso Nacional a criação, 
transformação e extinção de cargos, empregos e fun-
ções de quadro de pessoal de sua secretaria, bem 
como a fixação da respectiva remuneração;

XVI – decidir sobre denúncia que lhe seja enca-
minhada por qualquer cidadão, partido político, asso-
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ciação ou sindicato, na forma prevista nos arts. 53 a 
55 desta lei;

XVII – decidir sobre consulta que lhe seja formu-
lada por autoridade competente, a respeito de dúvida 
suscitada na aplicação de dispositivos legais e regula-
mentares concernentes a matéria de sua competência, 
na forma estabelecida no regimento interno.

§ 1º No julgamento de contas e na fiscalização 
que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, 
de legitimidade e a economicidade dos atos de gestão 
e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a 
aplicação, de subvenções e a renúncia de receitas.

§ 2º A resposta à consulta a que se refere o in-
ciso XVII deste artigo tem caráter normativo e cons-
titui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso 
concreto.

§ 3º Será parte essencial das decisões do Tribu-
nal ou de suas Câmaras:

I – o relatório do Ministro-Relator, de que consta-
rão as conclusões da instrução (do relatório da equipe 
de auditoria ou do técnico responsável pela análise do 
processo, bem como do parecer das chefias imedia-
tas, da unidade técnica), e do Ministério Público junto 
ao Tribunal;

II – fundamentação com que o Ministro-Relator 
analisará as questões de fato e de direito;

III – dispositivo com que o Ministro-Relator deci-
dirá sobre o mérito do processo.
....................................................................................

Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
I – qualquer pessoa física, órgão ou entidade a 

que se refere o inciso I do art. 1º desta lei, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores públicos ou pelos quais a União res-
ponda, ou que, em nome desta assuma obrigações de 
natureza pecuniária;

II – aqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte dano ao Erário;

III – os dirigentes ou liquidantes das empresas 
encampadas ou sob intervenção ou que de qualquer 
modo venham a integrar, provisória ou permanente-
mente, o patrimônio da União ou de outra entidade 
pública federal;

IV – os responsáveis pelas contas nacionais das 
empresas supranacionais de cujo capital social a União 
participe, de forma direta ou indireta, nos termos do 
tratado constitutivo;

V – os responsáveis por entidades dotadas de 
personalidade jurídica de direito privado que recebam 
contribuições parafiscais e prestem serviço de interes-
se público ou social;

VI – todos aqueles que lhe devam prestar contas 
ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por 
expressa disposição de lei;

VII – os responsáveis pela aplicação de quaisquer 
recursos repassados pela União, mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VIII – os sucessores dos administradores e res-
ponsáveis a que se refere este artigo, até o limite do 
valor do patrimônio transferido, nos termos do inciso 
XLV do art. 5º da Constituição Federal:

IX – os representantes da União ou do Poder Pú-
blico na assembléia geral das empresas estatais e so-
ciedades anônimas de cujo capital a União ou o Poder 
Público participem, solidariamente, com os membros 
dos conselhos fiscal e de administração, pela prática 
de atos de gestão ruinosa ou liberalidade à custa das 
respectivas sociedades.

Art. 7º As contas dos administradores e responsá-
veis a que se refere o artigo anterior serão anualmente 
submetidas a julgamento do Tribunal, sob forma de to-
mada ou prestação de contas, organizadas de acordo 
com normas estabelecidas em instrução normativa.

Parágrafo único. Nas tomadas ou prestações de 
contas a que alude este artigo devem ser incluídos to-
dos os recursos, orçamentários e extra-orçamentários, 
geridos ou não pela unidade ou entidade.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
e, nos termos do art. 49, I, do Regimento In-
terno, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle, em 
decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 529, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.347 de 2008.

Relator: Senador Heráclito Fortes

I – Relatório

O Requerimento nº 1.347, de 2008, de autoria da 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunica-
ção e Informática – CCT, com fundamento no artigo 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 
216, inciso I, do Regimento Interno, solicita esclarecimen-
tos ao Sr. Ministro de Estado das Comunicações sobre 
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denúncias apresentadas perante a CCT em relação à 
Concorrência Pública nº 24/2001 – SSR/MC, destina-
da à outorga de permissão de serviços de radiodifusão 
sonora em frequência modulada (FM), para a cidade 
de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, formulada 
pela licitante classificada em segundo lugar, quanto à 
suposta violação do sigilo de propostas, bem como à 
divulgação antecipada do vencedor do certame.

Encontra-se em análise na Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do 
Senado o Projeto de Decreto Legislativo nº 422, de 
2006, que outorga permissão ao Sistema Radiodifusão 
de Sertãozinho Ltda., para explorar serviços de radio-
difusão sonora em frequência modulada para a cidade 
de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

Durante a tramitação da proposta, foram anexa-
das ao processo denúncias formuladas pela licitante 
classificada em segundo lugar quanto a possíveis ir-
regularidades havidas durante o processo licitatório, 
referentes à suposta violação do sigilo de propostas, 
bem como à divulgação antecipada do vencedor do 
certame. Sendo assim, a CCT oferece o presente re-
querimento como forma de fiscalizar a licitude da con-
cessão em análise.

II – Voto

Considerando que o Requerimento em análise 
insere-se na competência fiscalizadora do Congresso 
Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição 
Federal, estando de acordo com o Regimento Interno do 
Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1, de 2001, so-
mos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 1.347, 
de 2008, de autoria da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática – CCT.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 530, DE 2009

Para instruir decisão da Mesa do Sena-
do Federal sobre o Requerimento nº 1.366, 
de 2008, que tem por objetivo instruir o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 292, de 2008.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

I – Relatório

Vem à nossa análise o Requerimento nº 1.366, 
de 2008, de autoria da Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR). Trata-se de encaminhar ao 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda pedido de in-
formações a respeito do cálculo da renúncia de receita 
decorrente da aprovação do Projeto de Lei do Senado 
nº 292, de 2008, na redação original e, também, na 
redação que venha a resultar da aprovação das duas 
emendas apresentadas.

O Requerimento resultou da deliberação, no âm-
bito da CDR, a respeito do Projeto de Lei do Senado 
nº 292, de 2008, que tem como objetivo ampliar o rol 
das matérias-primas de origem regional que, aplicadas 
em bens produzidos na Amazônia Ocidental, possibi-
litam a eles a isenção do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI). Em relação aos mesmos bens, o 
PLS em questão propõe a redução a zero da alíquota 
das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins e a extinção 
do crédito presumido do IPI.

Foram apresentadas duas emendas com o obje-
tivo principal de manter o crédito presumido.

Em seu voto, o Relator da matéria na CDR con-
cluiu pela necessidade de apresentação de requeri-
mento ao Senhor Ministro da Fazenda para conhecer 
a repercussão sobre as receitas da União da even-
tual aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 292, 
de 2008. A CDR acolheu o voto do Relator. Daí o re-
querimento sob nossa análise para que o Ministro da 
Fazenda informe o montante de recursos decorrente 
da renúncia de receita considerando as hipóteses do 
projeto em sua versão original e com a aprovação das 
duas emendas apresentadas.

O Requerimento nº 1.366, de 2008, veio a esta 
Mesa, com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-
ção Federal, combinado com o art. 216, do Regimento 
Interno do Senado Federal.

II – Análise

Cabe a esta Mesa examinar se o pedido atende 
aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas 
atinentes aos requerimentos de informações.

O Requerimento atende o disposto no § 2º do 
art. 50 da Constituição Federal, que trata de pedidos 
escritos de informação a Ministros de Estado, e tem 
por escopo ações do Poder Executivo que se subme-
tem à fiscalização e controle desta Casa, em vista da 
competência exclusiva do Congresso Nacional, esta-
belecida no art. 49 da Carta de 1988.

De acordo com o art. 27, XII, b, da Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organiza-
ção da Presidência da República e dos Ministérios, e 
dá outras providências, com as modificações introduzi-
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das pela Lei nº 10.869, de 13 de maio de 2004, cabem 
ao Ministério da Fazenda a política, a administração, 
a fiscalização e a arrecadação tributária.

Portanto, o pedido está dirigido à autoridade 
competente e atende aos dispositivos constitucionais 
e regimentais que regem os pedidos de informações a 
autoridades do Poder Executivo, bem como às normas 
de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 
1, de 2001.

É preciso ressaltar também que a Proposição é 
meritória porque atende ao disposto no art. 14 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000). Esse dispositivo estabelece 
que “a concessão ou ampliação de incentivo ou bene-
fício de natureza tributária da qual decorra renúncia 
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes”. Cabe 
ao Ministério da Fazenda realizar tal mensuração, pois 
a isenção fiscal pretendida pelo PLS nº 292, de 2008, 
assim como das duas emendas apresentadas, exige 
uma base de dados que aquele órgão possui.

III – Voto

Em face do exposto, recomendamos a aprovação 
do Requerimento nº 1.366, de 2008.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 531, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento no 1.395, de 2008, que so-
licita informações ao Ministro de Estado 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior sobre operações realizadas pelo 
BNDES com países estrangeiros.

Relator: Senador Marconi Perillo

I – Relatório

O Senador Raimundo Colombo, nos termos 
do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Fede-
ral, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do 
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), apre-
sentou o Requerimento nº 1.395, de 2008, no qual 
solicita, ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, informações relativas 
a todas as operações realizadas pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
envolvendo países estrangeiros na condição de de-
vedores, intervenientes, garantidores ou beneficiários 
de financiamento de obras e serviços exportados na 
modalidade supplier credit. As informações reque-
ridas devem ser encaminhadas em meio eletrônico 
e no seguinte formato:

1. identificação da operação – data e nú-
mero de decisão de diretoria, e data e número 
do contrato de financiamento;

2. identificação das partes – nome do to-
mador do financiamento, do exportador e do 
importador, país envolvido e modalidade de 
financiamento (indicando se é operação sup-
plier credit ou buyer credit, se for o caso de 
financiamento a exportações);

3. dados da operação – valor, objeto, 
prazo de carência, data de início e fim das 
amortizações, e tipo de garantia dos riscos 
político e comercial;

4. situação do financiamento – saldo de-
vedor a vencer e vencido.

O autor justifica a proposição afirmando que o BN-
DES vem destinando vultosos recursos a países estran-
geiros de elevado risco político, como é o caso de Equa-
dor, Bolívia e Venezuela, na América do Sul, e de países 
da África, América Central e Caribe, alguns dos quais 
continuam a receber apoio financeiro mesmo depois de 
ameaçarem não pagar seus saldos devedores. Afirma, 
também, que o BNDES não prima pela transparência de 
seus atos, razão pela qual pouco se sabe sobre as ope-
rações que realiza e sobre os critérios e as justificativas 
que utiliza em suas políticas operacionais.

Conclui o autor que o exercício das competências 
constitucionais do Senado Federal inclui a fiscalização 
de operações de crédito externo, inclusive aquelas 
realizadas pelo BNDES e que serviram como fonte 
para os questionáveis empréstimos feitos aos men-
cionados países.

Nos termos do art. 216, III, do RISF e do art. 3º 
do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição foi des-
pachada à Mesa para decisão.
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II – Análise

O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido de 
informações, previsto no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, no âmbito desta Casa, assim dispõe:

Art. 216. Os requerimentos de informações estão 
sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos na Hora do Expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

 ..............................................................

As questões formuladas, porém, envolvem infor-
mações de caráter sigiloso, de acordo com o art. 1º da 
Lei Complementar nº 105, de 2001, verbis:

Art. 1º As instituições financeiras con-
servarão sigilo em suas operações ativas e 
passivas e serviços prestados.

§ 1º São considerados instituições finan-
ceiras, para efeitos desta lei Complementar:

I – os bancos de qualquer espécie;
 ..............................................................

O art. 4º da mesma Lei Complementar garante ao 
Poder Legislativo Federal acesso a tais informações, 
desde que as solicitações nesse sentido sejam pre-
viamente aprovadas pelos plenários das respectivas 
Casas Legislativas, verbis:

 ............................................................. .
Art. 4º O Banco Central do Brasil e a Co-

missão de Valores Mobiliários, nas áreas de 
suas atribuições, e as instituições financeiras 
fornecerão ao Poder Legislativo Federal as 
informações e os documentos sigilosos que, 
fundamentadamente, se fizerem necessários 
ao exercício de suas respectivas competências 
constitucionais e legais.

§ 2º As solicitações de que trata este ar-
tigo deverão ser previamente aprovadas pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados, do Sena-
do Federal, ou do plenário de suas respectivas 
comissões parlamentares de inquérito.

Os procedimentos para a tramitação dessas so-
licitações no âmbito do Senado Federal estão estabe-
lecidos no Ato da Mesa nº 1, de 2001, que em seus 
arts. 8º, 9º e 10, assim determina:

Art. 8º Quando abranger informação sigi-
losa referente a operações ativas e passivas e 
serviços prestados pelas instituições financei-
ras de que trata o art. 1º da Lei Complementar 
nº 105, de janeiro de 2001, o requerimento de-
verá ser fundamentado, esclarecendo o vínculo 
entre a informação solicitada e a matéria sob 
apreciação pelo Senado Federal ou atinente 
à competência fiscalizadora da Casa.

 ..............................................................
Art. 9º Lido no Período do Expediente, o 

requerimento será despachado à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, para 
apresentar o seu parecer quanto à constitucio-
nalidade, juridicidade, mérito e pertinência dos 
fundamentos da solicitação, no prazo máximo 
de duas reuniões ordinárias da Comissão.

 ..............................................................
Art. 10. O requerimento será incluído em 

Ordem do Dia para deliberação do Plenário do 
Senado Federal, respeitado o interstício de que 
trata o art. 280 do Regimento Interno.

§ 1º Para a aprovação do requerimento 
em Plenário é necessária a maioria dos votos, 
presente a maioria absoluta dos senadores.

§ 2º Aprovado o requerimento, serão 
solicitadas as informações à autoridade ou 
à instituição financeira competente, ficando 
interrompida a tramitação da matéria que se 
pretende esclarecer.

Portanto, o Requerimento nº 1.395, de 2008, 
não pode ser objeto de deliberação desta Mesa, 
devendo ser encaminhado à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania (CCJ), para emissão de 
parecer e posterior encaminhamento ao Plenário do 
Senado Federal.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, opinamos pelo en-
caminhamento do Requerimento nº 1.395, de 2008, à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 
nos termos do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009. – .
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PARECER Nº 532, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.486, de 2008, por meio 
do qual são solicitadas informações ao 
Ministro de Estado do Planejamento, Or-
çamento e Gestão.

Relator: Senador Marconi Perillo

I – Relatório

Encontra-se sob exame o Requerimento nº 
1.486, de 2008, de autoria do nobre Senador Rai-
mundo Colombo, pelo qual solicita ao Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão que 
envie, no estrito prazo constitucional, informações 
sobre o custo anual, de 2002 até esta data, com 
empresas prestadoras de serviço, fornecedoras de 
mão de obra, indicando o tipo de serviço contratado, 
separando por órgão. Requer-se, ainda, que as in-
formações venham acompanhadas dos documentos 
comprobatórios.

A justificação do documento ressalta que desde o 
início do primeiro mandato do atual governo verifica-se 
um contínuo crescimento das despesas com pessoal 
e de outras despesas dela decorrentes.

Lembra que, em 2006 e em 2008, houve uma 
série de reajustes salariais para as carreiras do Poder 
Executivo, implantados por meio de medidas provi-
sórias, sem que tivessem sido explicitadas as reais 
necessidades e os critérios adotados. Houve, tam-
bém, um acréscimo de servidores nos quadros da 
Administração Pública Federal, daí a razão do pre-
sente requerimento ao Ministro de Estado, a quem é 
confiada a implementação da política de pessoal do 
Governo Federal.

II – Análise

O requerimento se compatibiliza com as regras 
constitucionais e regimentais concernentes a uma das 
tarefas mais relevantes confiadas ao Poder Legislati-
vo, que é a fiscalização, por parte de suas Casas, dos 
atos do Poder Executivo. O questionamento feito por 
meio do requerimento sob estudo é meritório, pois se 
enquadra perfeitamente na função fiscalizadora do Con-
gresso Nacional averiguar de que forma estão sendo 
utilizados a máquina e os gastos governamentais na 
gestão pública.

Constitui algo do maior interesse público a 
investigação mencionada, e o documento encon-
tra amparo no § 2º do art. 50 da Constituição, que 
concede às Mesas da Câmara e do Senado a prer-
rogativa de encaminhar aos Ministros e a outras 
autoridades pedidos escritos de informação, sob 

pena de crime de responsabilidade a recusa, o não 
atendimento no prazo de trinta dias e a prestação 
de informações falsas.

O requerimento é dirigido à autoridade competen-
te para prestar as informações solicitadas, referentes 
à atuação do Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão, nos termos do art. 27, XVII, g, da Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003.

O requerimento se afina, também, com o art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, não se en-
quadrando em nenhuma das proibições contidas no seu 
inciso II, quais sejam: pedido de providência consulta, 
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da 
autoridade a quem se dirija.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do 
Requerimento nº 1.486, de 2008, dada a sua consti-
tucionalidade e juridicidade, e por atender plenamente 
às normas regimentais sobre o assunto.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 533, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.643, de 2008, de autoria 
do Senador Jayme Campos, que “requer, 
nos termos do art. 216, I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, combinado 
com o disposto no art. 50, § 2º, da Cons-
tituição Federal, informações ao Ministro 
de Estado dos Transportes acerca da pa-
vimentação do trecho rodoviário entre as 
cidades de San Mathias e Santa Cruz de 
La Sierra, prevista no Protocolo de Inten-
ções firmado entre os Governos do Brasil 
e da Bolívia”.

Relator: Senador Marconi Perillo
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I – Relatório

De autoria do Senador Jayme Campos e formu-
lado com base no art. 50, § 2º, da Constituição Federal 
e no art. 216 do Regimento Interno, o Requerimento 
nº 1.643, de 2008, dirige-se ao Senhor Ministro dos 
Transportes.

São objetivos da proposição: (1) obter as conclu-
sões dos estudos de viabilidade acerca de pavimenta-
ção do trecho rodoviário entre as cidades de San Ma-
thias e Santa Cruz de La Sierra, prevista no Protocolo 
de Intenções firmado entre os Governos do Brasil e 
da Bolívia; (2) elucidar as razões pelas quais tal obra 
não teria sido realizada; e (3) saber se existem novos 
estudos no Ministério, com vistas a ainda realizá-la.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais 
e regimentais concernentes aos pedidos de informa-
ções a autoridades do Poder Executivo, bem como ao 
disposto no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 
2001, que rege a matéria.

Especificamente, o Requerimento em tela está 
amparado no art. 49, inciso X, da Constituição Fede-
ral, que dá ao Congresso Nacional a prerrogativa de 
fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 
da administração indireta, e no § 2º do art. 50 da Carta, 
segundo o qual a Mesa do Senado pode encaminhar 
pedidos escritos de informação a Ministros de Estado 
sobre assunto previamente determinado.

Encontra respaldo, também, no que dispõem os 
incisos I e II do art. 216 do Regimento Interno desta 
Casa, segundo os quais são admissíveis requerimen-
tos de informação para esclarecer qualquer assunto 
atinente a sua competência fiscalizadora.

III – Voto

À luz do exposto, voto favoravelmente à aprova-
ção do Requerimento nº 1.643, de 2008.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 534, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 1.644, de 2008, de autoria 
do Senador Jayme Campos, que “requer, 
nos termos do art. 216, I, do Regimento In-
terno do Senado Federal, combinado com 
o disposto no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, informações ao Ministro de Esta-
do das Relações Exteriores acerca da pa-
vimentação do trecho rodoviário entre as 
cidades de San Mathias e Santa Cruz de 
La Sierra, prevista no Protocolo de Inten-
ções firmado entre os Governos do Brasil 
e da Bolívia”.

Relator: Senador Marconi Perillo

I – Relatório

O Senador Jayme Campos, com base no art. 
50, § 2º, da Constituição Federal e no art. 216 do Re-
gimento Interno, encaminha a esta Mesa o Requeri-
mento nº 1.644, de 2008, dirigido ao Senhor Ministro 
das Relações Exteriores.

O requerimento tem por objetivo: i) obter as con-
clusões dos estudos de viabilidade para execução da 
obra de pavimentação rodoviária do trecho San Ma-
thias – Santa Cruz de La Sierra, prevista no Protocolo 
de Intenções firmado entre os Governos do Brasil e da 
Bolívia; ii) elucidar as razões da não-realização da obra 
até o momento; e iii) saber se existem novos estudos 
no Ministério com vistas à sua realização.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais 
e regimentais concernentes aos pedidos de informa-
ções a autoridades do Poder Executivo, bem como ao 
disposto no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 
2001, que rege a matéria.

Especificamente, o Requerimento em tela está 
amparado no art. 49, inciso X, da Constituição Fede-
ral, que dá ao Congresso Nacional a prerrogativa de 
fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de 
suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os 
da administração indireta, e no § 2º do art. 50 da Carta, 
segundo o qual a Mesa do Senado pode encaminhar 
pedidos escritos de informação a Ministros de Estado 
sobre assunto previamente determinado.

Encontra respaldo, também, no que dispõem os 
incisos I e II do art. 216 do Regimento Interno desta 
Casa, segundo os quais são admissíveis requerimen-
tos de informação para esclarecer qualquer assunto 
atinente a sua competência fiscalizadora.
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III – Voto

À luz do exposto, voto favoravelmente à aprova-
ção do Requerimento nº 1.644, de 2008.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009. –

PARECER Nº 535, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 130, de 2009, que solicita 
informações ao Ministro de Estado do De-
senvolvimento Agrário.

Relator: Senadora Patrícia Saboya

I – Relatório

A Senadora Marisa Serrano, nos termos do art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 
216, do Regimento Interno do Senado Federal, apre-
sentou o Requerimento nº 130, de 2009, solicitando 
ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário as 
seguintes informações:

1) Evolução anual do número de assentamentos da re-
forma agrária implantados no País sob condução 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) nos últimos 10 anos, excluindo-
se os dados sobre regularização fundiária;

– Evolução anual do número de assenta-
dos cadastrados ocupantes dos assentamentos 
sob responsabilidade do Incra nos últimos 10 
anos, excluindo-se os dados sobre regulari-
zação fundiária;

– Evolução anual do número de pessoas ca-
dastradas nos últimos 10 anos para serem bene-
ficiários de assentamentos de reforma agrária;

– Evolução anual dos recursos orçamen-
tários legalmente previstos e efetivamente 
utilizados para implantação de projetos de 
assentamento rural sob responsabilidade do 
Incra nos últimos 10 anos, excluindo-se os 
dados sobre regularização fundiária e para 
atividades meio (recursos orçamentários para 
investimento e custeio no Incra);

– relação de propriedades rurais que já fo-
ram ou que ainda estão incluídas no rol das que 
puderam ou não podem ser vistoriadas, nos ter-
mos do § 6º do art. 2º da Lei nº 8.629, de 1993.

2) Número de pessoas cadastradas que são candi-
datas a beneficiários e número de beneficiários 
da reforma agrária excluídos do Programa de 
Reforma Agrária do Governo Federal;

– relação de entidades, organizações, 
movimentos ou sociedades que, de qualquer 
forma, direta ou indiretamente, já auxiliaram, 
colaboraram, incentivaram, incitaram, induzi-
ram ou participaram de invasão de imóveis ru-
rais ou de bens públicos, ou em conflito agrário 
ou fundiário de caráter coletivo, e que, por isso 
não receberam recursos públicos;

– relatório detalhado das atividades de-
senvolvidas no âmbito do Plano Nacional de 
Combate à Violência no Campo, criado em 11 
de março de 2006, sob responsabilidade do 
departamento de Ouvidoria Agrária e Media-
ção de Conflitos e da Comissão Nacional de 
Combate à Violência no Campo.

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno 
e do art. 3º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição 
foi despachada à Mesa para decisão.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 130, de 2009, 
enquadra-se dentre as competências fiscalizadoras do 
Congresso Nacional dispostas no art. 49, X, da Constitui-
ção Federal, bem como nos dispositivos regimentais con-
tidos no art. 216 e nos requisitos de admissibilidade dos 
requerimentos de informação de que trata o Ato da Mesa 
nº 1, de 2001, opinamos pela sua admissibilidade.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009. 

PARECER Nº 536, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento no 134, de 2009, relativo a soli-
citação de informações ao Ministro de Esta-
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do do Meio Ambiente, acerca da importação, 
pelo Brasil, de lixo tecnológico proveniente 
dos Estados Unidos da América.

Relator: João Vicente Claudino

I – Relatório

O Senador Arthur Virgílio, com base no art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, e no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, apresentou a esta 
Mesa o Requerimento nº 134, de 2009.

A proposição, a ser encaminhada ao Ministro 
do Meio Ambiente, requer informações a respeito 
de suposta importação, pelo Brasil, de lixo tecno-
lógico proveniente dos Estados Unidos da América 
(EUA).

A justificação que acompanha o requerimento 
informa que essa importação foi denunciada pelo jor-
nalista Washington Novaes, especialista em questões 
ambientais, em matéria publicada pelo periódico O 
Estado de São Paulo, na edição de 17 de fevereiro 
do corrente ano.

Com base nessa denúncia, o requerimento in-
daga:

1. Se o País efetivamente importou, em 2006, cerca de 
1.190 toneladas de lixo tecnológico (televisores, 
computadores, celulares e outros).

2. No caso concreto de importação:
– Qual a razão para o Brasil receber esse 

tipo de lixo;
– por onde entraram os resíduos impor-

tados e qual a destinação dada a eles;
– se o Brasil continua importando lixo 

tecnológico dos EUA ou de outros países e, 
na hipótese positiva, quais os montantes que 
têm entrado anualmente no País e quais as 
medidas que vem sendo tomadas pelo Minis-
tério do Meio Ambiente a respeito.

II – Análise

O Requerimento nº 134, de 2009, sob exame, 
obedece ao disposto no § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, que confere prerrogativa a esta Casa para 
solicitar pedidos escritos de informação a Ministros 
de Estado.

Atende, igualmente, aos incisos I e II do art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, concernen-
tes aos pedidos de informação a autoridades do Poder 
Executivo, bem como ao disposto no Ato da Mesa nº 
1, de 2001, que regulamenta a tramitação dos reque-
rimentos de informação.

Consoante as normas regimentais, os requeri-
mentos de informação serão admissíveis para esclare-
cimento de qualquer assunto submetido à apreciação 

do Senado ou atinente a sua competência fiscalizadora 
e não poderão conter pedido de providência, consulta, 
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da 
autoridade a quem se dirige.

III – Voto

Pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do 
Requerimento Nº 134, de 2009.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 537, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 135, de 2009, relativo a en-
vio de pedido de informações ao Ministro 
de Estado da Cultura.

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório

Por intermédio do Requerimento nº 135, de 3 de 
março de 2009, o Senador Alvaro Dias propõe que seja 
encaminhado ao Exmo. Senhor Ministro de Estado da 
Cultura pedido de informações sobre recursos repassa-
dos, no período de 2003 a 2008, por aquele Ministério 
à União Nacional dos Estudantes (UNE) e a outras en-
tidades estudantis, que porventura tenham sido bene-
ficiadas, assim como suas prestações de conta.

II – Análise

A proposição em análise está fundamentada pelo 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, que faculta às Me-
sas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal en-
caminharem pedidos escritos de informações a Ministros 
de Estado ou a quaisquer titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Presidência da República.

Tem base, também, nos incisos I e II do art. 216 
do Regimento Interno desta Casa, pois envolve ma-
téria sujeita à competência fiscalizadora exclusiva do 
Congresso Nacional, preconizada no art. 49, inciso X, 
da Constituição Federal.

Além dos citados dispositivos constitucionais e 
regimentais, a proposição atende aos requisitos de 
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado 
Federal nº 1, de 2001, que regulamenta a tramitação 
dos requerimentos de informação.
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III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela Aprovação do 
Requerimento nº 135, de 2009.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009. 

PARECER Nº 538, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal sobre o 
Requerimento nº 136, de 2009, relativo a 
envio de informações pelo Ministro de Es-
tado da Saúde.

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório

O Senador Alvaro Dias, com base no art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, e no art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, encaminhou a esta Mesa 
o Requerimento de Informações nº 136, de 2009, no 
qual solicita o envio de questões ao Ministro de Esta-
do da Saúde.

As informações solicitadas dizem respeito ao 
seguinte:

a) recursos do Sistema Único de Saú-
de (SUS), repassados por esse Ministério à 
União Nacional dos Estudantes (UNE) nos 
anos de 2003 a 2008 e respectivas presta-
ções de contas;

b) existência de outras entidades estu-
dantis que também receberam recursos do 
SUS e suas respectivas prestações de contas 
nos anos de 2003 a 2008.

II – Análise

A proposição obedece às normas constitucionais 
e regimentais concernentes aos pedidos de informa-
ções a autoridades do Poder Executivo, em especial o 
art. 50 § 2º, da Constituição Federal e o art. 216, II, do 
Regimento Interno desta Casa, bem como ao disposto 
no Ato da Mesa do Senado Federal nº 1, de 2001.

O requerimento também está amparado no inciso 
X do art. 49 da Constituição Federal, que dá, ao Con-
gresso Nacional, a prerrogativa de fiscalizar e controlar, 

diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos 
do Poder Executivo.

III – Voto

À luz do exposto, voto favoravelmente à aprova-
ção do Requerimento nº 136, de 2009.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009. 

PARECER Nº 539, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 147, 2009, relativo a envio 
de pedido de informações ao Ministro de 
Estado da Educação.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

I – Relatório

Por intermédio do Requerimento nº 147, de 4 de 
março de 2009, a Senadora Serys Slhessarenko pro-
põe que seja encaminhado ao Exmº Senhor Ministro 
de Estado da Educação, Doutor Fernando Haddad, pe-
dido de informações sobre aluguéis para a instalação 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP), a partir de 2007.

Junto com essas informações, foi solicitada cópia 
de comprovantes dos aluguéis e dados relativos ao 
número de funcionários, com cargos e funções, que 
ocupam as instalações externas ao Ministério.

II – Análise

A proposição em análise está fundamenta pelo art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, que faculta às Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal enca-
minhar pedidos escritos de informações a Ministros de 
Estado ou a quaisquer titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Presidência da República.

Tem base, também, no art. 216, incisos I e II, do 
Regimento Interno desta Casa, pois envolve matéria 
sujeita à competência fiscalizadora exclusiva do Con-
gresso Nacional, preconizada no art. 49, inciso X, da 
Constituição Federal.
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Além dos citados dispositivos constitucionais e 
regimentais, a proposição atende aos requisitos de 
admissibilidade previstos no Ato da Mesa do Senado 
Federal nº 1, de 2001, que regulamenta a tramitação 
dos requerimentos de informação.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pela Aprovação do 
Requerimento nº 147, de 2009.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 540, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 157, de 2009, que solici-
ta informações ao Ministro de Estado das 
Minas e Energia.

Relator: Senadora Patrícia Saboya

I – Relatório

O Senador José Nery, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 
216, do Regimento Interno do Senado Federal, apre-
sentou o Requerimento nº 157, de 2009, solicitando 
ao Ministro de Estado das Minas Energia, as seguin-
tes informações:

1) Qual o monitoramento existente na 
área abrangida pelo Alvará de Pesquisa nº 
1.485 – Processo DNPM nº 850.425/1990;

2) Se o convênio entre a empresa Phoenix 
Gems do Brasil e a Cooperativa de Mineração 
dos Garimpeiros de Serra Pelada está devida-
mente amparado pela legislação brasileira;

3) Se a Phoenix Gems do Brasil já foi re-
presentada em algum processo de liberação 
de alvará de mineração no Pará, pela empresa 
de origem canadense Colossus Minerals.

O nobre autor da presente proposição justifica 
a iniciativa, reportando-se a matéria jornalística publi-
cada pelo semanário Brasil de Fato, edição nº 312, do 
período de 19 a 25 de fevereiro de 2009, com o título 

“Empresas internacionais negociam irregularmente 
bilhões em ouro de Serra Pelada”.

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno 
e do art. 3º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição 
foi despachada à Mesa para decisão.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 130, de 
2009, enquadra-se dentre as competências fiscaliza-
doras do Congresso Nacional dispostas no art. 49, X, 
da Constituição Federal, bem como nos dispositivos 
regimentais contidos no art. 216 e nos requisitos de 
admissibilidade dos requerimentos de informação de 
que trata o Ato da Mesa nº 1, de 2001, opinamos pela 
sua admissibilidade.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 541, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, ao Re-
querimento nº 188, de 2009, do Senador 
Arthur Virgílio, que solicita informações ao 
Sr. Ministro de Estado das Cidades sobre os 
contratos firmados entre esse Ministério e a 
empresa Dialog Comunicação e Eventos.

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório

Vem ao exame da Comissão de Ciência, Tecno-
logia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) o 
Requerimento nº 188, de 2009, de autoria do Senador 
Arthur Virgílio, que, com fundamento no art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal 
(RISF), requer que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
informações ao Sr. Ministro de Estado das Cidades 
sobre os contratos firmados entre esse Ministério e a 
empresa Dialog Comunicação e Eventos.

O autor deseja que sejam respondidas as se-
guintes questões:

1) Quantos contratos e/ou convênios fo-
ram firmados com a empresa Dialog Comuni-
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cação e Eventos desde 2003 até a presente 
data?

2) Qual o total de recursos repassados 
à referida empresa durante o período acima 
citado?

3) Relacionar, para cada um dos contra-
tos e/ou convênios firmados com a empresa 
Dialog Comunicação e Eventos, a modalidade 
de licitação adotada.

4) Relacionar, para cada um dos contra-
tos e/ou convênios firmados com a empresa 
Dialog Comunicação e Eventos, seus objetivos 
e o valor repassado para a empresa.

Na justificação, o requerente cita reportagem do 
jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 20 de fe-
vereiro do corrente, intitulada “Sorte grande”, que mos-
traria haver a empresa Dialog Comunicação e Eventos 
faturado R$33 milhões em convênios com o Governo 
Lula, apesar de ter 5 anos de existência. O autor afir-
ma buscar obter, por meio do requerimento em tela, 
informações para dar transparência à relação entre a 
empresa e o Ministério das Cidades.

II – Análise

A Constituição Federal, em seu art. 50, § 2º, fa-
culta, às Mesas do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados, o encaminhamento de pedidos de infor-
mações a Ministros de Estado ou quaisquer titulares 
de órgãos diretamente subordinados à Presidência 
da República.

Essa disposição constitucional é regulamenta-
da pelo art. 216, II, do Regimento Interno do Senado 
Federal, onde se estabelece que esses requerimen-
tos não poderão conter pedido, providência, consulta, 
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito 
da autoridade a quem se dirijam.

A matéria é disciplinada, ainda, pelo Ato da Mesa 
nº 1, de 2001, o qual determina, em seu art. 1º, § 2º, que 
as informações solicitadas deverão ter relação estreita 
e direta com o assunto que se procura esclarecer.

Os pedidos de informações encontram apoio tam-
bém art. 49, X, da Constituição, que inclui, no âmbito 
da competência exclusiva do Congresso Nacional, a 
atribuição de fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta.

A questão está claramente inserida no âmbito da 
competência fiscalizadora do Senado Federal e as per-
guntas formuladas pelo autor do requerimento atendem 
às determinações regimentais pertinentes.

Além disso, o requerimento não contém pedi-
do de providência, consulta, sugestão, conselho ou 

interrogação sobre propósito da autoridade a quem 
se dirija.

III – Voto

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do 
Requerimento nº 188, de 2009, por constitucional e 
jurídico, conveniente e oportuno.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 542, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 214, de 2009, que solici-
ta informações ao Ministro de Estado dos 
Transportes.

Relator: Senadora Patrícia Saboya

I – Relatório

O Senador João Vicente Claudino, nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, apresentou o Requerimento nº 214, de 2009, 
solicitando ao Ministro de Estado dos Transportes e, 
por seu intermédio, ao Presidente do DNIT, as seguin-
tes informações:

a) Sobre a situação atual dos Estudos de Viabi-
lidade Técnica e Ambiental para realização das obras, 
nas BR 316, saída sul da cidade de Teresina, e 343, 
saída norte de Teresina;

b) Após a finalização dos Estudos de Viabilidade 
Técnica e Ambiental, quanto tempo demandará para a 
realização do Projeto de adequação de capacidade da 
travessia urbana do município de Teresina – duplicação 
e melhoramentos das BR 316 e da BR 343;

c) Após a finalização dos referidos estudos e 
projetos, qual o prazo estimado para realização da li-
citação das referidas BR.

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno 
e do art. 3º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição 
foi despachada à Mesa para decisão.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 214, de 
2009, enquadra-se dentre as competências fiscaliza-
doras do Congresso Nacional dispostas no art. 49, X, 
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da Constituição Federal, bem como nos dispositivos 
regimentais contidos no art. 216 e nos requisitos de 
admissibilidade dos requerimentos de informação de 
que trata o Ato da Mesa nº 1, de 2001, opinamos pela 
sua admissibilidade.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 543, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 228, de 2009, que solicita 
informações ao Ministro de Estado das Ci-
dades sobre os motivos do não empenho de 
dotações constantes no Orçamento Geral 
da União para 2008 e destinadas a municí-
pios do Estado do Paraná.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

I – Relatório

O Senador Alvaro Dias, nos termos do disposto 
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combina-
do com o art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal (RISF), apresentou o Requerimento nº 228, 
de 2009, no qual solicita, ao Ministro de Estado das 
Cidades, “explicações sobre os motivos pelos quais 
não foram empenhadas as dotações orçamentárias 
inseridas no Orçamento da União para 2008 (Lei nº 
11.647, de 24 de março de 2008) por meio de emen-
das parlamentares do Senador Álvaro Dias, no valor 
de R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), 
em benefício de municípios do Estado do Paraná, com 
obras de infraestrutura”.

O autor informa que os projetos referentes às 
dotações em tela foram analisados pelas respectivas 
áreas técnicas do Ministério das Cidades, tendo rece-
bido pareceres favoráveis.

Nos termos do art. 216, III, do RISF e do art. 3º 
do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição foi des-
pachada à Mesa para decisão.

II – Análise

O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido de 
informações, previsto no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, no âmbito desta Casa, assim dispõe:

Art. 216. Os requerimentos de informações estão 
sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos na Hora do Expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

 ..............................................................

A questão formulada não envolve informações 
de caráter sigiloso, conforme definido no art. 1º da Lei 
Complementar nº 105, de 2001. Portanto, o Reque-
rimento nº 228, de 2009, enquadra-se no dispositivo 
acima citado, bem como nos requisitos de admissibi-
lidade dos requerimentos de informações de que trata 
o Ato da Mesa nº 1, de 2001, cabendo a esta Mesa a 
decisão em caráter terminativo.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, opinamos pelo en-
caminhamento do Requerimento nº 228, de 2009, ao 
Ministro de Estado das Cidades.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 544, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 229, de 2009, que solicita 
informações ao Ministro de Estado da Saúde 
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sobre os motivos do não empenho de do-
tações constantes no Orçamento Geral da 
União para 2008 destinadas à Santa Casa 
de Misericórdia de Maringá – PR e de três 
Consórcios Intermunicipais de Saúde.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

I – Relatório

Senador Alvaro Dias, nos termos do disposto 
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral (RISF), apresentou o Requerimento nº 229, de 
2009, no qual solicita, ao Ministro de Estado da Saúde, 
“explicações sobre os motivos pelos quais não foram 
empenhadas as dotações orçamentárias inseridas no 
Orçamento da União para 2008 (Lei nº 11.647, de 24 de 
março de 2008) por meio de emendas parlamentares 
do Senador Álvaro Dias, no valor de R$1.600.000,00 
(um milhão e seiscentos mil reais), em benefício da 
Santa Casa de Misericórdia de Maringá e de três Con-
sórcios Intermunicipais de Saúde”.

O autor informa que os projetos referentes às dota-
ções em tela foram analisados pelas respectivas áreas 
técnicas do Ministério da Saúde, tendo recebido pa-
receres favoráveis.

Nos termos do art. 216, III, do RISF e do art. 3º 
do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição foi des-
pachada à Mesa para decisão.

II – Análise

O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido de 
informações, previsto no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, no âmbito desta Casa, assim dispõe:

Art. 216. Os requerimentos de informações estão 
sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos na Hora do Expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

 ..............................................................

A questão formulada não envolve informações 
de caráter sigiloso, conforme definido no art. 1º da Lei 
Complementar nº 105, de 2001. Portanto, o Reque-
rimento nº 229 de 2009, enquadra-se no dispositivo 
acima citado, bem como nos requisitos de admissibi-
lidade dos requerimentos de informações de que trata 

o Ato da Mesa nº 1, de 2001, cabendo a esta Mesa a 
decisão em caráter terminativo.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, opinamos pelo en-
caminhamento do Requerimento nº 229, de 2009, ao 
Ministro de Estado da Saúde.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 545 , DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 230, de 2009, que solici-
ta informações ao Ministro de Estado da 
Integração Nacional sobre os motivos do 
não empenho de dotações constantes no 
Orçamento Geral da União para 2008 des-
tinadas a municípios localizados na zona 
de fronteira.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

I – Relatório

O Senador Alvaro Dias, nos termos do disposto 
no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combina-
do com o art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal (RISF), apresentou o Requerimento nº 230, 
de 2009, no qual solicita, ao Ministro de Estado da 
Integração Nacional, “explicações sobre os motivos 
pelos quais não foram empenhadas as dotações or-
çamentárias inseridas no Orçamento da União para 
2008 (Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008) por 
meio de emendas parlamentares do Senador Alvaro 
Dias, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de re-
ais), em benefício de municípios localizados na zona 
de fronteira”.

O autor informa que os projetos referentes às 
dotações em tela foram analisados pelas respectivas 
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áreas técnicas do Ministério da Integração Nacional, 
tendo recebido pareceres favoráveis.

Nos termos do art. 216, III, do RISF e do art. 3º 
do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição foi des-
pachada à Mesa para decisão.

II – Análise

O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido de 
informações, previsto no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, no âmbito desta Casa, assim dispõe:

Art. 216. Os requerimentos de informações estão 
sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos na Hora do Expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

 ..............................................................

A questão formulada não envolve informações 
de caráter sigiloso, conforme definido no art. 1º da Lei 
Complementar nº 105, de 2001. Portanto, o Reque-
rimento nº 230, de 2009, enquadra-se no dispositivo 
acima citado, bem como nos requisitos de admissibi-
lidade dos requerimentos de informações de que trata 
o Ato da Mesa nº 1, de 2001, cabendo a esta Mesa a 
decisão em caráter terminativo.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, opinamos pelo en-
caminhamento do Requerimento nº 230, de 2009, ao 
Ministro de estado da Integração Nacional.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009. 

PARECER Nº 546 DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre 
o Requerimento nº 271, de 2009, que re-
quer ao Secretário Especial de Direitos 
Humanos o envio de informações sobre 
concessão de pensão especial a pessoas 
atingidas pela hanseníase que foram sub-
metidas a isolamento e internação com-
pulsórios.

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o 
Requerimento nº 271, de 2009, de autoria do Sena-
dor Tião Viana, que tem por finalidade solicitar ao 
Secretário Especial de Direitos Humanos da Presi-
dência da República, Ministro Paulo de Tarso Van-
nuchi, informações sobre a concessão de pensão 
especial a pessoas atingidas pela hanseníase que 
foram submetidas a isolamento e internação com-
pulsórios. Essa pensão especial teria fundamento 
jurídico na Medida Provisória nº 373, de 24 de maio 
de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 6.168, de 
24 de julho de 2007.

Mais objetivamente, o autor indaga quantas pes-
soas já receberam o benefício, quais os municípios onde 
estão domiciliadas, quantas pessoas ainda o recebe-
rão, quantos processos estão pendentes de análise e 
quantos são os membros da equipe responsável por 
emitir pareceres sobre os mesmos.

A justificação da proposição menciona que os 
ex-pacientes das colônias para pessoas com han-
seníase são, em grande parte, idosos ou carentes 
de cuidados constantes, tendo sido prejudicada sua 
capacidade de Conviver em sociedade após anos de 
isolamento. Estima-se que aproximadamente 9.000 
pessoas estejam nessas condições e aguardem a 
concessão da referida pensão especial, o que jus-
tifica o interesse em conhecer o andamento desses 
processos e a estrutura existente para satisfazer a 
essa demanda.

II – Análise

O requerimento proposto está em conformida-
de com os dispositivos constitucionais e regimen-
tais pertinentes à matéria, notadamente o § 2º do 
art. 50 da Constituição e os arts. 215, I, a, e 216 
do Regimento Interno do Senado Federal. Da mes-
ma forma, atende aos requisitos do Ato da Mesa 
nº 1, de 2001.

A situação das pessoas atingidas pela hanseníase 
submetidas a isolamento e internação compulsórios é 
bastante delicada e justifica o acompanhamento, pelo 
Legislativo, do cumprimento dos atos normativos que 
instituem pensão especial em seu favor.
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III – Voto

Pelo exposto, manifestamo-nos favoravelmente à 
aprovação do Requerimento nº 271, de 2009.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 547, DE 2009

Para instruir decisão da Mesa do Se-
nado Federal, sobre o Requerimento nº 297, 
de 2009, do Senador Jarbas Vasconcelos, 
que requer o envio de pedido de informa-
ções ao Senhor Ministro da Integração Na-
cional, acerca de projetos da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco 
(CODEVASF)

Relator: Senador Marconi Perillo

I – Relatório

O Senador Jarbas Vasconcelos, nos termos do 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
os arts. 215, I a e 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal (RISF), encaminhou à Mesa o Requerimento nº 

297, de 2009, no qual requer o envio ao Senhor Minis-
tro da Integração Nacional de pedido de informações 
sobre as seguintes questões:

1. Dos motivos da paralisação Semi-
árido nordestino, implantados pela do Vale 
do São Francisco (CODEVASF); dos proje-
tos de irrigação no Companhia de Desen-
volvimento

2. Dos motivos da paralisação das obras 
do Projeto Pontal Sul, em Pernambuco;

3. Da implantação dos Projetos de Irriga-
ção Pontal, em Pernambuco, Salitre e Baixo 
de Irecê, na Bahia, Marituba, em Alagoas, e 
Jaíba, em Minas Gerais;

4. Do andamento e da implementação do 
Projeto de Conservação da Caatinga elabora-
do pela Codevasf e aprovado pela Comissão 
de Financiamentos Externos do Ministério do 
Planejamento;

5. De como tem sido aplicado o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordes-

te (FNE), sob o aspecto para concessão de 
linhas de crédito específicas para o Semiá-
rido.

Na Justificação, o Autor afirma que o Semiárido 
Nordestino sempre sofreu pelas condições naturais e pela 
falta de políticas públicas voltadas para o seu desenvol-
vimento e que esta sub-região deveria ser preocupação 
constante da Administração Pública, principalmente em 
relação à implantação de políticas de irrigação, técnica 
que altera a qualidade de vida da população envolvida.

Aponta o exemplo de sucesso na política de irriga-
ção aplicada no Pólo Petrolina-Juazeiro, com a criação 
do Programa de Irrigação do Sub-Médio São Francisco 
e implantado pela Codevasf, para indicar que o Governo 
atual paralisou as políticas de irrigação anteriormente 
aplicadas pelos governos dos Presidentes José Sarney 
e Fernando Henrique Cardoso.

Ainda segundo o Autor, o Governo atual, sob 
pretexto de incluir a política de irrigação no Programa 
de Parceria Público-Privada, paralisou, nos últimos 6 
anos, a atuação da Codevasf, e não colocou em ope-
ração um só hectare no Vale do São Francisco, preju-
dicando o desenvolvimento da região.

II – Análise

O Requerimento em apreço encontra amparo no § 2º 
do art. 50 da Constituição Federal, e está adequadamente 
encaminhado ao Ministro de Estado da Integração Nacional, 
a quem se subordina a Codevasf, entidade responsável 
pela promoção da agricultura irrigada no Vale do rio São 
Francisco, e a Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE), entidade responsável pelo funcio-
namento do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento 
do Nordeste, ao qual cabe, nos termos do inciso I do art. 
14 da Lei nº 7.827, de 1989, estabelecer, anualmente, 
as diretrizes, prioridades e programas de financiamento 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
(FNE), em consonância com o respectivo plano regional 
de desenvolvimento.

A proposição atende ao art. 216, I, do RISF quanto 
a sua admissibilidade, uma vez que solicita esclareci-
mento sobre matéria atinente à competência fiscaliza-
dora do Senado Federal. Ademais, não contém pedido 
de providência, consulta, sugestão, conselho ou interro-
gação sobre propósito da autoridade a quem se dirige, 
obedecendo, assim, ao inciso II do mesmo artigo.

O Requerimento conforma-se também ao Ato da 
Mesa nº 1, de 2001, do Senado Federal, em particular 
aos arts. 1º e 2º. Em suma, a proposição atende aos 
dispositivos constitucionais e regimentais que discipli-
nam os requerimentos de informações a autoridades 
do Poder Executivo.
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III – Voto

Pelo exposto, recomendo o encaminhamento do 
Requerimento nº 297, de 2009, ao Senhor Ministro de 
Estado da Integração Nacional.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 548, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o Re-
querimento nº 298, de 2009 (nº 10, de 2009-CI), 
que solicita encaminhamento, pelo Ministro 
de Estado das Comunicações, dos relatórios 
de suas atividades do ano de 2008 e outros 
documentos conexos referentes à Agência 
Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

Trata-se de examinar o Requerimento nº 298, de 2009 
(nº 10, de 2009–CI), que solicita ao Ministro de Estado das 
Comunicações o encaminhamento, à Comissão de Servi-
ços de Infraestrutura (CI) do Senado Federal, dos relatórios 
das atividades daquele Ministério no ano de 2008, bem 
como de documentos conexos referentes às atividades da 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

O presente requerimento vem à apreciação e deci-
são desse Colegiado em razão do que dispõe o art. 215, 
inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Casa, se-
gundo o qual os requerimentos de informação a Ministro 
de Estado dependem de decisão da Mesa do Senado.

II – Análise

O Requerimento nº 298, de 2009, encontra respal-
do no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal. 
Está, igualmente, amparado no inciso X do art. 49 da 
Constituição Federal, que dá ao Congresso Nacional 
a prerrogativa de fiscalizar e controlar, diretamente, ou 
por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Execu-
tivo, incluídos os da administração indireta.

Ademais, a proposição está de acordo com os dispo-
sitivos regimentais que tratam dos pedidos de informações 
a autoridades do Poder Executivo, especialmente o que 
consigna o art. 217, e com as normas de admissibilidade 
estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

III – Voto

À luz do exposto, voto favoravelmente à aprova-
ção do Requerimento nº 298, de 2009.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 549, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 299, de 2009, que solicita 
do Ministro da Defesa relatórios de ativida-
des da Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) relativos ao ano de 2008.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, a Comissão de Assuntos de Serviços de In-
fraestrutura requer do Ministro de Estado da Defesa 
os relatórios de atividades da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), referentes ao ano de 2008, as-
sim como outros documentos conexos.

O Requerimento é acompanhado de justificativa, 
em que se destaca a necessidade de o Parlamento 
dispor de relatórios de atividades das agências regu-
ladoras, a fim de que possa cumprir sua função de 
fiscalização dos atos do Poder Executivo.

A matéria foi distribuída à Mesa para decisão.

II – Analise

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição, “as Me-
sas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal pode-
rão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros 
de Estado (...), importando em crime de responsabilidade 
a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, 
bem como a prestação de informações falsas”.

O Regimento Interno do Senado Federal admite 
requerimentos de informações “para o esclarecimento de 
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado ou 
atinente a sua competência fiscalizadora” (art. 216, I). Os 
requerimentos não poderão conter pedido de providência, 
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre pro-
pósito da autoridade a quem se dirijam (art. 216, II).

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, que regulamentou o 
Regimento Interno, determina, ainda, que “as informa-
ções solicitadas deverão ter relação estreita e direta com 
o assunto que se procura esclarecer” (art. 1º, § 2º).
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O requerimento em análise atende plenamente a 
esses requisitos constitucionais e regimentais.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 299, de 2009.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 550, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 300, de 2009, que solicita 
ao Ministro de Estado de Minas e Energia o 
encaminhamento dos relatórios das ativida-
des do ano de 2008 da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

O Senador Fernando Collor, nos termos do dis-
posto no art. 50, § 20, da Constituição Federal, com-
binado com os arts. 216 e 217 do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), apresentou, na Comissão 
de Serviços de Infraestrutura, o Requerimento nº 8, 
de 2009 – CI, no qual solicita ao Ministro de Estado 
de Minas e Energia o encaminhamento dos relatórios 
das atividades do ano de 2008 e outros documentos 
conexos, referentes à Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis.

O autor justifica seu pedido de informações na 
necessidade de os membros do Poder Legislativo, para 
exercer sua função fiscalizadora, ter a sua disposição 
informações relevantes acerca dos atos praticados pelo 
Governo. Entre tais informações destacam-se os relatórios 
de atividade, ou de gestão, das agências reguladoras.

A proposição foi aprovada naquela Comissão e 
remetida a esta Mesa, onde se converteu no Reque-
rimento nº 300, de 2009.

II – Análise

O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido de 
informações, previsto no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, no âmbito desta Casa, assim dispõe:

Art. 216. Os requerimentos de informações estão 
sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos na Hora do Expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

 ..............................................................

A questão formulada não envolve informações 
de caráter sigiloso, conforme definido no art. 1º da Lei 
Complementar nº 105, de 2001. Portanto, o Reque-
rimento nº 300 de 2009, enquadra-se no dispositivo 
acima citado, bem como nos requisitos de admissibi-
lidade dos requerimentos de informações de que trata 
o Ato da Mesa nº 1, de 2001, cabendo a esta Mesa a 
decisão em caráter terminativo.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, opinamos pelo en-
caminhamento do Requerimento nº 300, de 2009, ao 
Ministro de Estado de Minas e Energia.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 551, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 301, de 2009, que solicita 
do Ministro dos Transportes relatórios de 
atividades da Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT), da Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e do 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT), relativos ao ano de 
2008.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, a Comissão de Assuntos de Serviços de In-
fraestrutura requer do Ministro de Estado dos Trans-
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portes os relatórios de atividades e outros documentos 
conexos, relativos ao ano de 2008, da Agência Na-
cional de Transportes Terrestres (ANTT), da Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT).

O Requerimento é acompanhado de justificativa, 
em que se destaca a necessidade de o Parlamento 
dispor de relatórios de atividades das agências regu-
ladoras, a fim de que possa cumprir sua função de 
fiscalização dos atos do Poder Executivo.

A matéria foi distribuída à Mesa para decisão.

II – Análise

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição, “as 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fede-
ral poderão encaminhar pedidos escritos de informa-
ções a Ministros de Estado (...), importando em crime 
de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento 
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de in-
formações falsas”.

O Regimento Interno do Senado Federal admite 
requerimentos de informações “para o esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação do Sena-
do ou atinente a sua competência fiscalizadora” (art. 
216, I). Os requerimentos não poderão conter pedido 
de providência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a quem se 
dirijam (art. 216, II).

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, que regulamen-
tou o Regimento Interno, determina, ainda, que “as 
informações solicitadas deverão ter relação estreita e 
direta com o assunto que se procura esclarecer” (art. 
1º, § 2º).

O requerimento em análise atende plenamente a 
esses requisitos constitucionais e regimentais.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 301, de 2009.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 552, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 303, de 2009, que solici-
ta informações ao Ministro de Estado da 
Fazenda.

Relator: Senadora Patrícia Saboya

I – Relatório

O Senador Cícero Lucena, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, apresentou o 
Requerimento nº 303, de 2009, solicitando informações 
ao Ministro de Estado da Fazenda sobre as aplicações 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
(FNE) no exercício de 2008, no que diz respeito a:

1. Valor total das aplicações na região;
2. Montante destinado a cada um dos 

Estados da região;
3. Projetos, programas e/ou empreendi-

mentos que receberam recursos; e,
4. Critérios adotados para destinação 

desses recursos.

O nobre autor, justifica a apresentação do reque-
rimento em comento reconhecendo a importância do 
Fundo como uma das principais ferramentas para o 
desenvolvimento da região Nordeste e para que pos-
sa fazer uma análise eficaz dos resultados obtidos é 
necessário conhecer todos os números e outros as-
pectos da alocação destes recursos.

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno 
e do art. 3º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição 
foi despachada à Mesa para decisão.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 303, de 2009, 
enquadra-se dentre as competências fiscalizadoras do 
Congresso Nacional dispostas no art. 49, X, da Constitui-
ção Federal, bem como nos dispositivos regimentais con-
tidos no art. 216 e nos requisitos de admissibilidade dos 
requerimentos de informação de que trata o Ato da Mesa 
nº 1, de 2001, opinamos pela sua admissibilidade.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.
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PARECER Nº 553, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 309, de 2009, relativo a in-
formações a serem prestadas pelo Minis-
tro de Estado da Cultura sobre a aplicação 
de recursos do Fundo Nacional de Cultura 
(FNC), no ano de 2008, e o perfil dos projetos 
executados por intermédio da Lei nº 8.313, de 
1991, a Lei Rouanet, no mesmo período.

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório

De autoria da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, mediante a subscrição de treze senadores que 
compõem aquele colegiado, o Requerimento nº 309, de 
2009, é dirigido ao Ministro de Estado da Cultura, nos 
termos do art. 50 da Constituição Federal, combinado 
com o art. 90, incisos IX, X, e XI, e o art. 216,I, ambos 
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).

O objetivo é obter informações acerca do Fun-
do Nacional de Cultura (FNC), mediante relatório de 
movimentação e utilização de verbas no ano de 2008, 
e a relação completa dos projetos que receberam re-
cursos por meio da Lei Rouanet, com a sua respectiva 
identificação, definição do valor aprovado e captado, 
área e segmento a que pertence, bem como a relação 
das empresas que destinam recursos aos projetos e 
o valor por elas destinado a cada um.

II – Análise

Os requerimentos de informações são regidos pelo 
art. 50,§ 2º, da Constituição Federal, pela Lei Comple-
mentar n0 105, de 2001, no que se refere a sigilo ban-
cário, e pelos arts. 90, incisos IX, X e XI, e 216, ambos 
do Regimento Interno do Senado Federal (RISF).

Nos termos do que dispõe o art. 216, inciso III, 
do Regimento Interno do Senado Federal, compete à 
Mesa decidir sobre tais requerimentos.

As solicitações se destinam a orientar os proce-
dimentos legislativos e fiscalizadores do Senado Fede-
ral no encaminhamento das discussões referentes ao 
financiamento dos projetos culturais por intermédio do 
Fundo Nacional de Cultura (FNC) e dos incentivos fiscais 
facultados pela Lei n0 8.313, de 1991, a Lei Rouanet.

A justificação do requerimento em epígrafe chama a 
atenção para a presteza com que a Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte (CE) foi anteriormente atendida em 
solicitação assemelhada, por ocasião do encaminhamento 
ao Ministério da Cultura do Requerimento de Informação 
nº 456, de 2008, cujo foco era a área teatral.

Tendo como referência esse resultado positivo. os 
subscritores da proposição aspiram à mesma celeridade 

em relação ao envio dos dados presentemente solicita-
dos, imprescindíveis para a obtenção de um diagnóstico 
mais preciso sobre a atual situação da área cultural.

A demanda ganha pertinência ao se considerar que, 
neste momento, o Ministério da Cultura submeteu à con-
sulta pública uma proposta de alteração da Lei Rouanet. 
O posterior envio da proposta ao Congresso Nacional de-
mandará a análise dos dados solicitados, que, também, 
subsidiarão a chamada Lei do Teatro, que tramita na CE.

Cumpre ressaltar, também, que a demanda ora 
encaminhada está em consonância com todos os di-
plomas legais que orientam a espécie e não afronta os 
dispositivos do RISF anteriormente mencionados.

III – Voto

Não havendo óbice de qualquer natureza, o voto 
é pela aprovação do Requerimento n– 309, de 2009.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 554, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 313, de 2009, que objetiva 
obter do Ministro de Estado das Cidades 
informações sobre a política habitacional 
implementada pelo Governo Federal.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

I – Relatório

O Requerimento nº 313, de 2009, de iniciativa da 
Senadora Marisa Serrano, destina-se a obter do Senhor 
Ministro das Cidades informações sobre a política ha-
bitacional implementada pelo Governo Federal.
Tendo em vista o recente anúncio do lançamento do 
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), no âmbito 
do qual se prevê a construção de mais de um milhão 
de habitações populares, Sua Excelência pretende ver 
respondidos os seguintes questionamentos:

1) Quantas habitações foram construí-
das pelos programas habitacionais do Gover-
no Federal, desde janeiro de 2003 até março 
de 2009?
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2) Que critérios foram adotados pelo 
PMCMV para definir em que cidades ou regiões 
serão construídas as moradias previstas?

3) Como foram definidos os padrões ha-
bitacionais para atender às necessidades das 
diferentes realidades nacionais?

4) Que medidas foram previstas para 
assegurar a inserção das novas moradias no 
plano urbanístico das cidades contempladas 
e evitar a reprodução dos antigos modelos de 
conjuntos habitacionais localizados em bairros 
periféricos, que demandam altos investimentos 
posteriores em infraestrutura e serviços?

5) Que medidas foram adotadas para in-
centivar a ocupação de espaços ociosos dentro 
da área urbana (terrenos particulares em área 
urbanizada retidos à espera de valorização) e a 
regularização fundiária de inúmeras habitações 
precárias já existentes, problemas comuns a 
todas as cidades brasileiras?

Apresentado no último dia 25 de março, o reque-
rimento veio à Mesa para decisão.

II – Análise

Regida pelo disposto no art. 50, § 2º, da Constitui-
ção Federal, e nos arts. 215, I, a, e 216, I, do Regimento 
Interno, a proposição em pauta destina-se a subsidiar a 
ação legislativa e fiscalizadora do Senado Federal. Sua 
tramitação é regulamentada pelo Ato da Mesa nº 1, de 
2001, que estabelece os requisitos para a apresentação 
e aprovação de requerimento de informação.

O requerimento sob exame satisfaz adequada-
mente todas as condições impostas pelo mencionado 
Ato, uma vez que: (1) é dirigido a Ministro de Estado; 
(2) solicita informações que guardam relação estrei-
ta e direta com o assunto que procura esclarecer; (3) 
não se refere a intenção ou propósito da autoridade a 
quem se destina; e (4) não contém pedidos referentes 
a mais de um Ministério.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do Reque-
rimento nº 313, de 2009.

Sala das Reuniões, 14 de maio de 2009. –

PARECER Nº 555, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 326, de 2009, que solici-
ta informações ao Ministro de Estado da 
Justiça.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya

I – Relatório

O Senador Jayme Campos, nos termos do art. 50, 
§ 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, apresentou 
o Requerimento nº 326, de 2009, solicitando as seguin-
tes informações ao Ministro de Estado da Justiça sobre 
os procedimentos resultantes da edição da Portaria nº 

1.149, de 2 de outubro de 2002, que trata da declaração 
de posse permanente da Terra Indígena Kayabi:

1. Sobre a divergência dos dados inscritos 
no Despacho nº 28, da Presidência da Funda-
ção Nacional do Índio – FUNAI, de 23 de junho 
de 1999, e na Portaria do Ministro da Justiça 
nº 1.149, de 2 de outubro de 2002;

2. Prazos estabelecidos para as diver-
sas etapas do processo e respectivas datas 
de conclusão;

3. Detalhamento dos procedimentos ad-
ministrativos que levaram à declaração de 
posse da Terra Indígena Kayabi;

4. Detalhamento do relatório da antropó-
loga Patrícia Mendonça Rodrigues;

5. Detalhamento do levantamento fun-
diário realizado.

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno, 
e do art. 3º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição 
foi despachada à Mesa para decisão.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 326, de 2009, 
enquadra-se dentre as competências fiscalizadoras do 
Congresso Nacional dispostas no art. 49, X, da Constitui-
ção Federal, bem como nos dispositivos regimentais con-
tidos no art. 216 e nos requisitos de admissibilidade dos 
requerimentos de informação de que trata o Ato da Mesa 
nº 1, de 2001, opinamos pela sua admissibilidade.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009. – 
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PARECER Nº 556, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 343, de 2009, que solicita 
informações à Ministra-Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República.

Relatora: Senadora Patrícia Saboya

I – Relatório

O Senador Arthur Vírgílio, nos termos do art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, apresentou o Requerimento nº 343, de 2009, 
solicitando as seguintes informações à Ministra-
Chefe da Casa Civil da Presidência da República 
sobre o repasse de recursos para entidades sem 
fins lucrativos com atuação em Manaus, no exer-
cício de 2008:

1. Valor repassado pelo Governo Federal 
para entidades sem fins lucrativos, com atua-
ção em Manaus;

2. Entidades beneficiadas, respectivo va-
lor e órgão responsável pelo repasse;

3. A forma de fiscalização sobre a aplicação 
destes recursos e se estas entidades apresenta-
ram suas respectivas prestações de contas;

4. Se foi detectada alguma irregularidade 
na prestação de contas destes recursos e, em 
caso afirmativo, se foi aplicada alguma sanção 
e se alguma providência está sendo tomada 
para evitar novas irregularidades?

Ao justificar a propositura, o nobre autor, men-
ciona que o jornal Diário do Amazonas publicou, em 
sua edição de 23 de março corrente, matéria intitulada 
“Governo Federal repassou mais de R$45 milhões a 
ONGs de Manaus”, mostrando que uma única entida-
de recebeu, nos últimos repasses de 2008, 67,8% do 
volume de recursos, mesmo tendo sido citada várias 
vezes pelo TCU em razão de irregularidades na con-
dução de convênios federais.

Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno, 
e do art. 3º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição 
foi despachada à Mesa para decisão.

II – Voto

Considerando que o Requerimento nº 343, de 
2009, enquadra-se dentre as competências fiscaliza-
doras do Congresso Nacional dispostas no art. 49, X, 
da Constituição Federal, bem como nos dispositivos 
regimentais contidos no art. 216 e nos requisitos de 
admissibilidade dos requerimentos de informação de 

que trata o Ato da Mesa nº 1, de 2001, opinamos pela 
sua admissibilidade.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009. – 

PARECER Nº 557, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 344, de 2009, do Senador 
Arthur Virgílio, que solicita, com fundamen-
to no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, 
combinado com o art. 216, inciso I, do Re-
gimento Interno do Senado Federal, infor-
mações ao Ministro de Estado de Minas e 
Energia sobre a ocorrência de petróleo no 
Município de Santo Antônio do Iça (AM), 
no alto Solimões.

Relator: Senador Mão Santa

I – Relatório

Vem à Mesa do Senado Federal o Requerimento 
(RQS) nº 344, de 2009, de autoria do Senador Arthur 
Virgílio, mediante o qual solicita ao Ministro de Estado 
de Minas e Energia informações sobre a existência de 
algum estudo ou expectativa quanto à indicação de 
ocorrência de petróleo no Município de Santo Antônio 
do Iça (AM), no alto Solimões.

Na justificação, esclarece-se que informações 
circulam no Estado do Amazonas dando conta de in-
dícios de que o Município de Santo Antônio do Iça, no 
alto Solimões, poderia contar com reservas de petró-
leo em seu subsolo.

Desse modo, o RQS nº 344, de 2009, busca in-
formações sobre a existência de pesquisas ou estudos 
realizados pela empresa Petróleo Brasileiro S. A. (PE-
TROBRAS) que confirmem a presença de petróleo no 
subsolo daquele município.

A matéria foi lida em plenário no dia 31 de mar-
ço de 2009.

II – Análise

A Constituição Federal, em seu art. 49, X, asse-
gura ao Congresso Nacional a prerrogativa de fiscali-
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zar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta.

A Carta estabelece ainda, no art. 50, § 2º, que 
as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal poderão encaminhar pedidos escritos de infor-
mações a Ministros de Estado, importando em crime 
de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento 
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de in-
formações falsas.

O requerimento é dirigido à autoridade compe-
tente para prestar as informações solicitadas e está em 
consonância com as normas do art. 216 do Regimento 
Interno desta Casa e do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Portanto, a proposição sob exame satisfaz as 
exigências de admissibilidade ao observar as disposi-
ções constitucionais e as normas regimentais acerca 
da matéria.

III – Voto

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do 
Requerimento nº 344, de 2009.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 558, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento de Informações nº 370, de 
2009, que solicita informações ao Ministro 
da Saúde sobre proibição de princípios ati-
vos de agroquímicos.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

I – Relatório

Trata-se de requerimento de informações ao Mi-
nistro de Estado da Saúde de autoria do Senador Gil-
berto Goellner, sobre a proibição de comercialização 
de princípios ativos presentes em agroquímicos. Espe-
cificamente, são requeridas informações sobre:

1) quais os treze ingredientes ativos com-
ponentes de agroquímicos cuja comercializa-
ção se pretende proibir no Brasil;

2) qual o motivo dessa proibição em cada 
um dos casos; e

3) o impacto da medida sobre o custo da 
produção de alimentos.

O referido requerimento veio a esta Mesa, com 
fundamento no § 2º do art. 50 da Constituição Federal 
e nos termos dos arts. 215, inciso I, alínea a, e 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os 
dispositivos constitucionais que regem os pedidos de 
informações a autoridades do Poder Executivo, isto é, 
está amparado no art. 49, inciso X, da Constituição 
Federal, que dá ao Congresso Nacional a prerrogativa 
de fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer 
de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos 
os da administração indireta e, como menciona a pró-
pria justificação, no que dispõe o § 2º do art. 50 da 
Carta Magna.

O requerimento fere, no entanto, as normas de 
admissibilidade dessa espécie de proposição, estabe-
lecidas pelo art. 216 do Regimento Interno desta Casa 
e pelo art. 2º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, ao conter 
interrogação sobre os propósitos da autoridade a que 
se dirige (segundo item da geração acima citada).

Por outro lado, ainda que admissível, a terceira 
informação solicitada – sobre o impacto decorrente da 
proibição de determinados princípios ativos na com-
posição de agrotóxicos sobre o custo dos alimentos – 
extrapola a esfera das competências daquela Pasta e, 
assim, dificilmente o Ministro da Saúde terá elementos 
para responder a esse pedido.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
do Requerimento nº 370, de 2009, na forma do se-
guinte

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 370,  DE 2009 – SUBSTITUTIVO

Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50, da Cons-
tituição Federal, e do art. 216, do Regimento Interno do 
Senado Federal, que sejam solicitadas informações ao 
Senhor Ministro de Estado da Saúde sobre:

1) quais são os trezes princípios ati-
vos componentes de agroquímicos cuja co-
mercialização deverá ser proibida no Brasil, 
segundo noticiou a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (ANVISA) em sua página 
na internet (http://www.anvisa.gov.br/divulga/
noticias/2009/020409.htm);
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2) as razões de ordem técnica que moti-
vam essa proibição, em cada caso; e

3) o impacto dessas medidas sobre o 
custo da produção de alimentos.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009. –

PARECER Nº 559, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 371, de 2009, que solicita 
ao Ministro de Estado do Desenvolvimen-
to Agrário informações sobre a relação de 
ofícios emitidos pelo Departamento de Ou-
vidoria Agrária e Mediação de Conflitos.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

O Senador Gilberto Goellner, nos termos do dis-
posto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combi-
nado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal (RISF), apresentou o Requerimento nº 371, de 
2009, solicitando ao Ministro de Estado do Desenvolvi-
mento Agrário informações “sobre os ofícios emitidos 
pelo Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação 
de Conflitos a juízos de todo o País solicitando remes-
sa de processos judiciais para outras varas, indicando 
na resposta a este pedido quantos ofícios foram emiti-
dos, data de suas respectivas emissões, destinatários 
dos ofícios, quais os processos e por que foi pedida 
a sua remessa a outro órgão e quantos e quais deles 
foram atendidos”.

O autor justifica a proposição com base em infor-
mações por ele recebidas de que o órgão em tela, por 
intermédio de seu Ouvidor Agrário Nacional, oficiou em 
um processo judicial de interdito proibitório que trami-
ta junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópo-
lis (MT) solicitando a remessa dos autos para a Vara 
Agrária de Cuiabá (MT). As informações solicitadas 
têm o objetivo de saber quantos ofícios semelhantes 
foram emitidos por aquele órgão, de modo a poder 
avaliar sua legalidade.

Nos termos do art. 216, III, do RISF, e do art. 3º 
do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição foi des-
pachada à Mesa para decisão.

II – Análise

O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido de 
informações, previsto no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, no âmbito desta Casa, assim reza:

Art. 216. Os requerimentos de informações estão 
sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência 
fiscalizadora;

II – não poderão conter pedido de pro-
vidência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a 
quem se dirija;

III – lidos na Hora do Expediente, serão 
despachados à Mesa para decisão;

 ..............................................................

Não foi formulada qualquer questão que envolva 
informações de caráter sigiloso, de acordo com a Lei 
Complementar nº 105, de 2001. Portanto, o Reque-
rimento nº 371, de 2009, se enquadra no dispositivo 
acima citado, bem como nos requisitos de admissibi-
lidade dos requerimentos de informações de que trata 
o Ato da Mesa nº 1, de 2001, cabendo a esta Mesa a 
decisão em caráter terminativo.

III – Voto

Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela 
admissibilidade do Requerimento nº 371, de 2009, e 
seu encaminhamento à autoridade competente.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 560, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 372, de 2009, que requer 
sejam solicitadas ao Ministro de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento infor-
mações sobre o número de fiscais e agentes 
de inspeção sanitária que estejam atuando 
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em inspeção de produtos de origem animal 
nos diversos Estados do País.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

O Senador Gilberto Goellner, fundamentado no 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos termos 
do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 372, de 
2009, no qual solicita ao Ministro de Estado da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento informações sobre 
o número de fiscais e agentes de inspeção sanitária 
que estejam atuando em inspeção de produtos de ori-
gem animal – bovinos, suínos, aves, pescados, leite 
e outros – nos diversos Estados do País, especifican-
do tanto o número de fiscais federais agropecuários 
quanto o de cedidos pelas indústrias ou oriundos de 
Termo de Cooperação Técnica, nos termos do art. 102 
do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal (RIISPOA).

Conforme justificação do autor, a obtenção do 
número exato de fiscais e de inspetores sanitários tem 
por fim a propositura de medidas legais que possam 
sanar o problema do exercício, por pessoas sem a 
devida competência legal, do valioso trabalho de ins-
peção sanitária federal de produtos de origem animal, 
fato que decorre exatamente do reduzido número de 
fiscais agropecuários federais.

II – Análise

Acompanhar e fiscalizar as políticas públicas do 
Governo constitui-se atribuição constitucional do Con-
gresso Nacional. Quanto à forma, o Requerimento nº 

372, de 2009, dirige-se adequadamente ao Ministro 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
órgão responsável pela inspeção sanitária de produtos 
de origem animal.

O pedido de informações encontra-se em confor-
midade com os dispositivos constitucionais que regem 
as solicitações escritas de informações a Ministros 
de Estado, atendendo às exigências do art. 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal. Nesse senti-
do, o requerimento em pauta respeita especialmente 
o inciso II do referido artigo, em razão de não conter 
pedido de providência, consulta, sugestão, conselho 
ou interrogação sobre o propósito da autoridade a 
quem se dirige.

Não foi formulada qualquer questão que envolva 
informações de caráter sigiloso, de acordo com a Lei 
Complementar nº 105, de 2001. Portanto, o Reque-
rimento nº 371, de 2009, se enquadra no dispositivo 
acima citado, bem como nos requisitos de admissibi-
lidade dos requerimentos de informações de que trata 
o Ato da Mesa nº 1, de 2001, cabendo a esta Mesa a 
decisão em caráter terminativo.

III – Voto

Pelo exposto, manifesto-me pela admissibilidade 
do Requerimento nº 372, de 2009, e pelo seu encami-
nhamento à autoridade competente.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.

PARECER Nº 561 DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 373, de 2009, que solicita 
informações ao Senhor Ministro da Con-
troladoria-Geral da União sobre as ações 
do Ouvidor Agrário Nacional referentes a 
processos judiciais.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

O Senador Gilberto Goellner requer, nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado 
com o art. 216, I, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral (RISF), seja encaminhado ao Senhor Ministro da 
Controladoria-Geral da União pedido de informações 
acerca das atividades do Ouvidor Agrário Nacional, 
formulado nos seguintes termos:

a) se o Ouvidor Agrário Nacional tem 
poderes ou atribuições legais para peticio-
nar em processos judiciais que versem sobre 
questões agrárias;

b) se comete infração funcional o servi-
dor que assim atua;

c) se já há algum processo administrativo 
contra o Ouvidor Agrário Nacional em razão 
de questão semelhante;

d) se a Ouvidoria-Geral da União tem 
conhecimento de que o Departamento de Ou-
vidoria Agrária e Mediação de Conflitos, órgão 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário, por 
intermédio de seu Ouvidor Agrário Nacional, 
que é também Presidente da Comissão Na-
cional de Combate à Violência no Campo, Sr. 
Gercino José da Silva Filho, ex-Desembarga-
dor, oficiou em um processo judicial de inter-
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dito proibitório que tramita junto à escrivania 
da segunda vara cível da Comarca de Ron-
donópolis – MT, autuado sob o nº 14/2009, 
solicitando a remessa daqueles autos para a 
vara agrária em Cuiabá.

O autor alega que recebeu informações que com-
provariam o que consta do último item, acima (item 
d), do rol de indagações sobre as quais solicita es-
clarecimento, justificando o seu requerimento com a 
necessidade de saber se o referido servidor – o Ouvi-
dor Agrário Nacional – é dotado por algum organismo 
do Estado Brasileiro de capacidade postulatória para 
tanto, a fim de poder, com tais informações, saber da 
legalidade de tais atos.

II – Análise

Cabe à Mesa do Senado Federal examinar se o 
pedido atende aos requisitos de admissibilidade pre-
vistos nas normas atinentes aos requerimentos de 
informações.

O requerimento atende o disposto no § 2º do art. 
50 da Constituição Federal, que trata de pedidos es-
critos de informação a Ministros de Estado, e tem por 
escopo atos do Poder Executivo que se submetem à 
fiscalização e controle desta Casa, tendo em vista a 
competência exclusiva do Congresso Nacional esta-
belecida no art. 49, X, da Carta de 1988.

Também atende às restrições previstas no art. 
216, II, do RISF, e no art. 2º do Ato da Mesa nº 1, de 
2001, em virtude de não veicular pedido de providên-
cia, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de 
caráter especulativo ou sobre propósito da autorida-
de a quem é dirigido, e não se referir a mais de um 
Ministério.

Contudo, o requerimento deve ser dirigido ao 
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, ten-
do em vista que o seu objeto diz respeito à atuação 
do Ouvidor Agrário Nacional no âmbito do Departa-
mento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Confli-
tos, órgão integrante da estrutura daquele Ministério, 
conforme estabelece o art. 2º do Decreto nº 5.033, 
de 5 de abril de 2004, que estabelece a sua estrura 
organizacional.

Com a retificação da autoridade requerida, nada 
obsta ao encaminhamento do pedido, visto que este 
vai ao encontro da norma constitucional a respeito da 
competência fiscalizadora do Congresso Nacional e 
está condizente com as normas de admissibilidade 
estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, bem 
como com os demais dispositivos regimentais que 
regem os pedidos de informações a autoridades do 
Poder Executivo.

III – Voto

Em face do exposto, manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 373, 
de 2009, sob a condição de que a autoridade reque-
rida seja o Senhor Ministro de Estado do Desenvolvi-
mento Agrário.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009

PARECER Nº 562 DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 375, de 2009, relativo a 
solicitação de informações ao Ministro de 
Estado do Meio Ambiente, acerca da trami-
tação dos registros de agroquímicos.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

I – Relatório

O Senador Gilberto Goellner, com base no art. 
50, § 2º, da Constituição Federal, e no art. 216 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, apresentou a esta 
Mesa o Requerimento nº 375, de 2009.

A proposição, a ser encaminhada ao Ministro do 
Meio Ambiente, requer informações sobre a tramitação 
dos processos de registro de agroquímicos protoco-
lados no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis a partir de 2006.

O pedido de informações, segundo o requeren-
te, objetiva conhecer, “com exatidão, qual é o tempo 
médio que [o órgão] gasta para analisar um processo 
de pedido de registro, a fim de que sejam identificados 
eventuais ̀ gargalos’ administrativos que possam estar 
atravancando o processo”.

Com base nesse entendimento, solicita-se:

1. A identificação de cada um dos pro-
cessos já aprovados e dos que estão sendo 
ainda analisados, consignando: tipo de regis-
tro, data de protocolo, equivalência química, 
princípio ativo, marca comercial.

2. Dossiê completo da tramitação dos pro-
cessos e devolução da planilha, que encaminha 
em anexo, devidamente preenchida.
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3. Em relação aos processos ainda não 
aprovados, o porquê de a análise ainda não 
estar concluída.

II – Análise

O Requerimento nº 375, de 2009, sob exame, 
obedece ao disposto no § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, que confere prerrogativa a esta Casa para 
solicitar pedidos escritos de informação a Ministros 
de Estado.

Atende, igualmente, aos incisos I e II do art. 216 
do Regimento Interno do Senado Federal, concernen-
tes aos pedidos de informação a autoridades do Poder 
Executivo, bem como ao disposto no Ato da Mesa nº 
1, de 2001, que regulamenta a tramitação dos reque-
rimentos de informação.

Consoante as normas regimentais, os requeri-
mentos de informação serão admissíveis para esclare-
cimento de qualquer assunto submetido à apreciação 
do Senado ou atinente a sua competência fiscalizadora 
e não poderão conter pedido de providência, consulta, 
sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da 
autoridade a quem se dirige.

III – Voto

Diante do exposto somos pela aprovação do Re-
querimento nº 375, de 2009.

Sala da Comissão, 14 de maio de 2009

PARECER Nº 563, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento nº 376, de 2009, que requer 
sejam solicitadas ao Senhor Ministro de 
Estado da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento informações sobre os processos 
de registro de agroquímicos que tramitam 
naquele Ministério a partir de janeiro de 
2006.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

I – Relatório

O Senador Gilberto Goellner, fundamentado no 
art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos termos do 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
encaminhou a esta Mesa o Requerimento nº 376, de 
2009, no qual solicita ao Exmo. Sr. Ministro de Estado 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informações 
sobre os processos de registro de agroquímicos que tra-
mitam naquele Ministério a partir de janeiro de 2006.

Com o objetivo de identificar eventuais gargalos 
administrativos, o Requerimento em exame solicita de-
talhamento das informações, que contemplam: a identifi-
cação de cada agroquímico aprovados ou em processo, 
tipo de registro, data de protocolo, equivalência química, 
marca comercial e princípio ativo, além da apresentação 
de cada dossiê de tramitação do registro.

II – Análise

Acompanhar e fiscalizar as políticas públicas do go-
verno constitui-se atribuição constitucional do Congresso 
Nacional. Quanto à forma, o Requerimento nº 376, de 
2009, dirige-se adequadamente ao Ministro de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, órgão responsável 
pela aprovação dos agroquímicos em referência.

O pedido de informações encontra-se em confor-
midade com os dispositivos constitucionais que regem 
as solicitações escritas de informações a Ministros de 
Estado, atendendo às exigências do art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal. Nesse sentido, o Re-
querimento em pauta, respeita especialmente o inciso 
II do referido artigo, em razão de não conter pedido de 
providência, consulta, sugestão, conselho ou interroga-
ção sobre o propósito da autoridade a quem se dirige.

A celeridade na tramitação dos pedidos de registro 
de agroquímicos com fórmulas de domínio público é 
fator essencial à viabilização de mais empreendimen-
tos produtores de insumos agropecuários, estimulando 
os investimentos privados e à concorrência do setor, 
razões pelas quais merece acolhida o teor do Reque-
rimento apresentado.

III – Voto

Pelo exposto, votamos favoravelmente ao Reque-
rimento de nº 376, de 2009.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.
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PARECER Nº 564, DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, sobre o 
Requerimento de Informações nº 377, de 
2009, ao Ministro da Saúde, sobre o regis-
tro de agroquímicos.

Relatora: Senadora Serys Slhessarenko

I – Relatório

Trata-se de requerimento de autoria do Senador 
Gilberto Goellner, destinado ao Ministro de Estado da 
Saúde, com vistas a obter informações sobre os pro-
cessos de registro de agroquímicos protocolados na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a 
partir de janeiro de 2006.

O requerente solicita, tanto em relação aos pro-
cessos concluídos como aos que ainda estão em tra-
mitação, informações sobre tipo de registro, data de 
protocolo, equivalência química, marca comercial e 
princípio ativo.

Pede, ademais, que, juntamente com as infor-
mações, seja apresentado “o dossiê completo do pro-
cesso” e o preenchimento de uma planilha que segue 
anexada.

Justifica seu requerimento como uma forma de 
conhecer o tempo médio de tramitação daqueles pe-
didos de registro e de identificar os eventuais garga-
los administrativos que possam estar atravancando 
o processo.

A morosidade na tramitação dos pedidos de re-
gistro de agroquímicos, na opinião do propositor do 
requerimento, “acaba por impedir que se viabilizem 
empreendimentos privados no setor” e afetam o custo 
final dos alimentos.

O referido requerimento veio a esta Mesa, com 
fundamento no § 2º do art. 50 da Constituição Federal 
e nos termos do arts. 215, I, a, e 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal.

II – Análise

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os 
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade 
estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.

Ainda que esteja amparado no art. 49, inciso X 
da Constituição Federal, que dá ao Congresso Nacio-
nal a prerrogativa de fiscalizar e controlar, diretamen-
te, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder 
Executivo, incluídos os da administração indireta, ve-
mos problemas quanto ao seu mérito. Portanto, não 
podemos deixar de nos manifestar contrariamente ao 
requerimento por entender que ele exorbita da supra-
mencionada prerrogativa.

Ademais, a nosso ver, o requerimento – embora 
atenda aos requisitos constitucionais e regimentais – 
solicita um volume muito grande de informações que, 
pela sua amplitude, causará exatamente o aumento dos 
transtornos que busca entender e evitar. Para produzir o 
imenso volume de informações solicitadas em resposta 
ao requerimento em tela, a Anvisa teria de paralisar o 
trabalho de análise dos referidos processos para revisar 
todos aqueles protocolados de 2006 até agora, e copiá-
los. E isso com a finalidade de calcular o tempo médio 
de sua tramitação e identificar gargalos administrativos 
que porventura estejam atravancando o processo.

Nesse sentido, parece-nos mais apropriado so-
licitar diretamente essas informações à autoridade 
competente.

III – Voto

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do 
Requerimento nº 377, de 2009, na forma do seguinte:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº 377, DE 
2009 – SUBSTITUTIVO

Requeiro, nos termos do § 2º do art. 50 da Cons-
tituição Federal, e no art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, que sejam solicitadas informações ao 
Senhor Ministro de Estado da Saúde sobre:

1) o tempo médio de tramitação dos pro-
cessos de registro de agroquímicos na Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
considerando a totalidade dos processos pro-
tocolados nesse órgão, de janeiro de 2006 
para cá;

2) quantos e em que proporção foram 
analisados e concluídos, e quantos e em que 
proporção não o foram;

3) os motivos da eventual não-conclusão 
dos processos dentro dos prazos regularmente 
determinados para tanto;

4) a identificação dos principais gargalos 
administrativos que possam estar atravancan-
do o processo de registro de agroquímicos 
na Anvisa.

Sala de Reuniões, 14 de maio de 2009.
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PARECER Nº 565 DE 2009

Da Mesa do Senado Federal, so-
bre o Requerimento nº 439, de 2009, que so-
licita informações ao Exmo. Sr. Ministro de 
Estado da Defesa sobre decisão da Agência 
Nacional de Aviação Civil – ANAC de liberar 
as tarifas aéreas internacionais.

Relator: Senador João Vicente Claudino

I – Relatório

O Senador José Agripino apresenta requerimento 
ao Ministro de Estado da Defesa para que esclare-
ça diversas questões relativas à decisão da Agência 
Nacional de Aviação Civil de liberar as tarifas aéreas 
internacionais. Em síntese, indaga-se sobre a compa-
tibilidade da medida com os tratados bilaterais sobre 
tráfego aéreo; sobre a competitividade das empresas 
brasileiras nesse mercado; sobre a existência de sub-
sídios públicos dados a empresas estrangeiras; sobre 
a aplicação do princípio da reciprocidade no campo 
diplomático; e sobre os países que adotam idêntica 
política tarifária.

O requerimento é acompanhado de justificati-
va, em que se reconhece a importância da liberdade 
tarifária para o País e para os passageiros, mas se 
apontam motivos para preocupação com a aplicação 
da medida, tendo em vista o momento de crise eco-
nômica mundial.

A matéria foi distribuída à Mesa para decisão.

II – Análise

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição, “as Me-
sas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal pode-
rão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros 
de Estado (...), importando em crime de responsabilidade 
a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, 
bem como a prestação de informações falsas.”

O Regimento Interno do Senado Federal admite 
requerimentos de informações “para o esclarecimento 
de qualquer assunto submetido à apreciação do Sena-
do ou atinente a sua competência fiscalizadora” (art. 
216, I). Os requerimentos não poderão conter pedido 
de providência, consulta, sugestão, conselho ou in-
terrogação sobre propósito da autoridade a quem se 
dirijam (art. 216, II).

O Ato da Mesa nº 1, de 2001, que regulamen-
tou o Regimento Interno, determina, ainda, que “as 
informações solicitadas deverão ter relação estreita e 
direta com o assunto que se procura esclarecer” (art. 
1º, § 2º).

O requerimento em análise atende plenamente a 
esses requisitos constitucionais e regimentais.

III – Voto

Ante o exposto, o voto é favorável à aprovação 
do Requerimento nº 439, de 2009.

Sala de Reuniões, 14 de maio. de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do 
Senado Federal aprovou, em Reunião realizada em 14 
de maio do corrente, os Requerimentos de Informa-
ções nºs. 1.347, 1.366, 1.395, 1.486, 1.643, e 1.644, 
de 2008; 130, 134, 135, 136, 147, 157, 188, 214, 228, 
229, 230, 271, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 309, 313, 
326, 343, 344, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377 e 
439, de 2009, nos termos de seus relatórios. 

Com a aprovação do Requerimento nº 1.347, 
de 2008, fica interrompida a tramitação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 422, de 2006; e a aprovação do 
Requerimento nº 1.366, de 2008, interrompe a tramita-
ção do Projeto de Lei do Senado nº 292, de 2008.

O Requerimento de Informações nº 1.395, de 
2008, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania. 

Serão cumpridas as decisões da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – 
RO) – Sobre a mesa, mensagem presidencial que 
passo a ler.

É lida a seguinte:

– Mensagem nº 49, de 2009-CN (nº 340/2009, na 
origem), do Presidente da República, que enca-
minha ao Congresso Nacional, nos termos do § 
4º do art. 71 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto 
de 2008, o Relatório de Avaliação de Receitas 
e Despesas, referente ao segundo bimestre de 
2009.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – 
RO) – A mensagem que acaba de ser lida vai à Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.

É lida a seguinte:

COMUNICAÇÃO

Ofício nº 46/09 – LPDT 

Brasília, 20 de maio de 2009

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia que foi designada a Senadora Patrícia Saboya, 
para integrar, como titular, a Comissão Parlamentar 
de Inquérito das ONG, em substituição ao Senador 
Jefferson Praia.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protesto 
de elevada estima e consideração. – Senador Osmar 
Dias, Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, comunicação que passo a ler. 

É lida a seguinte:

COMUNICAÇÃO

Ofício nº 48/09 – LPDT 

Brasília, 19 de maio de 2009

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia que foi designado o Senador Cristovam Buarque, 
para integrar, como suplente, a Comissão de Assun-
tos Sociais.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protesto 
de elevada estima e consideração. – Senador Osmar 
Dias, Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – 
RO) – A Presidência designa o Sr. Senador Cristovam 
Buarque, como suplente, para compor a Comissão de 
Assuntos Sociais, nos termos do ofício que acaba de 
ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.

É lida a seguinte:

COMUNICAÇÃO

Ofício nº 58/2009 – CRE

Brasília, 21 de maio de 2009

Senhor Presidente,
1. Na qualidade de Presidente da Comissão de 

Relações Exteriores e Defesa Nacional, encaminha-

mos a Vossa Excelência o Requerimento nº 24, de 
2009-CRE, de minha autoria, aprovado pelo plenário 
da Comissão, nesta data, que requer o envio de ofício 
ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, Em-
baixador Celso Amorim, solicitando que reconsidere 
a decisão do Governo Brasileiro de não-apoiamento à 
candidatura do Dr. Márcio Barbosa ao cargo de Dire-
tor Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO.

2. Neste sentido solicito de Vossa Excelência as 
providências necessárias para que seja dado o devido 
conhecimento à Autoridade competente.

Atenciosamente, – Senador Eduardo Azeredo, 
Presidente da Comissão de Relaçoes  Exteriores e 
Defesa Nacional.

REQUERIMENTO Nº 24 DE 2009/CRE

Requeiro, nos termos regimentais, que seja enca-
minhado ofício ao Embaixador Celso Amorim, Ministro 
das Relações Exteriores, solicitando que reconsidere a 
decisão do não-apoiamento, pelo Governo Brasileiro, à 
candidatura ao cargo de Diretor Geral da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) do Doutor Márcio Barbosa, brasilei-
ro, atual Diretor Geral Adjunto e que conta com apoios 
significativos de estados-membros de várias corren-
tes e com os quais o Brasil mantém fortes ligações 
diplomáticas, particularmente nos assuntos ligados 
à educação, ciência e cultura. Relembre-se também 
que o Senador Cristovam Buarque preenche todas as 
condicionantes para o cargo.

Justificação

Trouxe certa surpresa o fato de o Brasil ter optado 
por apoiar oficialmente a candidatura do ex-Ministro da 
Cultura do Egito, Farouk Hosni, para o cargo de Diretor 
Geral da Unesco, em detrimento de importantes repre-
sentantes do País – além do atual Diretor Geral Adjunto, 
Márcio Barbosa, o Senador Cristovam Buarque.

Primeiramente, estranhou-se a decisão porque 
ambos os candidatos brasileiros possuem currículo 
que lhes credenciam para o cargo. Ademais, Barbosa, 
como vem sendo noticiado, conta com o apoio de im-
portantes nações, com as quais o Brasil mantém boas 
relações diplomáticas e comerciais. O atual Diretor 
Adjunto da Unesco tem o reconhecimento não ape-
nas nos meios intelectual e científico, onde construiu 
sua carreira, mas também no meio político. Já Farouk 
Hosni é figura controversa, tendo ocupado o cargo 
de Ministro por 20 anos, tempo em que protagonizou 
condutas antidemocráticas que não condizem com o 
perfil exigido pela ONU.

    509ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 22 18787 

Em um segundo momento, causaram estranheza 
as frágeis justificativas apresentadas pelo Itamaraty 
para a opção pelo candidato egípcio. Neste caso em 
particular, o Itamaraty justificou se tratar de um mul-
çumano. Todas as religiões merecem nosso respeito, 
mas elas não podem ser a razão de indicação para 
uma entidade mundial que cuida de temas plurais, que 
perpassam todas elas: educação, cultura e ciência.

O MRE também alegou que o Egito nunca ocu-
pou a Direção Geral da Unesco, esquecendo-se que 
o Brasil também não.

Alegou-se ainda que o Brasil não apresentou can-
didato porque não era uma vitória “líquida e certa”.

Vemos, portanto, justificativas que não se sus-
tentam, sendo necessária e válida uma reavaliação 
por parte dos organismos brasileiros que tratam do 
assunto. – Eduardo Azeredo.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– A Comunicação lida vai à publicação.

Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.

É lida a seguinte:

COMUNICAÇÃO

Ofício nº 93/09-GLPSDB 

Brasília, de maio de 2009

Senhor Presidente,
Em resposta ao Ofício nº 174/2009-SF, de 13 de 

março do corrente, indico os Excelentíssimos Senado-
res Cícero Lucena, como titular, e Flexa Ribeiro, como 
suplente, para integrarem a comissão temporária des-
tinada a “identificar dispositivos constitucionais, bem 
como apresentar proposições legislativas e medidas 
de outra natureza para a solução das chamadas ‘omis-
sões legislativas inconstitucionais’”.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Lí-
der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– A Liderança do Partido da Social Democracia Brasi-
leira encaminhou ofício indicando os Senadores Cícero 
Lucena e Flexa Ribeiro para integrarem, como titular 
e suplente, respectivamente, a Comissão Temporária 
destinada a identificar dispositivos constitucionais, bem 
como apresentar proposições legislativas e medidas 
de outra natureza para a solução das chamadas “omis-
sões legislativas inconstitucionais”.

A Presidência designa os Senadores para com-
porem a referida Comissão, nos termos da comunica-
ção encaminhada.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Pela ordem, o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Peço a minha inscrição para 
uma comunicação inadiável.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Pela ordem, o Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
vou pedir inscrição nem para comunicação nem para 
falar em nome do meu Partido. Mas, rapidamente, eu 
queria fazer uma comunicação e registrar para a Mesa 
a presença do Secretário de Justiça do meu Estado, Dr. 
Angelo Roncalli, que veio a Brasília, Senador Raupp.

V. Exª acompanhou meu pronunciamento sobre o 
disparate do Dr. Salomão – que de Salomão não tem 
nada, porque Salomão era um homem sábio –, que 
pediu intervenção no meu Estado, sem ter coragem de 
ter pedido no Rio, não sei com que interesse. Não sei 
se ele quer ser Governador no lugar do Governador 
do Estado ou se tem alguém para indicar num Estado 
bem gestado.

Mas é importante registrar, Sr. Presidente, que o 
Ministro Tarso Genro esteve no meu Estado e disse que 
é um exemplo a ser copiado pelos investimentos e por 
seguir – olhe bem – a cartilha do Ministério da Justiça 
nos seus interesses. O Estado investiu quase R$180 
milhões contra R$22 milhões do Governo Federal. E 
esse rapaz disse que está jogando dinheiro fora.

A herança do problema prisional do meu Estado 
é crônica, velha, como o é no seu Estado – em todos 
os Estados – por descasos dos governos federais 
e muitos governos estaduais ao longo da vida. São 
problemas resolvíveis, e o Estado está investindo, e 
investindo muito. 

Mas o bom é que, neste momento, o Ministro Tarso 
Genro, que parece que está mais próximo do Salomão 
da Bíblia do que o Salomão dele, está na Agência Brasil, 
com sua palavra, elogiando o Estado do Espírito Santo, 
elogiando a gestão e o comportamento da Secretaria 
de Justiça, do Dr. Angelo Roncalli, que aqui está, e o 
Secretário de Segurança Pública, Dr. Rodney, pois o 
Estado está investindo em novos presídios. 

E aí, Senador Raupp, o mais importante não são 
os novos presídios, mas a lei que nós votamos nesta 
Casa criando o rastreamento eletrônico, que vai tirar o 
preso ocasional de dentro dos presídios, de perto do 
preso de mente criminosa e dar a ele oportunidade de 
sobreviver na sociedade, de estar dentro de casa, de 
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estar na escola, de pagar sua pena, por ser preso de 
crime ocasional, com rastreador eletrônico. 

De maneira que eu registro a presença do Dr. 
Angelo Roncalli, agradeço a V. Exª, agradeço a bene-
volência comigo e com o meu Estado. E quero dizer ao 
Estado que, na Agência Brasil, quem quiser pode aces-
sar, tem a palavra do Ministro Tarso Genro, falando da 
responsabilidade do Estado nesse novo programa do 
Governo Federal, que trata com dignidade e seriedade 
e investe dentro do processo e do projeto prisional do 
Estado do Espírito Santo. E não cabe esse espalhafato 
desnecessário do Dr. Salomão.

Dizem que ele vai ao meu Estado segunda-feira, 
ele é muito corajoso, e eu quero estar lá também para 
eu poder ficar olhando nos olhos dele, para, no final, eu 
saber dele, e a imprensa deve perguntar a ele, quem 
ele vai indicar para o lugar do Governador Paulo Har-
tung, com o pedido de intervenção dele.

Obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Magno Malta, 
o Sr. Valdir Raupp, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Srª Serys Slhes-
sarenko, 2º Vice-Presidente.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Srª 
Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Pela ordem, Senador Eduardo Azere-
do.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu já tenho uma au-
torização aí para falar pela Liderança da Minoria.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Ainda não chegou, mas o V. Exª já está 
inscrito, esperando a chegada da autorização.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 
– Srª Presidente...

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – A 
informação que tenho é a de que já está entregue. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Está entregue?

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – A 
autorização já está entregue.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, para uma comunicação inadiável, eu gostaria de 
me inscrever.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Para uma comunicação inadiável, Se-
nador Augusto Botelho.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Muito obrigado, Presidente.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Srª Pre-
sidente...

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, fui o 
primeiro a levantar aqui. Cheguei primeiro, mas perdi, 
tendo em vista que abri a sessão.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) 
– Senadora, fico sendo o quarto. Não tem problema, 
Senador...

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Não, mas 
ainda é o terceiro.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – É o terceiro. Senador Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Inscrevo-
me também para uma comunicação inadiável e com-
bino aqui com o Senador Botelho quem fala primeiro, 
se ele ou eu. Muito obrigado, Srª Presidente.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Eu me inscrevo depois do Senador Raupp, Senadora. 
Cheguei depois, cheguei agora.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obriga-
do, nobre Senador Augusto Botelho.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Está bem. Então, temos aqui, como 
inscritos para uma comunicação inadiável: Senador 
Paulo Paim, Senador Valdir Raupp e Senador Augus-
to Botelho.

Pela Liderança, ainda com documento a ser con-
firmado, o Senador Eduardo Azeredo, pela Minoria. E, 
pela ordem de inscrição, o primeiro orador é o Senador 
Jefferson Praia. 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Praia.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srªs 
e Srs. Senadores, a Comissão Mista Permanente so-
bre Mudanças Climáticas, presidida pela Senadora 
Ideli Salvatti, realizou no dia 18 do corrente uma visita 
de campo no Amazonas, meu Estado, para verificar 
in loco os impactos das cheias e sabermos a causa 
dessa grande enchente, se é causa natural ou se é em 
decorrência de mudanças climáticas.

A Comissão foi composta por mim, pela Sena-
dora Marina Silva, pelas Deputadas Federais Vanessa 
Grazziotin, Rebecca Garcia e pelo Deputado Federal 
Marcelo Serafim. A Comissão visitou os Municípios de 
Manacapuru e Anamã.

O primeiro Município visitado foi o de Manacapu-
ru, cujo Prefeito é Edson Bastos Bessa. Tivemos uma 
excelente acolhida por parte daquele povo tão amável. 
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Uma acolhida muito boa dos nossos irmãos e irmãs 
de Manacapuru.

O Município está sendo afetado pela enchente 
na zona urbana, com ruas comerciais alagadas, e, na 
zona rural, com sérios impactos na agricultura e na 
pecuária. 

A Prefeitura de Manacapuru está alojando os 
moradores atingidos pelas águas em prédios públicos. 
Este tem sido um dos grandes desafios da prefeitura 
juntamente com a demanda da construção de pontes 
de madeira para facilitar o acesso.

Em Anamã, a situação, Srª Presidente, é dra-
mática. O Município está todo embaixo d’água. A Pre-
feitura está atuando para socorrer os desabrigados e 
desalojados. O Prefeito Raimundo Chicó fez diversas 
sugestões. Destaco aqui algumas delas:

1 – A importância da orientação técnica 
para as prefeituras, visando a um apoio do 
Governo Federal;

2 – A isenção na cobrança de energia 
elétrica para todos aqueles afetados pela en-
chente;

3 – A possibilidade de termos em Anamã 
uma unidade de geração de energia a gás, 
já que o gasoduto Coari-Manaus passa por 
aquele Município.

Srª Presidente, estou providenciando ofícios e 
requerimentos para atender todas as reivindicações 
feitas pelos prefeitos e pela população.

Em seguida, Srª Presidente, fomos para uma 
reunião na Assembléia Legislativa do Estado do Ama-
zonas com diversas autoridades. Tivemos lá o Te-
nente-Coronel Roberto Rocha, Secretário Executivo 
de Ações de Defesa Civil do Estado do Amazonas, 
acompanhado do Sr. Hermógenes Rabelo, da Defe-
sa Civil também. Tivemos a presença da Secretária 
de Estado do Meio Ambiente Nádia Cristina d’Ávila 
Ferreira; do Dr. Adalberto Luis Val, Diretor do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia; do Dr. Antonio 
Ocimar Manzi, também do Inpa – Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia; da Drª Marilene Correa e do 
Dr. Rodrigo Augusto, da Universidade do Estado do 
Amazonas; do Dr. Ricardo Dallarosa, Chefe da Divisão 
de Metereologia do Sipam; do Dr. Marco Antonio de 
Oliveira, Superintendente Regional Interino da CPRM 
– Serviço Geológico do Brasil; do Dr. Evandro Aguiar, 
da Universidade Federal do Estado do Amazonas; e 
também do Sr. Walderino Pereira, Chefe do Serviço de 
Hidrologia do Porto de Manaus.

Srª Presidente, nós vamos preparar um relató-
rio minucioso, com todas as falações, com todos os 
destaques que ocorreram naquela reunião, mas que-

ro aqui, neste momento, externar um pouco do que 
aconteceu lá. 

Começo pelas observações feitas pelo Tenente-
Coronel Roberto Rocha, Secretário de Defesa Civil do 
Estado do Amazonas, que fez um diagnóstico da situ-
ação dramática que atravessamos em nosso Estado. 
Temos lá: prejuízos sociais e econômicos; danos huma-
nos, ambientais e materiais; queda na produção rural; 
danificação e destruição de edificações comerciais, 
residenciais e públicas; impactos a serviços essenciais, 
como distribuição de energia, saneamento básico, sis-
tema de transporte e sistema de comunicações; inci-
dência de erosão, deslizamento e desbarrancamento; 
abalo na questão psicológica comunitária.

Srª Presidente, Srs. Senadores, não damos mui-
ta atenção a essa questão psicológica, mas imaginem 
viver numa casa em que se tem de elevar o nível do 
piso e, entre o piso e o teto, uma pessoa viver num 
espaço menor que um metro e meio. As pessoas estão 
ali, vivendo num calor infernal, sem terem para onde 
ir – aqueles que estão em Anamã, por exemplo, com a 
cidade toda alagada, ficam em casa e vivem momen-
tos muito difíceis.

A Secretária Nádia Cristina, da Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
destacou diversas questões. 

A primeira delas: a cheia de 2009 nos rios Negro 
e Solimões deverá ser a maior dos últimos 54 anos, 
superando a maior já registrada, quando o nível do 
Negro chegou a 29,69 metros. As projeções apresen-
tadas apontam uma cheia de até trinta metros. Essa, 
portanto, é uma das previsões. 

Ela destacou também a situação atual do Estado 
do Amazonas: 47 municípios afetados; nove mil desa-
brigados; 330 mil pessoas afetadas; 60 mil desaloja-
dos; 300 mil alunos com aulas suspensas. 

É importante destacar também, Srª Presidente, 
que o período entre as cheias tem diminuído. Para que 
tenham uma idéia, Srs. Senadores: em 1922 tivemos 
uma cheia e, em 1953, tivemos outra – o intervalo foi 
de 31 anos. De 1953 a 1976, quando houve outra gran-
de cheia, o intervalo passou para 23 anos. De 1976 a 
1989, caiu para treze anos; de 1989 para 1999, o in-
tervalo diminuiu para dez anos e, de 1999 para 2009, 
o intervalo permaneceu em dez anos.

Portanto, temos constatado a diminuição de inter-
valos entre as cheias no Estado do Amazonas.

A Secretária destaca também os municípios mais 
afetados, que são: Anamã, Barreirinha, Manacapuru, 
Careiro da Várzea e Parintins, entre os diversos mu-
nicípios do Estado do Amazonas. 

E finalizou ressaltando que: 
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O aquecimento global e o desmatamento 
da Amazônia está impactando a região – secas, 
cheias, produção agrícola, perda da biodiversi-
dade, mudanças no padrão das chuvas, entre 
outros”. [São os destaques da Secretária.]

O Dr. Antonio Ocimar Manzi, Srª Presidente, Ge-
rente-Executivo do Programa LBA do INPA – Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia, dentro do contexto 
das mudanças climáticas globais, destaca: 

A temperatura da Terra vem aumentan-
do, assim como a temperatura da Amazônia. 
Projeções de modelos climáticos indicam a 
continuidade do aquecimento. 

De uma maneira geral, os modelos pro-
jetam aumento de chuvas em regiões bem 
supridas de água e redução de chuvas em 
regiões áridas e semi-áridas da Terra. 

Os modelos climáticos projetam tam-
bém aumento de eventos climáticos extremos 
(secas, inundações, furacões e tempestades 
severas). 

Entretanto, não há concordância entre os 
modelos sobre modificações nos regimes de 
chuvas na Amazônia. Alguns modelos projetam 
diminuição de chuvas anuais, enquanto outros 
projetam aumento ou pouca variação.

As considerações finais feitas pelo Dr. Antonio 
Manzi são as seguintes:

– As mudanças climáticas globais, além de elevar a 
temperatura do planeta próximo da superfície, 
afetarão os regimes de chuva. A Amazônia será 
afetada por aumento de temperatura e poderá 
ser afetada por redução de chuvas e intensifica-
ção de eventos extremos.

– A atenuação do aquecimento global se fará pela 
drástica redução das emissões de gases de efeito 
estufa, não há outra alternativa viável.

– O que implica na mudança da matriz energética. É 
preciso substituir o petróleo e o carvão mineral por 
fontes mais limpas de geração de energia. Mas 
também é preciso reduzir os desflorestamentos.

– As emissões brasileiras de gases de efeito estufa 
(GEE) contribuem com 3 a 5% das emissões glo-
bais. A maior parte em consequência dos desflo-
restamentos, especialmente na Amazônia.

– Do ponto de vista das mudanças climáticas globais, 
a redução dos desflorestamentos na Amazô-
nia representará uma contribuição importante à 
atenuação do aquecimento global somente na 
condição de um esforço global de redução de 
emissões de gases do efeito estufa.

– A seca de 2005 e a cheia de 2009 são oriundas das 
oscilações naturais do sistema climático, porém 
podem ter sido intensificadas ou mesmo atenu-
adas pelas mudanças climáticas globais.

Srª Presidente, sei que o meu tempo já está en-
cerrado, mas gostaria apenas de pedir a gentileza de 
V.Exª para terminar este pronunciamento.

O Dr. Rodrigo Augusto de Souza fez considerações 
sobre o El Niño e La Niña e destacou também que: 

Chuvas no norte da Amazônia e Nordeste do 
Brasil estão associadas com a posição da Zona de 
Convergência Intertropical, a qual, por sua vez, está 
fortemente associada com anomalias de temperatura 
da superfície do mar no Atlântico Tropical. 

A conclusão que ele faz é que: “O evento de 2009 
é fruto de efeitos conjugados da variabilidade climática, 
gerando anomalias no regime hidrológico”.

Srª Presidente, termino com as observações feitas 
pelo Dr. Marco Antonio de Oliveira, Superintendente 
Regional da CPRM – Serviço Geológico do Brasil.

Ele destacou a importância para o Planeta do 
bioma amazônico, maior bioma de floresta tropical 
contínua do Planeta, e também faz algumas observa-
ções sobre o La Niña.

Ele diz o seguinte: 

Para entender os eventos extremos, cheia 
e vazantes, de grande magnitude e baixa fre-
quência é necessário estender a série de da-
dos hidrológicos de 100 anos para o passado 
geológico. 

Ele faz um destaque, Srª Presidente, com relação 
à importância de termos pesquisas nesse campo na 
Amazônia e ressalta a necessidade de termos instru-
mentos e tecnologia de coleta de dados; laboratórios 
adequados e formação de pessoal. 

Portanto, Srª Presidente, encerro este pronuncia-
mento destacando a importante diligência. Estaremos 
tomando todas as providências – eu, a Senadora Ma-
rina Silva, a Deputada Rebecca, a Deputada Vanessa 
Grazziotin e o Deputado Marcelo Serafim – que foram 
externadas em função das preocupações por parte 
dos munícipes de Manacapuru e Anamã.

Muito obrigado, Srª Presidente. 

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Jefferson Praia.

Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 
o Senador Valdir Raupp. Logo após – temos vários ins-
critos –, o Senador Eduardo Azeredo, pela Liderança 
da Minoria. 

Com a palavra o Senador Valdir Raupp. 
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O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Serys, Srªs e Srs. Senadores, subo 
a esta tribuna para fazer um relato da nossa reunião do 
Mercosul, em Montevidéu, nos últimos dias 18 e 19, quan-
do foram tratados assuntos de interesse do Bloco. 

Eu mesmo pude usar a tribuna do Parlamento do 
Mercosul e defender o ingresso da Venezuela. Eu sei 
que nem todos são favoráveis, mas eu entendo que 
o Chávez vai passar, a Venezuela vai ficar. E é hoje o 
segundo maior parceiro comercial do Brasil na Amé-
rica do Sul. Depois da Argentina, é a Venezuela, com 
superávit comercial, saldo da balança comercial em 
favor do Brasil de mais de US$6 bilhões. Então, um 
parceiro como esse não pode ser desprezado. E eu 
defendi, com muita determinação, não só a entrada 
da Venezuela, mas, talvez, a preparação da Bolívia e 
do Peru para entrarem também no bloco do Mercosul. 
São países vizinhos que fazem fronteira com a nossa 
região, com a região amazônica. Os nossos corredo-
res de integração estão ficando prontos. Está na hora 
de esses países, tanto a Venezuela quanto o Peru e 
a Bolívia, ingressarem no bloco do Mercosul. E aí nós 
vamos ligar lá da Terra do Fogo, na Argentina, até o 
Caribe, todos esses países, ao Mercosul, fortalecendo 
o nosso mercado, fortalecendo o nosso bloco para fazer 
frente a outros blocos de economia mundial.

Quanto aos nossos corredores, já temos hoje a 
BR–364, que vai de Mato Grosso, da capital do seu 
Estado, Cuiabá, até Porto Velho e até Rio Branco, no 
Acre, e, futuramente, interligando ao Peru, aos portos 
do Pacífico, em especial o Porto de Ilo, que tive a opor-
tunidade de fazer de carro. Embarquei em Rio Branco, 
no Acre, e fui até o Porto de Ilo, cortando todo o terri-
tório peruano, onde várias empresas brasileiras estão 
trabalhando, vários consórcios estão trabalhando, com 
prazo de inauguração para 2010.

No final de 2010 nós já vamos ter um corredor 
bioceânico, cortando os Estados de Mato Grosso, Ron-
dônia, Acre, e chegando ao Porto de Ilo, no Peru.

Da mesma forma outro corredor que está se for-
mando é de Porto Velho/Guajará-Mirim/La Paz ao Porto 
de Arica, no Chile, talvez um corredor até mais perto 
do que o do Peru, mais curto e com menos subida na 
Cordilheira dos Andes.

Só falta a ponte, e o Presidente Lula já determinou 
o projeto executivo da ponte ligando Guajará a Guaia-
rá sobre o rio Mamoré, uma extensão de mais de mil 
metros. É realmente uma ponte gigantesca, mas é um 
tratado de mais de cem anos – na verdade, 107 anos 
–, o Tratado de Petrópolis, em que o Governo brasi-
leiro se comprometeu a dar à Bolívia uma saída para 
o Atlântico, e essa saída seria por Guajará-Mirim, por 

Porto Velho, pelo rio Madeira, até o Atlântico. Então esse 
tratado já é muito antigo e o Brasil deve essa ponte 
de integração ao País vizinho da Bolívia. Futuramente 
será mais um corredor de exportação. 

E o outro, o terceiro, seria o da Venezuela, a 
BR-319, uma obra que tem causado tanta polêmica 
aqui no Congresso Nacional, pela licença ambiental 
e de uma obra que já foi implantada. Ela vai ser ape-
nas restaurada porque, ao longo do tempo, ela foi se 
deteriorando, mas o traçado está feito. Seria mais um 
corredor ligando ao Caribe, ligando à Venezuela, saindo 
de Porto Velho, passando por Manaus, Roraima, até 
os portos também do Caribe. Então seriam três corre-
dores. Essas integrações, os corredores bioceânicos, 
estão ficando prontos. Isso facilita o ingresso desses 
países no bloco do Mercosul. 

E falando ainda da BR-364, nós tivemos hoje uma 
ótima audiência com o Ministro Alfredo Nascimento, 
dos Transportes, cobrando algumas ações que estão 
atrasadas no Estado de Rondônia, como a pavimen-
tação da BR-429, que foi colocada no PAC. Em breve, 
dentro de duas a três semanas, o Ministro estará visi-
tando o Estado de Rondônia, possivelmente Vilhena, 
olhando obras federais na BR-364, na BR-429, de Pre-
sidente Médici a Costa Marques, Alvorada, São Miguel, 
Seringueira, São Francisco, a duplicação da ponte de 
Ji-Paraná e o anel viário de Ji-Paraná e inaugurando 
a segunda ponte da cidade de Candeias. Essa ponte 
liga Candeias a Porto Velho. É um trecho de duplica-
ção de 28 quilômetros de Candeias até a Universidade 
Federal, depois de Porto Velho.

Nessa audiência com o Ministro e com os Dire-
tores do Dnit me acompanharam a Deputada Federal 
Marinha Raupp, o Prefeito de Pimenta Bueno, Augus-
to Plaça, o Presidente da Câmara de Pimenta Bueno, 
Vereador Rodnei, e o Deputado Estadual Kaká Men-
donça, também de Pimenta Bueno. 

Foi uma audiência altamente produtiva. O Ministro 
imediatamente ligou para os Diretores do Dnit – Dire-
tor de Infraestrutura, Dr. Hideraldo, e de Planejamento, 
Dr. Miguel de Souza – orientando que agilizassem os 
trabalhos em Rondônia, sobretudo a conclusão de dois 
viadutos na cidade de Pimenta Bueno. Esses viadutos 
foram iniciados há quatro anos. Foi feita parte das tra-
vessias urbanas. O projeto básico estava incompleto, 
o projeto executivo demorou muito e a obra está muito 
atrasada, causando transtorno à população. Com esse 
compromisso do Ministro, com o compromisso dos Di-
retores do Dnit, entendo que, em breve, a solução será 
encontrada para resolver o problema não só dos viadu-
tos, mas de todas as obras que estão iniciadas ou para 
iniciar no Estado de Rondônia e na Região Norte. 

Estou concluindo, Srª Presidente. Muito obrigado. 
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Não quero atrapalhar o tempo dos Colegas que 
estão aí para subir à tribuna. Agradeço a generosida-
de do tempo e, mais uma vez, agradeço a acolhida 
do Ministro Alfredo Nascimento, a receptividade que 
tivemos no Ministério dos Transportes e também com 
os diretores do Dnit nacional.

Muito obrigado, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Valdir Raupp.

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Augus-
to Botelho. (Pausa)

Por cessão do Senador Augusto Botelho, conce-
do a palavra ao Senador Paulo Paim.

Logo após – porque é intercalado –, uma comu-
nicação inadiável, uma inscrição e uma liderança. O 
próximo, após a fala do Senador Paim, é o Senador 
Eduardo Azeredo, pela Liderança.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Senadora Serys, Senadores e Senadoras, 
venho à tribuna para falar mais uma vez da expectativa 
que se criou quanto à votação dos vetos na próxima 
terça-feira, dia 26.

Srª Presidente, cobrei ontem aqui e preciso efetiva-
mente que o Presidente do Senado informe se teremos 
ou não a votação dos vetos e, entre eles, aquele que trata 
do interesse dos aposentados que teriam direito a receber 
sobre 2006 16,67 e não 5, se o veto for derrubado.

Eu recebo, como sempre disse, milhares de cor-
respondências. O próprio 0800 aqui do Senado é tes-
temunha disso. Entre tantas correspondências, Srª 
Presidente, eu quero destacar duas. Uma delas recebi 
do médico-cirurgião e escritor Dr. Edson Olímpio Silva 
de Oliveira, que me autorizou que eu comentasse aqui 
o artigo que ele escreveu e que foi publicado no Jornal 
de Viamão, lá no Rio Grande do Sul.

O título da crônica é O Vôo Solitário do Cisne 
Negro. Nessa crônica, o escritor relata suas caminha-
das, lembranças de caçadas realizadas no Banhado 
do Taim, uma região belíssima do Rio Grande. Frisa 
ele que, naquela época, ele caçava com seu pai, mas 
havia um enorme respeito ao limite e às regras que 
respeitam a natureza.

Os marrecos são aves migratórias, oriun-
das da Patagônia Argentina e que nunca ces-
sam de bater as asas. Suas penas são de um 
negro azulado e a sua cabeça é vermelha. 

Conta ele que, num certo dia, estava caçando 
marrecão, autorizado, com seu pai nesta região de 
Santa Vitória do Palmar, quando avistou uma ave so-
litária e gritou para o seu pai: “Olha que grande aquela 
bem negra. Vou atirar nela”.

Seu pai observou, viu o silêncio da ave 
que estava ali imóvel e disse: “Não, não, não! 
Nessa você não pode atirar. 

Como não? disse Edson. Não entendia 
por que era proibido caçar aquele, já que es-
tava autorizada a caça. 

Seu pai respondeu dizendo: Chega! Tá 
bom demais. Guarda a arma e os cartuchos. 
Vem pra cá e vamos conversar. 

Edson ajuntou suas tralhas, recolheu a 
caça e foi encontrar seu pai, remoendo ainda 
o fato, indignado, de não poder concluir a ca-
minhada naquele dia de caça. Então, seu pai 
lhe explicou, dizendo: 

Edson, aquela ave era um cisne negro. É 
uma ave cada vez mais rara. Sua beleza e por-
te tornam-no como um rei, um imperador entre 
as aves da natureza. Estava solitário, pois é um 
sobrevivente. Ele veio para nos dar a mensagem 
de que a caçada tinha que terminar. Jamais 
pode-se matar uma criatura tão nobre. Talvez 
meus netos nunca irão conhecer algum. 

O escritor conta que sentiu vergonha de si mesmo 
pelo desejo de matar aquela ave, mas uma profunda 
admiração por aquele homem que teve a felicidade 
de ter como pai.

Srª Presidente, no final do texto, ele faz a sua 
conclusão e nela faz uma alusão ao nosso trabalho 
como negro aqui no Senado da República.

Diz ele, na crônica, no final: “Alguns amigos sen-
tem as pessoas como de esquerda ou de direita. Ou-
tros como capitalistas ou socialistas. 

E assim por diante. 
Diz ele:

Prefiro somente pessoas, pois, pensando 
novamente em Paulo Paim, o Senador do Rio 
Grande, e seu vôo solitário pelos aposentados 
do Brasil, seu incansável trabalho para dignifi-
car a vida do aposentado, pelos projetos que 
apresentou e o Senado acompanhou dá a ele 
o que é de direito. 

Diz ele: 

No Governo passado, foi criado o maldito 
fator previdenciário. Infelizmente, o Governo 
presente o mantém ... Tanto no Governo neo-
liberal como no Governo social, ainda temos 
o fator previdenciário.Todos falam em redis-
tribuição de renda por algum tipo, bolsa ou 
assemelhado, e não por dar aos aposentados 
a dignidade perdida pela aposentadoria. Infe-
lizmente também Paulo Paim está condenado 
a desaparecer, como os magníficos cisnes ne-
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gros no ambiente hostil, e as propostas dos 
aposentados e dos trabalhadores. Talvez ele 
seja cassado. Mas não importa. O importan-
te para mim neste texto é dizer: “Vamos orar, 
votar, desejar e estimular que homens assim 
persistam nesta missão – nossa missão!

Eu, Senadora, não quero que este texto seja para 
mim somente. Quero que ele seja a todos os Senado-
res, porque os Senadores votaram por unanimidade, 
acompanhando este Senador negro no momento em 
que apresentou o fim do fator, exigindo o reajuste dos 
aposentados.

A crônica do Dr. Edson foi publicada nos jornais 
do Sul e eu queria também que ela fosse publicada na 
íntegra aqui nos Anais do Congresso Nacional.

Por outro lado, é muito bom saber que as memórias 
da nossa infância exercem influência direta em nossas 
ações. Os ensinamentos, os conselhos e o carinho in-
fluenciam sim na formação de nos todos. Mas infeliz-
mente não são todos os lares que podem desfrutar de 
tamanha harmonia. Por isso, os exemplos do dia a dia 
e as nossas leis são importantes para apontar melhores 
caminhos na trajetória, na vida de cada cidadão. 

A nossa luta pelos excluídos, discriminados, cas-
sados, é na verdade para ajudar toda a sociedade, como 
a aprovação dos estatutos da igualdade, o estatuto do 
idoso, da pessoa com deficiência, o estatuto do índio, 
que está há 20 anos em debate aqui no Congresso 
Nacional, o estatuto da criança e do adolescente, que 
acompanhamos passo a passo.

Enfim, Srª Presidente, assim como mostra o au-
tor, que a sobrevivência não seja somente de um cisne 
negro; é importante para todos nós, não somente ao 
lembrarmos a questão do meio ambiente, a criação de 
políticas específicas para os excluídos, para os discri-
minados vão garantir a sobrevivência de todos, sejam 
eles brancos, negros, índios, orientais, pessoas com 
deficiência, respeito a livre orientação sexual, homens, 
mulheres, crianças, idosos, opção religiosa, enfim, 
que possamos um dia dizer neste País que todos os 
cisnes, negros e brancos, lutam para a construção de 
uma Pátria melhor para todos. 

Srª Presidente, eu deixei o artigo na íntegra. Eu 
apenas o comentei e fica nos Anais da Casa.

Permita-me ainda, na conclusão desses dois mi-
nutos, que eu leia, porque eu prometi a ele (e não se 
trata só de elogios não; aqui há críticas), que eu regis-
tre correspondência que recebi do Sr. Roberto Laranjo 
Pinto. Recebi a carta dele no Município de Rio Grande. 
A carta fala sobre a questão também dos aposentados 
e do seu apoio aos projetos. 

Passo a ler a carta em dois minutos, no máximo. 
O que diz ele?

Paulo Paim, com todo respeito e conside-
ração que temos com V. Exª, não podemos dei-
xar de manifestar a nossa tristeza e indignação 
pela tentativa de votação frustrada no dia 13 de 
maio – data muito significativa para os brasilei-
ros – no Congresso Nacional. O resultado foi 
decepcionante perante nossos olhos, quando, 
naquela Casa Parlamentar [no Congresso], vía-
mos o tumulto gerado em torno dos seus proje-
tos. Momento que todos nós aguardávamos com 
expectativa favorável aos aposentados. 

Vimos que, mais uma vez, os Parlamen-
tares não chegaram a um consenso, tendo, 
inclusive, alguns Deputados que lhe faltaram 
com o devido respeito. É lamentável que alguns 
políticos não enxerguem além dos seus interes-
ses pessoas e pensem que o aposentado está 
morto ou é um objeto descartável. Não esque-
çam eles que somos eleitores e representamos 
cerca de 30 milhões de votos ou mais se multi-
plicarmos pela família. Ora, o projeto de V. Exª 
garantia os 16,75% a todos os aposentados, 
desde 2006, aprovado nas duas Casas, mas 
vetado (...). [Não seria polêmica alguma, diz ele; 
seria só] votar sim ou não. [Nós iríamos aceitar 
o resultado. O que nós queremos é que se vote 
sim ou não ao projeto de V. Exª.]

[Pensamos até que tudo isso demonstra 
que cada Partido ou Parlamentar não quer as-
sumir a sua posição.]

Pensamos, ainda, que tudo isso seria 
resolvido [se efetivamente se chegasse a um 
entendimento com o Executivo nesta questão 
dos reajustes dos aposentados], resolvendo de 
pronto a questão dos aposentados esquecidos 
e oprimidos deste País.

Prezado Senador Paim, continuamos 
aguardando ainda com [uma enorme] espe-
rança, o dia 26 de maio, vigilantes na votação 
do Congresso Nacional, também sempre con-
fiantes em V. Exª.

Nosso reconhecido respeito e apreço a 
V. Exª, [e como se diz no Rio Grande – é a úl-
tima frase dele: Paim, continue lutando!] “Não 
está morto quem peleia”.

Saudações em (...) nome de todos os 
aposentados do Brasil.

Roberto Laranjo Pinto.

Era isso, Srª Presidente.
Mais uma vez, quero fazer um apelo ao Presidente 

do Congresso, para que informe ao Brasil, porque as 
caravanas vão se deslocar para cá a partir já do fim 
de semana, na expectativa de que no dia 26 se dê a 
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votação desse tema que é de interesse, eu diria, de 
todo o povo brasileiro.

Sei muito claramente, Senadora Serys, a sua po-
sição. Votou aqui sempre favorável aos aposentados e 
já anunciou a sua posição em relação à matéria que 
se encontra lá na Câmara, e ao veto que será apre-
ciado no Congresso. Vamos votar. Somente votar. É 
isso que eles querem.

Obrigada, Srª Presidente.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho a esta tribuna para falar um pouco 
sobre uma crônica que me foi enviada e que gostaria 
de compartilhar com vocês.

Ela foi escrita pelo médico, cirurgião e escritor, Dr. 
Edson Olimpio Silva de Oliveira em um jornal de uma 
cidade chamada Viamão, no Rio Grande do Sul.

O título da crônica é “O vôo solitário do Cisne Ne-
gro” e nele o escritor relata suas gostosas lembranças 
de caçadas realizadas no banhado do Taim, uma região 
belíssima que temos por lá. Caças, frisa ele, que respei-
tavam limites e regras, enfim, respeitavam a natureza.

Os marrecos são aves migratórias, oriundas da 
Patagônia argentina e que nunca cessam de bater as 
asas. Suas penas são de um negro azulado e sua ca-
beça é vermelha.

Conta ele que, num certo dia, estava caçando 
marrecão com seu pai nesta região de Santa Vitória 
do Palmar quando avistou uma ave solitária e gritou 
para o seu pai que iria atirar nela.

Seu pai, depois de observar em silêncio a ave, 
lhe respondeu com um sonoro “esse não”.

Como não??? disse Edson. Não entendia porque 
era proibido de caçar aquele.

Seu pai lhe respondeu dizendo: – Por hoje chega! 
Tá bom demais. Tira os cartuchos da arma e vem prá 
cá, vamos apreciar outras coisas.

Edson ajuntou suas tralhas, recolheu a caça e foi 
encontrar seu pai, remoendo ainda o fato de não ter 
podido abater aquela ave negra gigante.

Então seu pai lhe explicou dizendo: – Edson, 
aquela ave era um cisne negro. É uma ave cada vez 
mais rara. Sua beleza e porte tornam-no como um rei, 
um imperador entre as aves na natureza. Estava so-
litário, pois é um sobrevivente. Ele veio para nos dar 
a mensagem de que a caçada terminava ali e jamais 
pode se matar uma criatura tão nobre. Talvez meus 
netos nunca irão conhecer algum.

O escritor conta que sentiu muita vergonha pelo 
seu desejo, mas uma profunda admiração por aquele 
homem que teve a felicidade de ter como pai.

Sr. Presidente, ao final do texto ele faz sua con-
clusão e nela uma alusão a mim, fato que eu quero de 
público agradecer.

Diz o final:

Concluindo. Alguns amigos sentem as pes-
soas como de esquerda ou de direita. Outros 
como capitalistas ou socialistas. E assim por 
diante. Prefiro somente Pessoas. Pois, pensan-
do novamente em Paulo Paim, o senador do Rio 
Grande, e seu vôo solitário pelos aposentados do 
Brasil... Seu incansável trabalho para dignificar a 
vida do aposentado e dar– lhe o que é de direi-
to. Fernando Henrique que construiu o maldito 
fator previdenciário e o Lula o mantém...

... Tanto o governo neoliberal de FHC 
quanto o governo social de Lula teimam em 
fazer a chamada redistribuição da riqueza por 
algum tipo de bolsa ou assemelhado e não por 
dar aos aposentados a dignidade perdida pela 
aposentadoria. Infelizmente também Paulo 
Paim está condenado a desaparecer como os 
magníficos cisnes negros no ambiente hostil 
do Congresso e da política nacional, caçado 
até entre seus pares partidários? Orar, votar, 
desejar e estimular que homens assim persis-
tam nesta missão – nossa missão!

Sr. Presidente, Gostaria que a crônica do Dr. 
Edson fosse publicada na íntegra e dizer que, essa 
é de fato uma missão de todos nós. Se todos se uni-
rem em favor da luta pelos aposentados, nós teremos 
boas chances de vencer. Mais do que isto, teremos 
boa chance de fazer justiça!

Por outro lado, é muito bom saber que as me-
mórias da nossa infância exercem influência direta 
em nossas ações. Os ensinamentos, os conselhos e 
o carinho influenciam na formação do indivíduo. Mas 
infelizmente, não são todos os lares que podem des-
frutar de tamanha harmonia, por isso, os exemplos do 
dia-a-dia e as nossas legislações são importantes para 
apontar os melhores caminhos na trajetória da vida.

A nossa luta pelos excluídos e discriminados é 
para ajudar a sociedade, como a aprovação das cotas 
e do estatuto da igualdade racial que têm o objetivo de 
mostrar que é possível chegar lá!

Assim como mostra o autor, que a sobrevivên-
cia de um CISNE NEGRO é importante para o ecos-
sistema, a criação de políticas específicas para os 
excluídos e discriminados garante a sobrevivência de 
todos, brancos, negros, indígenas, orientais, pessoas 
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com deficiência, da livre orientação sexual, homens, 
mulheres, crianças e idosos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, gostaria de registrar correspondência que 
recebi do Sr. Roberto Laranja Pinto, do município de 
Rio Grande, no meu estado.

A carta fala sobre a questão dos aposentados e 
seu apoio aos projetos que estamos lutando para ver 
aprovados.

Passo a ler o teor da carta do Sr. Roberto e agra-
deço, de pronto, seu apoio nesta luta, bem como de 
todos os aposentados que estão empenhados em ver 
seus direitos garantidos!

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno)
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Rio Grande 14 de maio de 2009 

Exmº Senador Paulo Paim

Com todo respeito e consideração que 
temos com V. Exª, não podemos deixar de ma-
nifestar a nossa tristeza e indignação pela ten-
tativa de votação frustrada no dia 13 de maio, 
data muito significativa para os brasileiros, no 
Congresso Nacional. O resultado foi decepcio-
nante perante nossos olhos, quando naquela 
casa parlamentar víamos o tumulto gerado 
em toeno dos vossos projetos. Momento em 
que todos nós aguardávamos com expectativa 
favorável aos “Aposentados”.

Vimos que mais uma vez os parlamen-
tares não chegaram a um consenso, tendo 
inclusive alguns deputados que lhe faltaram 
com o devido respeito. É lamentável que al-
guns políticos não enxerguem além de seus 
interesses pessoais e pensam que o aposen-
tado está morto ou é objeto descartável, não 
esqueçam eles que nós somos eleitores e re-
presentamos cerca de 30 milhões de votos ou 
mais, se multiplicarmos pela família.

Ora, se o Projeto de V. Exª, garantia os 
mesmos 16,75% a todos aposentados em 2006, 
aprovado pela duas Câmaras, mas vetado pelo 
Presidente da República. Porque tanta polêmica 
nessa votação, bastaria votar sim ou não.

Pensamos até que seja jogada ensaiada 
para adiar, adiar, e sempre adiar... Pensamos 
ainda, que tudo seria resolvido com um gesto 
de nobreza e carinho do Presidente Lula, se 
retirasse o seu veto, resolvendo de pronto a 
questão dos aposentados esquecidos e opri-
midos deste País.

Prezado Senador Paim, continuamos 
aguardando ainda com esperança o dia 26 
de maio e vigilantes na votação do Congresso 
Nacional, também sempre confiantes Senador 
Paim na sua luta por nós.

Nosso reconhecido respeito e apreço a 
V. Exª, “Não tá morto quem peleia”!

Saudações em meu nome e todos aposen-
tados do Brasil. – Roberto Laranjo Pinto.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Paulo Paim. Confor-
me solicitação sua, será registrado, na totalidade, seu 
discurso nos Anais do Senado da República.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora 
Serys, se me permite, registro que está aqui o nosso 
inesquecível Caó, autor da Lei Caó, um dos constituintes 

mais brilhantes – agora é que fui vê-lo. Caó, por favor, 
eu gostaria que se levantasse para a câmera focali-
zar. Permitam-me, Senadores e Senadoras. Caó, na 
Constituinte, foi autor do principal artigo que combate 
todo tipo de preconceito. Depois, foi autor da lei que 
me deu alegria, Caó, ao pedir-me que a relatasse. Eu 
pediria aos Senadores presentes que déssemos uma 
salva de palmas para Caó, numa homenagem a esse 
sempre constituinte do Brasil. (Palmas)

Senadora, muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
Com a palavra, pela Liderança da Minoria, o Se-

nador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 

Liderança da Minoria. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente Senadora Serys Slhessarenko, Srs. Senado-
res, as organizações internacionais são, por excelência, 
o âmbito em que opera a diplomacia de cooperação 
interestatal, em contraste com a diplomacia tradicio-
nal, de cunho bilateral. O órgão assinalador dessa di-
ferenciação é o secretariado dessas instituições que, 
no conjunto de seus integrantes, exercem uma função 
pública internacional e que não pode ser afetado por 
idiossincrasias pessoais. Daí a importância dos critérios 
do mérito, da qualificação profissional apropriada e da 
condição pessoal de imparcialidade no relacionamento 
com os estados-membros no recrutamento e escolha 
daqueles que integram a direção do organismo.

O secretário-geral ou diretor-geral não exercem 
apenas responsabilidades administrativas. Desempe-
nham funções diplomáticas, inclusive de representação 
simbólica de sua instituição; cumprem um papel me-
diador entre os estados-membros e têm a capacidade 
de impulsionar atividades e negociações.

Dentro do sistema da ONU, a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, co-
nhecida como Unesco, assume papel especial. Tem como 
propósito contribuir para a paz estreitando, mediante a 
educação, a ciência e a cultura a colaboração entre as 
nações. Nasceu do pressuposto de que as guerras nas-
cem da mente dos homens e que os baluartes da paz 
devem ser erguidos sobre os alicerces do pacifismo, 
pelo conhecimento e pela compreensão do outro. Nela 
se discutem temas complexos e fascinantes da agenda 
internacional, como o multiculturalismo e a bioética.

A partir desses critérios, eu peço aqui no ple-
nário desta Casa que o Governo do Brasil, por meio 
do Ministério das Relações Exteriores, reveja o apoio 
prometido ao ex-ministro da Cultura do Egito, Sr. Hosni 
Farouqui, para a Direção-Geral da Unesco, sob o pa-
trocínio da Liga Árabe. A imprensa do Cairo atribuiu-
lhe inúmeras irregularidades administrativas. Ganhou 
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triste notoriedade ao afirmar, em conferência no Par-
lamento do seu país, que queimaria livros hebraicos 
encontrados nas bibliotecas egípcias.

Em visita recente ao Rio de Janeiro, Farouqui 
confirmou a autoria da frase. De maneira, entretan-
to, que me parece inadequada, alegou que estava de 
cabeça quente quando a proferiu. Nada mais distante 
da realidade. Participava de uma audiência pública no 
Legislativo do seu país. A ameaça de queimar livros 
distancia-o dos propósitos da Unesco, que busca a paz 
por meio do entendimento pelo conhecimento.

O apoio do Governo brasileiro ainda contraria 
alguns dos princípios estabelecidos na Constituição 
Cidadã de 1988, o da “cooperação entre os povos para 
o progresso da humanidade”, dentro das regras que 
regem as relações internacionais do nosso País.

É preciso ressaltar que o Brasil tem dois nomes 
que atendem completamente aos requisitos exigidos 
para a Direção-Geral da Unesco.

Convivemos aqui no Senado com o Senador 
Cristovam Buarque e conhecemos suas qualidades 
como político, como educador e como pedagogo. Pos-
sui amplo conhecimento exposto em obras científicas 
em suas passagens pela Reitoria da Universidade de 
Brasília, pelo Governo do Distrito Federal e à frente do 
Ministério da Educação.

O mesmo pode ser dito de Márcio Barbosa. Atual 
Diretor-Geral-Adjunto da Unesco, granjeou no exercí-
cio de sua função o respeito dos Estados-membros. 
Sua candidatura a Diretor-Geral da Unesco tem apoio 
do atual Diretor-Geral, o japonês Koichiro Matsuura. É 
um digno representante da comunidade científica bra-
sileira, que previamente atuou no Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais– INPE, o qual dirigiu. Conta com a 
simpatia de significativo número de Países-membros e 
é por isso mesmo, pelos serviços prestados ao multila-
teralismo, um candidato com forte potencial eleitoral.

A eleição de um brasileiro neste momento ajusta-
se também à presença, nesse alto posto, de um nome 
da América Latina e do Caribe, tendo em vista o critério 
de representatividade por rotação geográfica.

Hoje, pela manhã, encaminhei ao plenário da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 
Senado um requerimento, aprovado nos termos regi-
mentais, para que seja encaminhado ofício ao Embai-
xador Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores, 
solicitando que reconsidere a decisão anunciada de 
não-apoiamento, pelo Governo brasileiro, à candida-
tura do Dr. Márcio Barbosa ou do Senador Cristovam 
Buarque ao cargo de Diretor-Geral da Unesco.

É importante que tenhamos relações com os 
países árabes, mas, se nunca houve um egípcio na 

Direção-Geral da Unesco, nunca houve também um 
brasileiro na Direção da Unesco.

Acredito que essa contribuição para a vocação 
multilateral de nossa política externa, tão bem represen-
tada na atuação do Itamaraty, deve continuar. Ressalto 
que, de maneira geral, Srª Presidente, não temos gran-
des divergências com a atuação do Embaixador Celso 
Amorim. Não se podem minimizar os resultados de seus 
esforços de promoção comercial. Vivemos um momento 
no qual a liderança regional brasileira na América Latina 
é consensual. O Chanceler soube utilizar essa lideran-
ça para evitar conflitos internacionais que ameaçavam 
escalar para o uso das armas. Também devemos desta-
car a sua atuação na formação e institucionalização de 
blocos políticos, a formalização do BRIC, formado por 
Brasil, Rússia, Índia e China e também do IBAS, fórum 
que reúne Índia, Brasil e África do Sul.

As alianças estratégicas firmadas com França e Rús-
sia, indispensáveis para o sucesso da estratégia nacional 
de defesa, são também um bom trabalho do Itamaraty.

A proeminente posição geopolítica brasileira, 
a solidez que demonstra diante da crise econômica 
mundial, o crescente respeito pelos direitos humanos, 
sobretudo, o compromisso brasileiro com o Estado de-
mocrático de direito servem de exemplo a outros países 
em desenvolvimento e transformam a imagem do Brasil 
e da América latina perante o resto do mundo.

Esses são aspectos positivos; mas esses aspec-
tos positivos não são, entretanto, apenas os pontos 
únicos da atuação; existem alguns desvios de rota que 
quero aqui contrabalançar.

Uma certa dose de complacência com o Presi-
dente da Bolívia, Evo Morales, no episódio de nacio-
nalização das refinarias e usinas de beneficiamento 
de petróleo e derivados, que afetou os interesses da 
Petrobras no país vizinho, abriu caminho para outros 
focos de problemas na América do Sul.

Srª Presidente, estou me encaminhando para o 
encerramento, mas peço mais alguns minutos.

A ameaça equatoriana, manifestada pelo Presi-
dente Rafael Correa de não-pagamento de emprés-
timo tomado junto ao Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Social, o BNDES, e as crescentes demandas 
do Presidente do Paraguai para a revisão do Tratado 
de Itaipu seguiram-se ao primeiro sinal de debilidade 
manifestado por nossa diplomacia. 

O governo paraguaio endureceu o discurso em torno 
da soberania energética, esquecendo-se de que o Brasil 
pagou integralmente as obras da Usina Hidrelétrica de 
Itaipu. Contrariando os termos do Tratado e do contrato 
que formalizou a Itaipu Binacional, o Presidente do Para-
guai promete manter o Brasil como mercado preferencial 
de sua energia, mas exige comercializar 50% do seu ex-

MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL520



18798 Sexta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009

cedente com terceiros entre 2010 e 2014. Daí até 2023, 
os 50% restantes seriam liberados de forma gradual. No 
entanto, não podemos abrir mão do fornecimento integral 
do excedente energético. A usina foi construída com di-
nheiro brasileiro, e necessitamos do produto gerado para 
manter nossas atividades econômicas.

Outro ponto a merecer a nossa atenção está no 
Mercosul. A aplicação de normas protecionistas pela 
Argentina para diminuir os déficits comerciais do país 
fere os princípios que regem as uniões aduaneiras. O 
Brasil, superavitário, foi o principal alvo das medidas 
de proteção. O saldo comercial, que apresentou o su-
perávit de 4 bilhões e 348 milhões de dólares no ano 
passado, deve praticamente ser zerado este ano (de 4 
bilhões e 348 milhões de dólares para zero). A busca 
de equilíbrio é um dos pontos que regem as relações 
internas de um bloco econômico. No entanto, ela não 
pode ser obtida de maneira artificial.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no balanço 
da diplomacia brasileira há seguramente muitos acer-
tos. O apoio dado à candidatura do Sr. Hosni Farouqui 
para a Unesco enquadra-se entre os equívocos. Espe-
ramos que o Governo reveja a sua posição e dê apoio 
a um brasileiro. Temos bons nomes que se adequam 
perfeitamente à natureza do cargo. 

Vejam bem que seria extremamente estranho se 
o candidato brasileiro fosse indicado por um outro país, 
o que pode acontecer e já é comentado. Se temos bons 
nomes, não podemos perder essa oportunidade. Daí 
o apelo que faço, consubstanciado no requerimento 
aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, no 
sentido de que o Governo brasileiro reveja a sua decisão 
de apoiar o nome egípcio e apóie um nome brasileiro 
para ser o primeiro Diretor-Geral da Unesco

Srª Presidente, apenas completando, estou de 
acordo com o Senador Paulo Paim. Nós precisamos votar 
os vetos de maneira individual. Não podemos continuar 
votando os vetos daquela forma: 30, 40 e 70 vetos. 

Senador Paulo Paim, ontem tomei cuidado de ver 
o que aconteceu com o projeto relativo às pessoas que 
têm cegueira mono-ocular. Eu trabalhei para que fosse 
derrubado o veto a ele aposto. Conseguimos vencer: 
foram 142 votos a 141, mas o número necessário era 
257; quer dizer, ganhamos, mas não levamos.

No caso específico, precisamos realmente ter 
atenção com o projeto dos aposentados na parte re-
lativa ao fator previdenciário, e o caminho é votarmos 
individualmente os vetos.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Eduardo Azeredo.

Pela inscrição, o próximo orador é o Senador 
Romeu Tuma, que tem a palavra.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Srª Presiden-
te, eu poderia fazer uma comunicação à Presidência, 
preliminarmente a meu discurso?

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Com certeza.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Para uma comu-
nicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, foi determinada aqui, depois de recomendação 
dos Senadores Arthur Virgílio, Tasso Jereissati e Demós-
tenes Torres, a indicação de um promotor para apurar 
o caso do Secretário de Relações Humanas. Ele já foi 
designado. Eu estive duas vezes com o Procurador. E, 
ainda ontem, eu estive lá com ele, que pediu à Polícia 
Federal a abertura de inquérito. Apresentei a ele a de-
signação de dois peritos do Banco Central para acom-
panhar as investigações, tendo em vista que há uma 
relação entre empréstimo e financiamentos dos bancos. 
Então, precisa haver uma perícia e, provavelmente, po-
derá haver quebra de sigilo, o que somente o Ministério 
Público poderá requisitar, mediante inquérito policial.

O Presidente Sarney determinou essa providên-
cia, e o processo está tramitando.

Eu queria dizer que o processo, em que há indi-
ciamento, terá, também, o acompanhamento da Polí-
cia Federal e do Ministério Público e, provavelmente, 
se casarão os dois.

Quanto à solicitação de aprofundamento da apu-
ração, para que fiquem esclarecidos todos os fatos 
denunciados pela revista, quero esclarecer que o pro-
cesso está em andamento.

Acho que o que foi determinado pelo Presidente 
Sarney, pela Mesa, eu cumpri. Se houver outro fato que 
requeira a minha presença junto ao Ministério Público, 
ou à autoridade do Judiciário, ou à polícia, comunicarei 
a Mesa. Agradeço a V. Exª.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Romeu Tuma. Concedo-lhe 
a palavra para seu pronunciamento por dez minutos.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Vou ten-
tar ser rápido, Senadora.

Fiz aqui uma denúncia, há algum tempo, sobre 
a extração e o comércio ilegais de torianita, minério 
radioativo que contém urânio, e mandei requerimento 
para dois Ministérios, que me responderam.

Em janeiro passado, ocupei a tribuna para alertar 
a sociedade sobre uma situação preocupante no norte 
do País. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo re-
velou o descaso de autoridades brasileiras em relação 
ao abandono de material nuclear no Amapá. Há um 
ano, a extração e o comércio ilegais de torianita – mi-
nério radioativo que contém urânio, tório e um tipo de 
chumbo usado na montagem de reatores nucleares e 
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bombas de nêutrons – ocorrem livremente, sem qual-
quer fiscalização, naquele Estado.

O alerta é da própria Polícia Federal do Amapá, 
que alega não ter condições de reprimir o crime por 
não ter onde guardar o material radioativo.

Chamaria a atenção de V. Exª para o risco que corre 
a população na região. A última ação da Polícia Federal 
foi feita há mais de um ano, quando mais de uma tone-
lada de torianita extraída ilegalmente foi apreendida.

De mãos atadas, a Polícia Federal do Amapá, que 
investiga o comércio clandestino desde 2004, Senador 
Jefferson Praia, quando foi feita a primeira apreensão no 
Estado, recebe as denúncias, mas pouco pode fazer. Sem 
condições de armazenamento, as investigações foram 
praticamente suspensas. O minério é negociado clan-
destinamente por US$300,00 o quilo. O material apre-
endido estava armazenado provisoriamente em tonéis 
do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, em Santana, a 
22 Km de Macapá. Mas como a unidade abriga projetos 
sociais, são grandes os riscos de acidentes nucleares à 
população, como ocorreu em Goiânia, em 1987.

Naquela época, eu estava ainda na Polícia Federal 
e determinei a abertura de inquérito. O acidente causou 
algumas mortes e deixou algumas pessoas com defeitos 
físicos em conseqüência do césio, que estava num equi-
pamento médico-odontológico e causou curiosidade por 
ser uma coisa inimaginável, com uma iluminação diferen-
te. Quem teve acesso, manipulou o césio e, infelizmente, 
alguns vieram a falecer e outros têm problemas até hoje.

Assim, o Comandante da Corporação, Coronel 
Sérgio do Nascimento, não aceitou mais a custódia 
do minério.

Preocupado com essa falta de fiscalização e ar-
mazenamento apropriado, apresentei o requerimento de 
informações ao Exmº Sr. Ministro de Minas e Energia, 
Edison Lobão – que hoje está sendo homenageado na 
Inglaterra, a quem, da tribuna, faço os meus cumprimentos 
pela homenagem que lhe presta o Governo inglês, que 
homenageia um nascido na Inglaterra e um brasileiro, o 
Ministro Edison Lobão – sobre o contrabando de material 
nuclear às margens de um afluente do rio Araguari, na 
região da Serra do Navio – eu não sei se atinge ou não 
a região amazônica, Senador, o rio Araguari.

Nesta quarta, recebi a resposta do Requerimen-
to de Informação nº 98, que solicitei ao Ministério de 
Minas e Energia, e nº 96, de 2009, que solicitei ao Mi-
nistério da Justiça.

Os documentos foram entregues na Primeira-
Secretaria e a mim repassados.

Segundo o documento assinado pelo Diretor-
Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, 
Sr. Miguel Antonio Cedraz Nery – a autarquia vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia –, o Ministério tem 

participado de ações de fiscalização, inclusive em con-
junto com a Polícia Federal, nas áreas de concessão 
de lavra no Estado do Amapá, objetivando a identifica-
ção de possíveis áreas onde possa ter ocorrência do 
minério radioativo. Como resultado, continua o texto, o 
Ministério de Minas e Energia informa que, dentro das 
áreas de concessão de lavra outorgadas pelo Depar-
tamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), não 
foi localizada, até o momento, a presença de qualquer 
mineral radioativo, incluída a torianita.

Os documentos informam também que a situação, 
no Amapá, foi tratada em audiência, no Juízo da 2ª Vara 
da Justiça Federal do Amapá no dia 07 de abril deste 
ano. Estiveram presentes ao encontro representantes 
do Ministério Público Federal, da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear e Indústrias Nucleares Brasileiras, insti-
tuições vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia 
e responsáveis pela gestão do monopólio de minerais 
nucleares no Brasil; do Departamento da Polícia Fede-
ral no Amapá; da Procuradoria da Fazenda Nacional e 
do Departamento Nacional de Produção Mineral e da 
Advocacia-Geral da União, onde discutiram propostas de 
criação de um depósito inicial do minério torianita, apre-
endido em razão de investigação da Polícia Federal.

Segundo o texto, após a exposição de todos os pre-
sentes, as partes chegaram, por consenso, às conclusões 
que levaram a estabelecer um prazo de 60 dias para que 
a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, e a 
Superintendência da Polícia Federal no Amapá encon-
trassem um local provisório para armazenar o material 
apreendido pela Polícia Federal, observadas as normas 
de segurança adotadas pela CNEN. Ficou estabelecido o 
prazo de dois anos para que a Superintendência da Po-
lícia Federal do Estado do Amapá construa um depósito 
inicial para o armazenamento do material radioativo.

Já a resposta do Ministério da Justiça informa 
que em 2008 foram apreendidas uma tonelada e cem 
quilos de torianita, mas que os mandados de busca 
foram suspensos em virtude da segurança radiológica 
e física dos policiais.

Entende não ser atribuição da Polícia Federal a 
construção de depósito de lixo radioativo, pois cabe à 
CNEN tomar as medidas necessárias para a destinação 
do material radioativo apreendido, mas que a constru-
ção de um depósito de caráter provisório no Estado 
do Amapá, sob orientação e apoio da CNEN, visando 
garantir a segurança dos policiais federais e a saúde 
pública, é de interesse da Polícia Federal.

Entende ainda que o transporte de material radio-
ativo em quantidade superior a duas toneladas deve 
ser de responsabilidade da CNEN, independentemen-
te de limitações de quantidade e volume de material 
radioativo apreendido.
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Assim, Sras e Srs. Senadores, preocupado com a 
situação, deixo aqui cópia das informações prestadas 
tanto pelo Ministério de Minas e Energia, quanto pelo 
Ministério da Justiça, solicitando que seja publicado, 
na íntegra, para conhecimento de todos e, solicito, 
também, que seja encaminhada cópia às Comissões 
permanentes do Senado: de Fiscalização e Controle; 
de Meio Ambiente; e de Ciência e Tecnologia, para 
fins de acompanhamento e fiscalização das medidas a 
serem adotadas, fruto do acerto entre os órgãos com-
petentes durante a audiência no dia 7 de abril deste 

ano, de acordo com a conveniência e oportunidade 
de cada Comissão.

Faço votos que todas as medidas sejam pronta-
mente efetivadas.

Agradeço a V. Exª e espero ter cumprido a minha 
obrigação neste caso.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR.SENADOR ROMEU TUMA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, Inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.) 
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Cumpriu.

Muito obrigada, Senador Romeu Tuma. Elogiável 
sua postura com relação ao tempo na tribuna. V. Exª 
será atendido em sua solicitação para registro nos 
Anais, na forma do Regimento.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – E o encami-
nhamento às comissões, que também é importante.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Sim, com certeza, o encaminhamento 
às comissões.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Com a palavra para uma comunicação 
inadiável... (Pausa.)

O senhor fez permuta com o Senador Paulo Paim. 
Então, o senhor teria agora a palavra para uma comu-
nicação inadiável. (Pausa.)

Gostaria de explicar a V. Exª, Senador Augusto 
Botelho, que, pela ordem de inscrição, ainda há mui-
tos na sua frente. 

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor.) – Está bem. Eu falo.

Muito obrigado, Srª Presidente Serys Slhessa-
renko.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, mesmo asse-
gurado por lei, o direito ao registro civil é considerado 
artigo de luxo em vários Estados da Amazônia, inclu-
sive em Roraima.

Infelizmente, esse problema impede a emissão de 
outros documentos importantes para o cidadão, como 
carteira de identidade e título de eleitor, e barra o aces-
so a programas sociais e até a matrícula em escolas.

Segundo a Secretaria Especial de Direitos Hu-
manos, o sub-registro, ou seja, crianças que não são 
registradas, ainda atinge 17,4% das crianças da região 
Amazônica. De acordo com o Governo Federal, 400 mil 
crianças brasileiras estão sem registro – o índice chega 
a 12% da população, enquanto o padrão tolerado pela 
Organização Mundial de Saúde é de 5%.

O Senador Suplicy quer fazer uma comunicação, 
Srª Presidente.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Agra-
deço muito, Senador Augusto Botelho, Senador por 
Roraima. Srª Presidente Serys Slhessarenko, é com 
muita honra e alegria que estamos tendo a felicidade 
de receber, acompanhado do Embaixador Leogivildo 
da Costa e Silva, de Angola no Brasil, o Ministro João 
Kussumua, que é Ministro da Reinserção Social de 
Angola, que nos visita no Brasil. Eu estava explican-
do a eles o programa Bolsa-Família. Ele vai, neste 
instante, conversar com o Ministro Patrus Ananias, ali 

no Ministério do Desenvolvimento Social, sobre todos 
os programas sociais do Governo brasileiro e também 
está se inteirando da proposição da Renda Básica de 
Cidadania. E eu aqui me disponho a visitar Angola para 
tratar deste assunto, como sempre tenho feito. Mas eu 
queria aqui dar–lhe as boas vindas e dizer da profunda 
amizade que o povo brasileiro tem pelo povo de An-
gola. Sejam sempre bem-vindos ao Senado Federal. 
Agradeço muito a atenção do Senador Augusto Botelho 
em permitir que pudesse fazer esse registro.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
É uma honra para nós receber os representantes de 
Angola aqui.

Srª Presidente, eu estava falando sobre o sub-
registro de crianças em nosso País, cuja média chega 
a 12%, enquanto o padrão aceitável pela Organização 
Mundial de Saúde é de 5%.

Porém, recentemente foi lançada uma mobiliza-
ção nacional para reverter esse quadro. Estive presente 
na cerimônia do lançamento da Campanha Nacional 
de Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e 
Documentação Básica, junto com o Presidente Lula e 
o Ministro Paulo Vannuchi, dos Direitos Humanos.

As dificuldades de locomoção na floresta na selva 
amazônica e a deficiência na rede de registro civil es-
tão entre as principais causas do atraso amazônico no 
que diz respeito ao número de brasileiros e brasileiras 
com certidão de nascimento naquela região.

Em toda a Amazônia Legal, 64 mil crianças dei-
xaram de ser registradas nos primeiros doze meses 
de vida, em 2007. O problema é mais grave nas comu-
nidades ribeirinhas, onde barcos são os únicos meios 
de transporte.

Em Roraima, por exemplo, a cada dez bebês que 
nascem, quatro completam um ano sem ter certidão de 
nascimento. Com a Mobilização Nacional, a meta do 
Governo é reduzir a média de sub-registros na Ama-
zônia Legal para 5% até o fim de 2010.

A taxa vem caindo desde 1997, quando chegava a 
57,9%. Ou seja, de cada dez crianças, seis não tinham 
registro. Mas ainda é considerada alta pelo Governo.

O programa do Governo Federal prevê, até de-
zembro de 2010, investimentos da ordem de R$28 
milhões. Junto com os recursos federais, também se-
rão investidos, no combate ao sub-registro, recursos 
oriundos dos Estados e Prefeituras, em forma de es-
paço físico e equipamentos, para que sejam emitidas 
as certidões de nascimento.

Dessa forma, espero que os brasileiros e bra-
sileiras que vivem na Amazônia, principalmente os 
cidadãos de Roraima, consigam reverter o quadro do 
sub-registro de nascimento.
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Gostaria de registrar, Srª Presidente Serys Slhes-
sarenko, que, apesar dos números ainda não refleti-
rem grandes avanços, o combate ao sub-registro em 
Roraima começou antes da Campanha Nacional de 
Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e 
Documentação Básica, do Governo Federal. O Go-
vernador Anchieta Júnior, do meu Estado, iniciou os 
trabalhos em maio do ano passado, com uma medida 
essencial e simples: a reativação do Cartório do 2º Ofí-
cio dentro do Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora 
de Nazareth, em Boa Vista, nossa única maternidade 
pública, onde nascem praticamente 95% das crianças 
do meu Estado. A única maternidade pública do Estado 
é a Nossa Senhora de Nazareth. 

A reativação do cartório faz parte do programa 
implantado pela Secretaria Extraordinária da Promoção 
Humana e Desenvolvimento do Governo de Roraima, 
que tem como objetivo a erradicação do sub-registro 
civil de nascimento no Estado, coisa que tenho certeza 
de que no ano que vem será conseguida. A erradica-
ção e não só a diminuição de percentual.

No período de um ano, já foram emitidas certi-
dões de nascimento para mais de quatro mil recém-
nascidos na maternidade estadual.

Era isso o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado pela oportunidade.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Augusto Botelho.
Para que eu use da palavra pela inscrição, passo 

a Presidência ao Senador Romeu Tuma.

A Sra. Serys Slhessarenko, 2º Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Passo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT 
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Obrigada, Sr. Senador Romeu Tuma.

Trago hoje a esta tribuna, Srs. Senadores, Sr. 
Presidente, dois temas relevantes. Vou tentar discor-
rer sobre os dois.

Em primeiro lugar, eu gostaria de tratar de uma 
situação realmente inusitada que está acontecendo 
lá no meu Mato Grosso. Trata-se do processo de cas-
sação do nosso companheiro Prefeito Francisco de 
Assis dos Santos, o Diá, que está afastado do cargo 
no Município de Ribeirão Cascalheira, depois de uma 
trama armada – tudo leva a crer por seus adversários 
– de forma a fazer dele um pretenso comprador de 
votos. Felizmente, ainda existem recursos contra essa 
decisão, que serão analisados pela Justiça Eleitoral, e 
nós acreditamos que se fará justiça e teremos o reco-

nhecimento de que o nosso companheiro está sendo 
vítima de uma trama realmente sórdida.

Diá ganhou a eleição. O mais grave é que, quan-
do veio a cassação, a população de Ribeirão Casca-
lheira ficou estupefata e foi às ruas manifestar a sua 
solidariedade ao Prefeito eleito Diá, mas foi duramente 
reprimida pela Polícia.

O Deputado Estadual do PT, nosso companheiro 
Alexandre César, já solicitou do Procurador-Geral de 
Justiça, Marcelo Ferra, que verifique os arquivos de 
vídeo e perceba que a manifestação de solidariedade 
ao prefeito era uma manifestação pacífica.

Isso não pode mais continuar acontecendo. É a 
liberdade de expressão de um povo, é a manifestação 
política que está plenamente assegurada pela legisla-
ção, pela Constituição Federal.

O nosso companheiro, também Deputado Es-
tadual, Ademir Bruneto, também do Diretório do Par-
tido dos Trabalhadores de Mato Grosso, exigiu uma 
reparação à população de Ribeirão Cascalheira. São 
trabalhadores – disse o Deputado Bruneto – são do-
nas de casa, são estudantes que devem ser tratadas 
com dignidade.

Vejam Srªs e Srs. Senadores que a população da-
quele Município não poderia deixar de estar perplexa, 
atordoada com tudo que está acontecendo ali, desde 
que se proclamou a vitória do nosso companheiro Fran-
cisco Assis dos Santos, o Diá, no final de 2008.

Diá é um militante político que sempre atuou em 
parceria com o grupo de militantes progressistas que 
se reúne em torno da Prelazia de São Felix do Ara-
guaia, onde pontifica o nosso querido Bispo emérito 
D. Pedro Casaldáliga.

O fato é que, depois das últimas eleições, talvez 
por Diá representar o que representa, em coerência 
e compromisso político, apareceu uma inacreditável 
acusação contra ele, Prefeito eleito de Ribeirão Cas-
calheira, dizendo que Diá comprou votos e abusou do 
poder econômico. Logo Diá, que sempre foi um homem 
humilde, um trabalhador de mãos calejadas que já foi 
Prefeito de Canarana, que é conhecido em todo o Vale 
do Araguaia, por sua postura sempre serena, por ser 
homem de pequenas posses, que sempre viveu com 
modéstia, mas sempre se bateu contra os podero-
sos, contra as injustiças, contra a corrupção eleitoral, 
contra a compra de votos. Seus adversários políticos, 
no entanto, acionaram a Justiça Eleitoral, que pronta-
mente os atendeu, penalizando nosso companheiro 
com a cassação do seu registro de candidatura e o 
pagamento de multas.

Inconformado com as condenações, que vitimam, 
na verdade, o povo de Cascalheira, que escolheu o go-
verno do PT, Diá entrou com recurso no TRE, sendo 
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atendido por duas liminares. Com uma, ele conseguiu 
o diploma de Prefeito eleito e, com outra, ele conse-
guiu tomar posse, em 1º de janeiro, como Prefeito. 
Após cumprir 90 dias de mandato, lá vem, de novo, 
o mesmo Juiz, que tentou afastá-lo antes até mesmo 
das eleições, e o afasta da Prefeitura.

A população de Ribeirão Cascalheira vive hoje 
mergulhada numa grande instabilidade, incomodada 
por toda essa incerteza que essa situação vem ge-
rando. Os eleitores que votaram em Diá reclamam por 
justiça e por respeito à vontade popular e aos resul-
tados das urnas.

Vejam só o que estão dizendo contra o Prefeito 
Diá. Maria Maguinalva, uma eleitora que trabalhava 
na campanha do candidato adversário do Diá, teria 
sido procurado por um certo Milton Preto para “mudar 
de lado” e trabalhar na campanha do Diá. Cabo elei-
toral do adversário! Milton Preto teria negociado esse 
apoio por R$ 400,00, sendo R$200,00 em dinheiro e 
R$200,00 garantidos por uma nota promissória. O ma-
rido de Maguinalva, de nome Kalby, com um gravador 
escondido, gravou a conversa e, imediatamente, levou 
a fita para o advogado e para a coligação adversária 
do Diá. Essa é a única prova de compra de votos que 
foi apresentada contra Diá. Tudo isso se encontra re-
gistrado no processo.

Acerca desses fatos fazem-se as seguintes inda-
gações: houve compra de voto? O Diá estava envolvido 
na negociação, sendo que uma adversária, cabo elei-
toral do adversário dele, é quem foi fazer a proposta? 
O Diá está envolvido nessa negociação? Claro que 
não. É possível alguém comprar voto de cabo eleito-
ral adversário e ainda pagar com nota promissória, 
senhores? Mas por que o Diá foi condenado? Quem 
prova que tudo aquilo que o Milton Preto fez foi sob 
orientação do Diá?

Esses são os fatos em que a Justiça Eleitoral 
se baseia para tirar o nosso Prefeito Diá da Prefei-
tura de Ribeirão Cascalheira, atropelando a vontade 
popular. Milton Preto entrou na campanha da metade 
em diante.

Diante de toda essa polêmica, o Diá está tendo de 
“se virar” para provar a sua inocência, já que ninguém 
consegue provar a sua culpa. A garantia constitucio-
nal de que todo mundo é inocente até que se prove o 
contrário não está valendo para o caso do Diá.

Ainda bem que dois juízes de Cuiabá já descon-
fiaram da armação e votaram em favor do Diá. Dizem 
que a mentira tem pernas curtas. Pode até ser. Mas 
essas aí são, pelo menos, muito grudentas.

O certo é que Maria Maguinalva trabalhou na 
campanha contra o Diá –e ela é a prova de que ele 
comprou voto e ela era contra ele. Era contratada pelo 

adversário dele por menos de um salário mínimo. É 
interessante também o fato de que Milton Preto, “o 
comprador de votos”, não foi processado pelo juiz que 
condenou o Diá. Por que será? Será que o Conselho 
Nacional de Justiça cuidou de investigar esse fato? 
Peço ao CNJ que o faça. Será que a Corregedoria do 
Tribunal de Justiça sabe disso? Será que os juízes do 
Tribunal Eleitoral de Mato Grosso atentaram para esse 
fato? Será que o Ministério Público Eleitoral usou de 
todo o seu zelo na análise de todas as provas que sus-
tentam esta condenação surpreendente?

Confio na Justiça de meu País. Confio na Justiça 
de Mato Grosso e estou acreditando que tudo o que o 
Prefeito eleito de Ribeirão Cascalheira sofreu até aqui 
será devidamente reparado. O povo daquela cidade 
é a grande vítima de todo esse processo. Com toda 
essa confusão, imaginem como anda a administração 
municipal, submetida a grande instabilidade. O certo é 
que, sabendo como sei dos fatos e conhecendo como 
conheço a dignidade do companheiro Diá, eu não po-
deria deixar de aqui me manifestar.

Quero terminar citando o jornalista Ademar Ada-
ms, um dos mais combativos de Mato Grosso, que es-
creveu a respeito desse episódio o seguinte:

Lá em Ribeirão Cascalheira [palavras de 
Ademar Adams] tem um Juiz que prendeu o 
candidato favorito no dia da eleição. O povo 
forçou que fosse solto e votou nele majorita-
riamente. Inventaram um processo e cassa-
ram o homem. Uma liminar deu posse a ele. 
Seguiu o processo e ele foi cassado de novo. 
Eu conheço o Prefeito Francisco de Assis, o 
Diá. Conheço desde 1982, quando ele botou 
a gauchada no bolso e se elegeu Prefeito de 
Canarana. Depois que deixou a Prefeitura, 
veio à Capital, se formou em Direito e se tor-
nou Procurador do Estado. Mas o Diá resolveu 
deixar a boa vida e ir lutar pelo seu povo lá no 
Araguaia, lá na cidade onde, em 1976, foi vil e 
covardemente assassinado o Padre Burnier, 
que defendia [naquele momento em que foi 
assassinado] uma mulher agredida pela polí-
cia local. Passaram-se 33 anos (...).

E parece que muita truculência ainda acontece 
por lá.

Os meus votos, os votos desta Professora-Sena-
dora que sou, que já vi tantas injustiças e tantos malfei-
tos na minha vida, são para que Ribeirão Cascalheira 
e seu povo superem esse triste episódio e retomem 
seu desenvolvimento muito em breve, com o Diá no 
comando da prefeitura.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu tenho três 
minutos.

Eu gostaria ainda de registrar, agora com muita 
alegria, o aniversário do meu Município, Várzea Gran-
de, vizinho de Cuiabá, só separado pelo rio Cuiabá, 
esse aniversário que aconteceu no dia 15 de maio 
deste ano.

A nossa Várzea Grande, a nossa querida Várzea 
Grande está separada, como disse aqui, de Cuiabá pelo 
rio Cuiabá. Eu prefiro dizer que ela é umbilicalmente 
ligada pelo rio Cuiabá. Ele é o símbolo da unidade 
entre a capital e a maior cidade após a capital. Várzea 
Grande completou 142 anos de emancipação. É uma 
data que devemos festejar com muito entusiasmo.

Eu diria que Várzea Grande e Cuiabá caminham 
num mesmo destino, num mesmo rumo, e é impor-
tante que essa ligação avance. Depois do aglomera-
do urbano que já se estabeleceu, é preciso avançar 
e formar, mais adiante, a região metropolitana, que 
deve abranger esses dois Municípios e todos os que 
estão em seu entorno no sentido de que para ali se 
definam investimentos comuns, planejamento comum. 
Esse é um objetivo no qual está engajado o nosso 
mandato, que tanto tem trabalhado para garantir me-
lhores condições de vida e de trabalho para ao povo 
várzea-grandense. Mas, além de planejar no varejo, 
devemos muito mais planejar no atacado, garantindo 
que, por meio da consolidação da região metropolitana 
da Grande Cuiabá, o nosso povo, cuiabano e varzea-
grandense, tenha uma vida melhor, com elevação do 
IDH e do seu padrão de vida.

Eu tenho certeza de que, ao unir forças, Cuiabá 
e Várzea Grande muito maiores e muito mais fortes 
estarão para atuar junto ao nosso Governo Federal no 
sentido de garantir cada vez mais recursos federais.

Aliás, para Várzea Grande e Cuiabá, o nosso 
Presidente Lula, que lá em Cuiabá esteve, em 31 de 
julho do ano passado, visitando Cuiabá juntamente 
com a nossa Ministra Dilma Rousseff, quando lançou 
um pacote de R$574,5 milhões em recursos do PAC 
a Mato Grosso. Além de Cuiabá, foram beneficiados 
os Municípios de Várzea Grande e Rondonópolis e 
também de Sinop, sendo contemplados com obras de 
saneamento e urbanização pelo PAC.

Pediria mais dois minutos, Sr. Senador, que é de 
direito, pela prorrogação.

Várzea Grande, decididamente, vive um momento 
muito especial. Um momento de transição para uma 
cidade mais e mais organizada e próspera – e o meu 
orgulho particular é ter contribuído para tudo isso por 
meio do meu trabalho cotidiano junto aos Ministérios 
em Brasília, junto à Funasa, junto à Casa Civil, junto à 
Presidência da República e junto à Caixa Econômica. 

Desejo muita sorte e saúde ao Prefeito Murilo Domin-
gos, que está retornando aos seus trabalhos.

A ligação entre as duas cidades, a capital Cuiabá 
e a nossa Várzea Grande, Sr. Presidente, é muito forte, 
seja no nosso linguajar característico e comum, seja na 
nossa cultura e culinária. O mesmo peixe que come o 
cuiabano também alimenta o várzea-grandense. Esta 
ligação é tão forte que até mesmo o Aeroporto Interna-
cional Marechal Rondon fica em Várzea Grande, que, 
orgulhosos, dizemos que também é de Cuiabá.

Por tudo isso, nessa data de 15 de maio, em que 
Várzea Grande completou seus 142 anos, precisamos 
olhar para trás e nos lembrar daqueles que tornaram 
essa cidade tão pujante a ponto de ser conhecida como 
a cidade industrial de Mato Grosso.

Rendo minhas homenagens a todos e a todas 
daquela bela cidade, ao meu colega de Bancada Se-
nador Jayme Campos, três vezes Prefeito de Várzea 
Grande, e também ao seu saudoso pai, Sr. Fiote, em 
cujo nome saúdo toda essa família.

Saúdo mais uma vez o Prefeito Murilo Domingos, 
desejando-lhe sorte e muita saúde para enfrentar todos 
os desafios em sua administração.

Cumprimento a grande mulher militante política 
de Várzea Grande, professora, professora, professora, 
educadora Sarita Baracat.

Cumprimento os companheiros do meu partido 
de Várzea Grande nas pessoas dos companheiros 
Zelandês e Donizete.

Cumprimento ainda todos os vereadores e ve-
readoras de Várzea Grande, que, na quinta-feira, dia 
14, fizeram, na Câmara Municipal, uma sessão solene 
para comemorar os 142 anos de fundação da cida-
de, fazendo a entrega de Títulos de Cidadão várzea-
grandense, agraciando empresários, políticos, profis-
sionais liberais.

Só pude fazer estes registros hoje, mas os faço 
de coração. Parabéns, Várzea Grande. Parabéns a to-
dos os várzea-grandenses. Cidade industrial, cidade 
das boas terras, cidade do povo trabalhador.

Muito obrigada.
\O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Parabéns, Senadora. Leve também os nossos cum-
primentos à sua cidade, Várzea Grande.

Com a palavra, o Senador Heráclito Fortes, como 
inscrito.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dois assuntos me 
trazem hoje a esta tribuna.

Primeiro, quero lamentar, de maneira muito triste, 
a maneira como vem sendo tratada a arte no Estado 
do Piauí.
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Senador Mão Santa, uma tela de Lucílio de Al-
buquerque, patrimônio do museu do Estado, chamada 
Vaso com Flores, está danificada, naturalmente por 
falta de cuidado em preservar o acervo do maior pin-
tor piauiense de todos os tempos. É lamentável que o 
Governo do Estado não tenha maior sensibilidade na 
preservação da obra desse grande filho de Barras.

Eu queria chamar a atenção porque outras telas 
de grande valor, não só dele, mas da sua mulher, Ge-
orgina de Albuquerque, se encontram naquele museu. 
Quero fazer referências à tela Sonho de Ícaro, que é 
uma tela premiada e que foi doada pela família do pin-
tor, como também uma tela fantástica do final do século 
XVIII chamada Paris e o Circo, pintada quando aquele 
grande artista residia na capital francesa.

Registro também um ensaio feito pela sua esposa, 
Georgina Albuquerque, retratando a nossa Praça Rio 
Branco, Senador Mão Santa, na década de 30. Faço 
um apelo para que haja, por parte do Governo do Es-
tado, uma ação imediata no sentido de que a memória 
artística desse grande piauiense seja preservada.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de 
qualquer outra consideração sobre o tema de que vou 
falar, é oportuno ressaltar e recordar que o mecanis-
mo da poupança popular – a popular caderneta – é 
inegavelmente importante para o País. Afinal, é ela 
que lastreia recursos para empréstimos destinados à 
casa própria.

Não há como negar essas considerações que ora 
faço. A ela recorrem país e avós, que já se habituaram 
a abrir uma poupança para filhos ou netos.

E o que ocorre agora, Senador Azeredo, nes-
ta República, que vive de surtos e tropeções, com o 
péssimo hábito de mexer em coisas que estão dando 
certo?

Vamos lembrar o futebol, como tanto gosta o Pre-
sidente Lula, para repetir uma velha e boa frase que 
diz: “Em time que está ganhando não se mexe”.

Pois bem, depois de negar, durante semanas, 
o Governo do Presidente Lula anunciou, na semana 
passada, a tributação de ganhos da caderneta de pou-
pança. Vejam só...

Aqui em Brasília, qual não foi o susto da popula-
ção ao ler a manchete principal do Correio Brazilien-
se: “Lula Taxa a Poupança”.

Era só o que nos faltava!
Será que esse Governo não tem memória e já 

se esqueceu daquela vez em que, na surdina, o povo 
viu suas economias bloqueadas? Nem a poupança 
escapou. E foi um desastre total!

Só para recordar: em 1990, quando se discutia 
em Brasília qual seria o valor que ficaria fora do con-
fisco, a Ministra de então, Zélia Cardoso, e equipe es-

colheram um número: cinquenta mil cruzados novos. 
O Governo Lula quer tributar a cobrança acima de cin-
quenta mil reais, ou seja, reduzi-la a partir desse nível. 
Os números não mentem: cinquenta. Já vi esse filme 
antes! Conhecemos o final dele, e não termina com 
a famosa frase: “E eles viveram felizes para sempre”. 
Todos nós o sabemos.

Será que vamos ter de ver tudo isso de novo?
É mais uma vez o governo dos “trabalhadores” 

metendo a mão no bolso daquela camada mais pobre 
da população brasileira: os pequenos poupadores.

E justifico isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Ao mesmo tempo em que foi instituído o Imposto 

de Renda sobre os ganhos da poupança, o Governo 
reduziu o Imposto de Renda para aqueles que aplicam 
nos fundos de renda fixa.

É outra armadilha, esta contra a sacrificada clas-
se média brasileira. O Governo Lula protege banquei-
ros, finge que ajuda os mais pobres e lasca maldades 
contra a classe média. Essa é a verdade!

Isso mesmo. Aqueles que têm acesso às infor-
mações têm capital, têm financistas à disposição para 
orientar a melhor aplicação e terão a redução do Im-
posto de Renda na remuneração desse capital.

Essa decisão é contraditória. De um lado, eu va-
lorizo, e muito, a medida. Sou a favor da redução de 
imposto para reduzir também essa famigerada carga 
tributária. Mas reduzir de um lado para colocar o ônus 
nos ombros dos pequenos poupadores? Sinceramente, 
Sr. Presidente, não dá para concordar.

O presidente do meu Partido, Deputado Rodrigo 
Maia, foi muito feliz em suas declarações: “Vamos lutar 
contra, porque hoje é R$50 mil, amanhã muda para 
R$30 mil, depois para R$10 mil, e, quando a gente per-
ceber, já vai ser um novo imposto para todo mundo. É 
um absurdo que o Governo queira resolver o problema 
do sistema financeiro criando imposto”.

Não dá para concordar e para entender. Como 
pode o Presidente Lula, com esse elevado índice de 
aprovação perante a opinião pública, fazer uma mal-
dade dessas?!

Vocês conseguem imaginar o que seria o PT na 
oposição de um governo que ameaçasse reduzir os 
ganhos da poupança com a “desculpa” de proteger os 
poupadores? Seria um Deus nos acuda!

Uma medida dessas não contará com o meu 
apoio e, quero crer, nem com o da grande maioria dos 
Parlamentares deste País. Farei todo esforço para im-
pedir que essa monstruosidade se torne lei.

Qual a razão para o Presidente tomar uma atitude 
dessas? Qual a razão para colocar esse ônus nessa 
categoria de investidores?
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Está faltando credibilidade à equipe econômica 
do Governo. Se isso é para aumentar a arrecadação, 
o Governo poderia ter buscado isso em outros ins-
trumentos. Basta reduzir o gasto de custeio, que é o 
grande problema do atual Governo.

O Governo está tributando a poupança para man-
ter o emprego de um grande quantitativo de compa-
nheiros que estão encostados na máquina pública. Foi 
esse gasto que aumentou. O Presidente Lula trouxe 
para Brasília os companheiros de longa data de sindi-
calismo. Trouxe esse pessoal sem qualificação e agora 
tem que pagar o salário desse povo com a tributação 
da poupança dos pequenos investidores.

E olha que nós alertamos isto. Alertamos ao povo 
brasileiro que o Governo do Presidente Lula estudava 
mudanças na caderneta de poupança. 

Enfim, como diz o jornalista Reinaldo Azevedo, 
“toda essa lambança tem um objetivo: esconder a pró-
pria incompetência ou abster-se do ônus de governar 
em tempos difíceis”.

Que essas considerações possam servir de alerta 
ao Governo Lula. Que ele e seus correligionários pas-
sem a ter mais consideração para com o povo. 

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de salien-
tar matéria publicada em destaque na capa do jornal 
O Globo, em edição desta semana: “Banco do Brasil 
sobe juros um mês após Lula mandar cair”.

Apesar de o Presidente Lula ter decidido trocar o 
presidente do Banco do Brasil para forçar a baixa dos 
juros, a Instituição subiu suas taxas desde a posse do 
novo presidente. Segundo a matéria, todas as modali-
dades de crédito ficaram mais caras.

Sr. Presidente, essa troca, patrocinada pelo presi-
dente nacional do PT, no Banco do Brasil, é criminosa, 
tirando-se técnicos e colocando um verdadeiro esqua-
drão de políticos atrelados ao Partido dos Trabalhado-
res. Aliás, prática parecida foi exatamente aquela que 
deu guarida na direção daquele banco aos aloprados, 
aqueles que criaram dissabores para o Governo àquela 
época, comandado pelo então superdiretor chamado 
Mexerica, que tanta dor de cabeça deu ao Presidente 
da República. Para que insistir? Para que voltar? Para 
que não respeitar uma instituição centenária como o 
Banco do Brasil?

E aí o Governo se revolta quando esta Casa pede 
uma CPI para apurar os desmandos cometidos na Pe-
trobras. O Brasil sabe que nós, como qualquer brasileiro, 
defendemos aquela entidade, mas não podemos con-
viver com a caixa-preta permanente, cheia de dúvidas 
e de interrogações que afligem os brasileiros.

É preciso que a maior empresa deste País te-
nha uma administração transparente, tenha clareza 
dos seus atos, e que os prejuízos ou as atitudes re-

pentinas, como aquele empréstimo que até hoje não 
conseguiram explicar, não sejam feitos na calada da 
noite, mas, sim, na clareza do dia.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador He-
ráclito...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sena-
dor Mão Santa, com o maior prazer, ouço V. Exª.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Herá-
clito, nós viemos lá do Piauí e aprendemos com o ca-
boclo do Piauí, que diz o seguinte: “É mais fácil você 
tapar o sol com uma peneira do que esconder a ver-
dade”. Então, V. Exª e eu estamos lutando é contra o 
governo da mentira. Aqui há os aloprados, mas, lá o 
do Piauí, além de ser aloprado, eu nunca vi se mentir 
tanto. Ontem V. Exª – eu estava presidindo e estava 
atento – se revoltava com as mentiras: cinco hidrelé-
tricas vão construir no Piauí, o porto de Luís Correia, 
a ferrovia, a ponte do sesquicentenário... E aquilo que 
o comunicador de Hitler...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Os 
aeroportos internacionais...

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Os aeroportos 
internacionais, dois. Um na minha cidade, que sempre 
funcionou, teve avião, não tem mais nem teco-teco, o 
de São Raimundo Nonato. Eu fui a última vez, havia 
dois jumentos. Mas dizem que há dois aeroportos, está 
na mídia, e a gente combatendo. Mas V. Exª enfurecido 
por causa dessas enchentes, e ele chegava lá dizendo 
que tinha muito dinheiro e não sei quê. O Prefeito de 
Teresina e eu vimos um modesto plano de recupera-
ção de emergência de R$20 milhões. Não é atendido. 
E V. Exª recordava o sonho velho, antigo, passou até 
por Alberto Silva, da barragem...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Do 
Castelo.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – ...do Castelo, 
que minimizava essas enchentes em Teresina. Mas não 
vemos ocorrer nada. É mentira! Mas hoje eu pensei 
muito em V. Exª de manhã. Peguei um jornal que um 
cunhado meu trouxe. Ele chegou de Teresina. A man-
chete: “Governador esteve em Brasília e conseguiu 
R$800 milhões”. Olha aí o descarado da hidrelétrica, 
do porto, da ferrovia, da mentira! Dizem e falam que 
virá uma medida provisória para cá de R$1 bilhão, não 
é isso? Vai para... O Governador não tem nem noção 
de geografia. Só no Nordeste são nove Estados, mais 
o Amazonas.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É 
verdade.

O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Então, ele, porque 
é do Partido dos Trabalhadores, vai ficar com R$800 
bilhões? Mas está na manchete, grandona, e ainda re-
trata aqui, acolá... Então, queremos... É esse Governo 
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aí da mentira. Era uma marolinha, não sei o quê, não é 
nada, mas estão aí as aposentadorias. Os velhos iam 
melhorar, e os velhos estão morrendo. Não melhoram 
as aposentadorias, que foram garfadas por este Go-
verno. Agora é essa poupança, que é contra a cultura 
do povo do Brasil. Todos nós, se o Luiz Inácio não teve 
um pai, eu lamento... Mas eu me lembro que todos os 
pais de nossa geração compravam um porquinho – V. 
Exª falou em artista do Piauí –, os artesãos faziam, 
para ter um cofre, para nos ensinar, incutir na nossa 
formação que a gente devia economizar. E aquele di-
nheiro os pais da gente nos faziam levar para a Caixa 
Econômica, na confiança, na credibilidade, porque a 
economia era a base da prosperidade. Agora, contra 
a nossa cultura, estão garfando uma cultura secular. 
Então, lamentamos, e aplaudimos V. Exª. E vou subir 
logo em seguida. V. Exª fala do descaso, Heráclito, com 
as obras de arte do artista do Piauí. E eu vou mostrar 
o descaso que o Governo faz com a obra de Deus, a 
natureza. O Governo do Piauí autoriza carvoaria ao 
lado da Serra da Capivara. Está vendendo terra para 
transformar a pouca vegetação em carvão, para servir 
aos poderosos. Essa é a lástima de Governo que temos, 
como dizia o jornalista Deoclécio Dantas, do Piauí.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço o aparte de V. Exª e lamento a falta de compro-
misso com a verdade, a falta de responsabilidade 
com que o Governante do Estado do Piauí vem con-
duzindo, ao longo destes seis anos e meio, a gestão 
pública do Estado. Num momento como esse de dor 
e de aflição, os fatos são tratados de maneira leviana 
e sem nada de concreto acontecer para minorar a dor 
dos piauienses.

Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma, quero en-
cerrar o meu pronunciamento, fazendo o registro de 
uma presença aqui que não só engrandece esta Casa 
como alegra todos nós, seus admiradores e amigos, a 
presença desta extraordinária figura que é o médico 
brasileiro Silvano Raia, homenageado recentemente 
na Bahia, em uma demonstração de reconhecimento. 
Recebeu uma condecoração internacional pelos servi-
ços prestados. É o pioneiro dos transplantes de fígado 
no Brasil e na América do Sul e é uma figura extra-
ordinária, que desenvolve neste momento um grande 
projeto que, tenho certeza, alcançará êxito e será não 
só orgulho para o Brasil, mas também representará a 
certeza de um atendimento a todos os brasileiros que 
necessitam de socorro, de ajuda nessa área.

Faço, portanto, esse registro, pedindo que os 
Anais da Casa consignem essa presença honrosa. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Eu queria aproveitar, Senador, para endossar os 

cumprimentos de V. Exª e lembrar que, nesta última 
semana, dois ou três programas do Fantástico mos-
traram a importância das doações de órgãos e dos 
transplantes.

Eu aproveito a presença de V. Exª para pedir aos 
brasileiros que, quando possível, sejam doadores para 
que se salvem mais algumas vidas na grande virtude 
que Deus deu aos Srs. Médicos – tenho um filho médi-
co e aqui há outros Senadores médicos – e, na figura 
de V. Sª, que é tão importante a mão divina para poder 
fazer os transplantes. Nossos cumprimentos.

Com a palavra, o Senador Mão Santa, pelo art. 17. 
Em seguida, Senador Alvaro Dias e Senador Suplicy.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Romeu Tuma, que preside esta sessão de quinta-feira, 
dia 21 de maio, Parlamentares na Casa; brasileiras e 
brasileiros aqui presentes e os que nos assistem pelo 
sistema de comunicação do Senado, quis Deus que 
eu aqui na tribuna, como médico cirurgião, fizesse as 
palavras de toda a história da ciência médica do Brasil, 
onde vive um dos maiores vultos da nossa grandiosa 
história da Medicina: Silvano Raia. 

O professor Silvano Raia traduz aquilo. Foi um 
médico, sem dúvida, que fez da ciência médica a mais 
humana das ciências, e como médico, como benfeitor 
da humanidade neste País de que todos nós nos or-
gulhamos. Nós nos orgulhamos do avanço da ciência 
médica, embora lamentemos que esse avanço da ci-
ência médica não atinja a todos. O nosso homenagea-
do simboliza o que há de melhor na história científica, 
de progresso da Medicina em nosso País, mas essa 
Medicina em nosso País de hoje está muito boa para 
quem tem dinheiro, para quem tem um plano de saú-
de ou para nós, Senadores; para os pobres, ela está 
muito ruim, e piorou. 

Sou médico há 42 anos e digo que o SUS, que 
foi idealizado e planejado para ser assim como o sol, 
igual para todos no item saúde, Romeu Tuma, é ridí-
culo. Ele não funciona. Uma consulta médica no SUS 
hoje é R$2,50. Esse é o mecanismo que o Governo 
Federal oferece de apoio à avançada Medicina que 
existe em nosso País. São R$2,50 ainda. As tabelas 
das cirurgias foram tão defasadas que a maioria dos 
médicos hoje, devido ao subvalor dos atos cirúrgicos, 
desatualizados há quase dez anos... Basta dizer que 
R$2,50 é a consulta. Pago R$10,00 ao meu engraxate 
lá em Teresina. Ele cobra R$5,00, mas eu dou R$10,00. 
Quer dizer, a graxa está valendo mais que uma con-
sulta médica. Essa é a verdade. 

Então, os médicos buscam outras atividades fora 
do SUS. Muitos cirurgiões fabulosos, de alta resolutivi-
dade, estão buscando essa saída de serem médicos 
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de família, porque têm um ganho fixo que possibilita 
a sua velhice com dignidade.

Mas nós viemos aqui, Senador Alvaro Dias, lá 
do Paraná, nós, que somos da Boca Maldita, aquela 
entidade orgulho do Paraná, dos libertários que, na 
Ditadura, não tinham voz e foram os primeiros liber-
tários, fundaram a instituição Boca Maldita. Então, eu 
quero dizer o seguinte: esse Governo do Partido dos 
Trabalhadores, se estivesse no Paraná, os membros 
da Boca Maldita já teriam acabado com ele. É porque 
ele vive e diz que é um filhote de Luiz Inácio, do Par-
tido do Trabalhadores.

Mas aqui está uma denúncia. Eles são muito for-
tes, eles compram a mídia, os jornais, as televisões, 
mas Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela: 
surgiram esses portais no Brasil todo, e eles trazem 
a verdade. 

Não adianta, esse Governo é fraco, esse Governo 
é ruim. Nunca antes na história teve tantos recursos 
para se promover.

Denúncia de um portal, SRN, jornalista Weslley 
Moreira, 20 de maio – e chega logo: hoje é dia 21!.

São Raimundo Nonato, no Piauí, próxima à ci-
dade de Coronel José Dias, onde está a nossa Ser-
ra da Capivara. Foi lá, justamente lá, que o estadista 
Fernando Henrique Cardoso resolveu comemorar o 
primeiro dia dos 500 anos de Brasil – eu estava lá, 
como Governador, recebendo.

Diz a pesquisadora Niège Guidon que, pelas ins-
crições rupestres, nas pedras, o homem americano 
passou por lá há 40 mil anos – foi onde começaram as 
Américas. O mundo científico aceita. É um patrimônio 
de tal maneira importante que essa professora, estu-
diosa, ó Romeu Tuma, conseguiu muitos investimen-
tos do Bird, do BID, desse mundo cultural. Lá está o 
Museu do Homem Americano, ao lado da serra. Um 
patrimônio desses...

E a denúncia:

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
do Piauí (Semar) autorizou a implantação de 
uma carvoaria na área da Fazenda Louziania 
Fontenelle, ao lado do Parque Nacional Serra 
da Capivara. 

Nem mesmo o corredor biológico que foi 
criado pelo Ministério do Meio Ambiente en-
tre os parques da Serra da Capivara e Serra 
das Confusões foi suficiente para impedir a 
autorização de desmate e produção de car-
vão vegetal.

Está aqui. Focaliza bem grande aí! Faz de conta 
que é o Aloizio Mercadante aqui, porque, quando é 

do Partido dos Trabalhadores, sai grandão. Viu, Ro-
meu Tuma?

Olhem a praga desse PT! O mundo todo, o Al 
Gore, natureza, ecologia, meio ambiente, e eles pe-
gam o Piauí, esses aloprados desgraçados do Partido 
dos Trabalhadores.

Nós temos pouca vegetação.
Este Plenário fez uma vigília pela Amazônia. Eu 

sei que há desmatamento lá, mas eles têm muito. Nós 
temos pouco.

Ô, Romeu Tuma! Outro dia, esses mesmos alopra-
dos – porque esse povo é tarado em roubar, é viciado 
em roubar – fizeram isso na Serra das Confusões e na 
Serra Vermelha. Nós passamos dois anos... Havia a 
Marina Silva. Quero, aliás, render homenagem a essa 
mulher extraordinária. Mas o Governador e outro Se-
cretário venderam – por isso é que eles estão ganhan-
do eleição – para a Carbon do Rio de Janeiro, para a 
pouca vegetação se transformar em carvão para as 
usinas, as grandes siderúrgicas. Quer dizer, no Piauí, 
há pouca vegetação, um cerradinho.

A Marina Silva estancou a Serra Vermelha. Agora, 
eles compraram, os aloprados venderam. Está aqui: 
“Pelo projeto assinado pelo secretário Dalton Melo Ma-
cambira, serão implantados cerca de 400 fornos dentro 
da fazenda”. Deviam queimar lá dentro esses cães do 
PT. Aí estariam fazendo o bem. São 400...

O Piauí é quente. A temperatura... É por isso... A 
cidade do professor Doca Lustosa – os mineradores, 
negócio de diamante e de ouro – está desertificada. 
Há cidades desertificadas, mas vão implantar...

Derrubam catorze mil hectares de cajueiros. Ca-
jueiros! Passei meu governo plantando cajueiros. Então, 
o Piauí era mais rico. Mas não adianta. Vão transformar 
tudo em carvão para alimentar as siderúrgicas do Brasil, 
mas primeiramente alimentar os aloprados corruptos 
do Partido dos Trabalhadores. Pobre Luiz Inácio, arro-
deado de aloprados por todos os lados! 

A empresa que ganhou a autorização, 
chamada de Sombra da Mata[ tinha de ser 
esse nome mesmo, sombra é escura] Terrapla-
nagem e Transporte Ltda, tem sede na cidade 
baiana de Campo Alegre de Lourdes. 

O documento que autoriza o desmata-
mento tem validade até o dia 27 de março de 
2010, podendo ser prorrogado [Vai acabar a 
pouca vegetação].

Se a Amazônia, que tem tanta planta, fez vigília, 
o que faremos nós, do Piauí? Ô Romeu Tuma, V. Exª 
deveria ser hoje o Delegado Federal que foi naquele 
tempo do Presidente Sarney. Aí eu pediria para V. Exª 
prender esses aloprados.
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O projeto prevê a implantação da carvoaria, o 
comércio do carvão vegetal e seu transporte. O res-
ponsável pela empresa é Antônio Carlos... 

Ele manda tudo aos jornalistas, mas isso não sai 
nos grandes jornais. Não pode sair nas televisões: é 
tudo comprado. Mas está aqui. Barack Obama ganhou 
foi com esses portais. Isso não sai. Isso é uma desmo-
ralização. Não sai. Chega!

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Tuma, me 
dê tempo aí.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– O Sérgio atrapalhou.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – O Sérgio 
ajuda. 

Biólogos afirmam que, apesar da mata ser com-
posta de cajueiros plantados nas últimas 3 décadas 
[eu plantei esses cajueiros; o caju, a castanha, o suco 
dão emprego], o impacto ambiental da implantação da 
carvoaria nas proximidades de uma reserva federal 
trará enormes prejuízos ambientais para fauna, flora, 
paisagem e solo da região. Ambientalistas também 
questionam o impacto causado pela fumaça e afirmam 
que o Governo do Piauí está criando uma cultura de 
transformar a natureza do Piauí em carvão.

Uma vez eu disse que há três coisas que só fa-
zemos uma vez na vida: nascer, morrer e votar no PT. 
Eu já fiz. O povo é que ainda não entendeu, mas eu 
continuo a minha reza, em nome do Piauí. 

Está criando uma cultura de transformar a na-
tureza do Piauí em carvão! Ele não pode mais dizer 
que é filho do Luiz Inácio, porque o Luiz Inácio não é 
Satanás. Para ter um bicho desses, que transforma 
nossos vegetais em carvão... Está muito complicado 
o negócio... O caso mais emblemático dessa situação 
é o da Serra Vermelha, quando a Semar e o Ibama 
autorizaram o desmatamento de 78 mil hectares para 
a produção de carvão. 

O escândalo, como eu disse, detectamos aqui. 
Por isso é que o Senado é necessário. Só nós po-
demos dizer, só nós podemos falar pelo povo. Estão 
todos amordaçados. Não é opinião pública, é opinião 
publicada, paga, antecipada. 

O caso mais emblemático dessa situa-
ção é o da Serra Vermelha, quando a Semar 
e o Ibama autorizaram o desmatamento de 
78 mil hectares para a produção de carvão. O 
escândalo teve grande repercussão na mídia 
nacional, e o Ministério do Meio Ambiente de-
cidiu paralisar o projeto,...

Por isso é que os aloprados tiraram a Marina Silva. 
Ela parou. O Piauí tem essa dívida com ela. No PT não 

é todo mundo aloprado, não. Está aí, ela freou. Naque-
le tempo, foram 78 mil hectares. Agora, eles voltaram, 
mesmo impedidos. São reincidentes, são tarados, são 
viciados. Em São Paulo, dizem que eles roubam, men-
tem e matam. No Piauí, eles não mataram, não. Mas 
roubam muito mais do que em todo lugar e mentem 
muito mais também. Ainda não mataram.

...chamado de Energia Verde, e iniciar 
os estudos para transformar a área no Parque 
Nacional Serra Vermelha.

Segundo informações de Weslley, repre-
sentantes do Ibama em São Raimundo Nonato 
relutam na tentativa de barrar a execução do 
projeto e a destruição da área.

Então, eu apelo ao Minc. Ele é homem, mas que 
ele tenha a grandeza daquela mulher, Marina Silva, do 
PT, que anos atrás...

Mas os 78 mil hectares que o PT vendeu para 
desgraçar o Piauí serviram para eles ganharem a elei-
ção. É assim que eles agem.

E quero te dizer uma coisa: eu tenho na memória 
isto aqui: em 1972, nós...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ...com a di-
tadura na nossa cidade para conquistar a Prefeitura 
de minha cidade. 

Os militares tinham aquele negócio do AI-1, AI-2, 
AI-3, AI-4, AI-5, mas eles deixavam ter uma eleição, a 
gente ganhava. Agora, desses aloprados não ganha 
não. Esses aloprados assaltam bancos, multiplicam 
as Bolsas Famílias, vendem isso e ganham dinheiro 
para ganhar as eleições. Nunca antes – viu, Luiz Iná-
cio? -, ou nunca dantes, como Camões, ou nunca an-
tes, como o nosso Presidente, houve tanta corrupção 
eleitoral em nosso País. Aqueles 78 mil hectares que 
transformaram os vegetais do Piauí em carvão é que 
deram o dinheiro para eles ganharem a eleição.

Mesmo faltando outra CPI, depois da CPI da 
Petrobras...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ...e não ga-
nha dinheiro não, porque essa Petrobras eles querem 
é para roubar mesmo, para ganhar eleição. 

Só faço uma pergunta: bem ali, no Chávez – eu 
já fui, ô Romeu Tuma -, é cinco reais, pode encher o 
tanque do carro. O bujão de gás lá é R$4,00, lá no meu 
Piauí é R$44,00. Então, essa é a diferença que a Pe-
trobras também usa para instrumentalizar essa farsa 
de corrupção eleitoral.

O único lugar onde ainda se combate o bom com-
bate é aqui. Este País não está igual a Cuba e à Vene-
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zuela – e como os novos meninos fizeram no Equador, 
na Bolívia, no Paraguai e na Nicarágua – pela nossa 
resistência no Senado.

Ô Minc, seja homem e faça como a grande mulher 
Marina Silva, impedindo isto, a vergonha: transformar 
a pouca vegetação do Piauí em carvão!

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador Alvaro Dias, tem V. Exª a palavra por dez 
minutos como inscrito.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Romeu Tuma, Srªs e Srs. Senadores, os deba-
tes acalorados sobre a instalação da CPI da Petrobras 
produziram algumas...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Senador, o senhor daria licença um segundinho?

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

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Não poderia, como paulista, deixar de saudar os 
estudantes da Faculdade de Direito do Centro Uni-
versitário da minha cidade, São José do Rio Preto, 
São Paulo. Então, é uma alegria estar presidindo, um 
paulista, e recebê-los. O Senado presta uma homena-
gem a vocês, na esperança de que, em breve, estarão 
conosco advogando em benefício dos mais necessi-
tados. Boa sorte.

Agradeço ao Senador Alvaro Dias pela gentileza.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Um paulis-

ta de Quatá na tribuna, Senador Romeu Tuma. É uma 
satisfação e a nossa saudação também aos universi-
tários do Estado de São Paulo.

Eu dizia, Sr. Presidente, que os debates sobre 
a instalação da CPI da Petrobras produziram afirma-
ções estapafúrdias, talvez a mais incrível aquela que, 
por ausência de argumentos competentes, torna-se 
a argumentação relevante para os que combatem a 
instalação da CPI a afirmação de que o objetivo da 
Oposição é a privatização da Petrobras. Uma anedota 
de mal gosto. Certamente, constará do anedotário da 
política nacional em lugar de destaque. Não há sentido 
uma afirmação como essa. Não há sequer bom sen-
so, muito menos inteligência. Fico até espantado, ao 
ver que não encontram argumentos mais consistentes 
para combater a instalação da CPI da Petrobras. Ao 
contrário, não desejamos privatizar a Petrobras.

Creio que há antecedentes que nos autorizam 
afirmar com autoridade que não há nenhum objetivo 
nas hostes do PSDB que não sejam o de preservar 
a empresa – uma CPI a favor da Petrobras, uma CPI 
para recolocar a empresa nos trilhos da correção, da 
honestidade, da qualificação técnica e profissional, 
da competência e da eficiência administrativa. Por-

que, Senador Romeu Tuma, de uns tempos para cá, 
a qualidade da administração da empresa foi puxada 
para baixo. 

A causa é, sem dúvida, o loteamento. Transfor-
maram a empresa Petrobras numa imobiliária para 
loteamento. Lotearam a empresa entre aliados do 
Governo. 

Não cabe aqui apontar o dedo e acusar esse 
partido, aquele partido ou o outro partido. A responsa-
bilidade é do Presidente da República. É o Presidente 
da República que adota o modelo do loteamento para 
obtenção de apoio político. A barganha – a vergonhosa 
barganha –, utilizando-se de uma empresa que é pa-
trimônio do povo brasileiro. E, por isso, ninguém aqui 
imagina a hipótese de privatizar. 

É bom dizer que denúncia sobre administração 
temerária e claudicante não é única e exclusivamente 
prerrogativa oposicionista. Vem de fora, inclusive. Ins-
tituições financeiras internacionais de grande respei-
tabilidade no mundo financeiro, há algum tempo, há 
alguns meses, antes do final do ano passado, cobravam 
explicações da direção da Petrobras sobre a gestão 
pública que se vinha empreendendo, que produzia, 
inclusive, prejuízos aos acionistas – e são 700 mil os 
acionistas da Petrobras – com a queda do valor das 
ações. A Petrobras não explicou, através de sua dire-
toria, as razões que justificassem a queda no valor das 
ações. E a dificuldade de caixa? Isso se bateu aqui: 
a Petrobras não conseguiu empréstimos no mercado 
e foi à Caixa Econômica Federal buscar R$2 bilhões 
para fechar o caixa. 

Depois, no final do ano, dificuldades de caixa 
obrigaram a direção da Petrobras a uma mágica con-
tábil, mudando o regime de pagamento de impostos 
e sonegando R$4,3 bilhões, em prejuízo para Municí-
pios e Estados brasileiros, em prejuízo do povo brasi-
leiro, afinal, a Petrobras representa 17% dos tributos 
do País.

Portanto, nós estamos elencando no requeri-
mento que justifica a instalação da CPI da Petrobras 
fatos determinados relevantes, indícios gravíssimos de 
corrupção, desvios, favorecimento ilícito. São pontos 
essenciais para a investigação. Nós não incluímos a 
temerária gestão desenvolvida pelos atuais dirigentes 
da empresa e as suas consequências. 

Evidentemente é bom até reprisar aqui – já 
falamos sobre isso, mas vamos rememorar quais 
são esses fatos determinados. Eles têm origem em 
três inquéritos da Polícia Federal, as operações de-
nominadas: Castelo de Areia, Águas Profundas e 
Royalties. Têm origem em auditorias do Tribunal de 
Contas da União.
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Ainda hoje a Folha de S.Paulo divulga que o Tri-
bunal de Contas da União tem indícios de fraudes que 
chegam a R$230 milhões. Eu conversei com o Presi-
dente Ubiratan Aguiar, do Tribunal de Contas da União, 
que está preparando toda a documentação.

Assim que a CPI requerer essas auditorias, o 
Tribunal de Contas prontamente, oferecerá todos os 
subsídios necessários à Comissão Parlamentar de In-
quérito. São 230 milhões em fraudes já confirmadas 
pelo Tribunal de Contas, mas existem 171 processos 
ainda não concluídos em relação à Petrobras. 

Portanto dizer que não é patriótico requerer uma 
CPI para investigar tudo isso, para colocar esse mal à 
luz, a fim de que ele possa ser devidamente investiga-
do, denunciado, combatido e condenado, não é uma 
argumentação estapafúrdia, Senador Mão Santa? É 
evidente que é. Impatriótico seria fechar os olhos para 
essa realidade. 

A omissão seria cumplicidade. Seríamos todos 
cúmplices da desordem administrativa e da corrupção 
instalada. Seremos cúmplices da fragilização de uma 
empresa de robustez econômica e financeira inegável, 
de conceito imbatível nacional e internacionalmente. 

Os fatos determinados aludem a superfaturamento 
da refinaria da Petrobras em Pernambuco ou superfa-
turamento bilionário. Esses fatos determinados dizem 
respeito também a aditivos concedidos nas obras de 
construção de plataformas de exploração de petróleo 
em alto mar, irregulares, levando em conta a flutuação 
do dólar em relação ao real, iniciativa proibida contra-
tualmente; dispositivo contratual ignorado pela direção 
da Petrobras; prejuízos avaliados em cerca de US$177 
milhões; royalties – já abordamos essa questão, a de-
núncia de desvios nesta operação de distribuição de 
royalties entre os Municípios do Rio de Janeiro –; a 
incrível sonegação de R$4,3 bilhões; os recursos re-
passados aleatoriamente para patrocinar eventos como 
blocos carnavalescos na Bahia, festas juninas – nada 
contra blocos carnavalescos, nada contra festas juni-
nas, mas tudo contra a corrupção, o desvio do dinheiro 
público. Há denúncia do Ministério Público da Bahia em 
relação a esse fato, recursos repassados por meio de 
ONG comandada por liderança do partido governista 
no Estado da Bahia.

Aliás, houve uma manifestação no Rio de Janeiro 
agora há pouco contra a CPI da Petrobras, comanda-
da por entidades sindicais que recebem dinheiro de 
patrocínio da Petrobras, que serão investigadas tam-
bém. É fato determinado e constante do requerimento 
que elaboramos. A CUT recebe recursos da Petrobras 
para patrocínio. Haverá investigação. Indiretamente a 
Petrobras está patrocinando com recursos públicos 
essa manifestação, no Rio de Janeiro, daqueles que 

se colocam cúmplices da corrupção, contra a investi-
gação e, portanto, contra o combate que se deve travar 
para acabar com a impunidade no País.

Nós já conhecemos entidades sindicais que res-
peitavam as aspirações populares. Elas existem. Não 
são elas, as entidades em si, que desrespeitam. São 
pseudo líderes que eventualmente ocupam posições 
de liderança e as utilizam não para atender as aspi-
rações coletivas, mas na busca de objetivos escusos 
que só interessam àqueles que convivem à sombra da 
corrupção no País.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, e os prejuízos? 
Os prejuízos são incríveis para o País e para os bra-
sileiros. 

Como justificar os preços cobrados hoje no Brasil 
pelo combustível? Como pode o Governo justificar o 
preço cobrado pela gasolina, pelo óleo diesel, os pre-
ços mais altos do mundo, enquanto cai lá fora o preço 
do barril do petróleo e os países reduzem os preços 
dos seus combustíveis? No Brasil não há recuo, não 
há hipótese de queda de preços, aqui só há a elevação 
dos preços. Como justificar? 

O Governo transformou em espetáculo o anúncio 
da autossuficiência do petróleo no Brasil. Pois bem, 
neste ano nós teremos um déficit de 8 bilhões de dó-
lares na balança comercial referente a óleo e seus 
derivados. Como justificar? 

Isso é sintoma de competência administrativa 
ou é reflexo da incompetência que se generalizou 
no Governo Federal e que alcançou lastimavelmente 
aquela que é considerada a coroa da rainha, a Petro-
bras, de história, de tradição e que significa orgulho 
dos brasileiros? 

Sr. Presidente, teremos em breve a instalação des-
ta CPI. Nos debates desses dias, a discussão sobre a 
composição dessa comissão parlamentar de inquérito. 
Pelo Regimento, art. 78, §1º, cabe à Oposição quatro 
titulares. Até aqui o entendimento da Mesa foi de que 
teríamos três. Para nós, o Regimento é claro. A Opo-
sição deve ter quatro titulares, já que a contagem deve 
se dar em função da diplomação dos eleitos e não em 
função da atual bancada, que é consequência de mu-
danças havidas desde a diplomação dos eleitos.

Há discussão sobre quem deve presidir a comis-
são. É evidente que deve ser a Oposição. Se o Gover-
no terá a relatoria, nada mais justo do que comparti-
lhar o comando dos trabalhos, a direção dos trabalho. 
É da tradição, é praxe, sempre se respeitou. Seria a 
primeira oportunidade em que o desrespeito se daria 
se o Governo agora concluísse por dominar de forma 
absoluta a direção dos trabalhos desta CPI. 

Seria uma CPI chapa branca. É evidente que nós 
sequer cogitamos a hipótese de o Governo tentar in-
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terferir na escolha do oposicionista que deve presidir a 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Sequer admitimos 
a hipótese de que possa ter o Governo o direito de vetar 
este ou aquele nome da Oposição. Seria extravagante 
da parte do Governo tentar impor um nome mesmo 
que dos quadros oposicionistas. Esperamos que na 
próxima semana isso se resolva para que se iniciem os 
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.

São tantas as denúncias, Senador Mão Santa, que 
seria impossível apurá-las. No entanto, a CPI haverá de 
estabelecer prioridades para a sua investigação. Não 
queremos gerar falsa expectativa. A Oposição é mino-
ria, terá dificuldades. Certamente teremos dificuldades 
na convocação de determinadas autoridades, teremos 
dificuldades para quebrar sigilo bancário, fiscal e tele-
fônico de determinadas personalidades, mas devemos 
cumprir o nosso dever, buscando criativamente instru-
mentos para uma atuação que possa ser considerada 
consequente e responsável.

Para finalizar, Sr. Presidente, as consequências 
desta CPI. Certamente teremos uma Petrobras forta-
lecida. Ao contrário do que muitos possam imaginar, 
a CPI não vai produzir queda no valor das ações da 
Petrobras.

Assim que o mercado se aperceber que há autori-
dades constituídas no País preocupadas em combater 
a corrupção e acabar com a impunidade, em recolocar 
a empresa nos trilhos da correção, da honestidade, 
da competência, certamente haverá valorização das 
ações. Ganharão os acionistas, ganharão os brasilei-
ros e o nosso País.

Nós estamos, portanto, imbuídos do propósito de 
preservar a grande empresa e de recolocá-la nos ca-
minhos da eficiência. A CPI tem esse papel, tem essa 
importância, e esse é o comportamento da Oposição 
diante desse fato político que ganhou repercussão nos 
últimos dias. Esperamos que essa CPI possa cumprir 
o seu dever.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Álvaro Dias, 
o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª traduz a grandeza deste Senado da República. 
Alvaro Dias iniciou sua carreira política em 1969, como 
Vereador, em Londrina. O Prefeito era um piauiense, o 
Dalton Paranaguá, figura extraordinária como médico e 
administrador. E, desde aí, ele vem alternando ações 
do Executivo com o Legislativo. Ele é uma espécie de 
Carlos Lacerda, é bom nos dois. E V. Exª teve uma for-
te inspiração e muita coragem. Que o Brasil conheça 

se o petróleo é nosso, se a Petrobras é nossa, ou se 
é só de aloprados.

Agora, na ordem, é o Senador Eduardo Suplicy.
Ele veio checar aqui, ô Zambiasi. A não ser que 

ele ceda. Ele é gentil.
Não, mas é porque para comunicação inadiável 

já tinha atingido... Ah! Então, é. Espera aí... V. Exª pode 
me desculpar, é porque houve uma troca aqui. Ele está 
inscrito para comunicação inadiável. Mas vai ser breve. 
E é bom, porque eu estou anunciando para São Paulo 
e para o Brasil Eduardo Suplicy. Com o meu anúncio 
e o seu discurso, V. Exª vai superar a candidata a Pre-
sidente. Vai acabar sendo.

Senador Zambiasi é o próximo orador, pronto. 
Ele cedeu, generosamente. Houve um mal-entendido. 
Aí já foi anunciado Eduardo Suplicy para São Paulo, 
Brasil e todos.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Pre-
sidente Mão Santa e Senador Suplicy, muito obrigado. 
Eu agradeço a gentileza. Poderia aguardar, sem ne-
nhum problema.

Eu estava agora mesmo conversando com o Se-
nador Alvaro Dias com relação à questão do preço da 
gasolina. As pessoas reclamam muito, porque acham 
muito alto.

Recebi uma demanda da Câmara de Vereadores 
de Caxias do Sul questionando os valores do preço 
da gasolina. Como é um tema técnico, obviamente é 
de ordem técnica a resposta. Mas sempre que se fala 
em combustíveis, mexe-se, obviamente, no interesse 
cotidiano dos cidadãos e cidadãs.

Acho importante que o tema do custo do com-
bustível, na mobilidade urbana deste País, tenha que 
ser discutido também.

Eu estou concluindo hoje, Presidente Mão Santa, 
uma série de manifestações, uma série de pronuncia-
mentos, no qual tenho abordado um tema que tem me 
angustiado bastante, que é uma grande epidemia. Aliás, 
não é epidemia, é pandemia, aproveitando um tema 
utilizado pela Organização Mundial de Saúde para a 
questão da Gripe A, a popular Gripe Suína, que, pela 
sua extensão, ganha já a expressão de pandemia.

Existem outras endemias no mundo que estão 
matando gente todos os dias e que, infelizmente, não 
ganham a dimensão e o espaço que assuntos mais 
midiáticos conseguem receber. É o caso da endemia da 
dependência das drogas, da endemia da dependência 
do crack. E eu pretendo continuar trazendo este tema 
ao debate aqui no Senado, de forma insistente, para 
que possamos refletir sobre os rumos que devemos 
tomar para enfrentar esta triste realidade.
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Conforme informei na semana passada, apre-
sentei o PLS nº 187, de 2009, que “altera a Lei nº 
11.343, de 23 de agosto de 2006, propondo mais rigor 
na punição no crime de tráfico de drogas, cujos efei-
tos sejam mais gravosos para a saúde”. Realmente 
devemos ampliar a pena para punir com maior rigor o 
tráfico do crack.

Lembro que isso é apenas parte de uma grande 
empreitada, que passa também pela educação, pela 
informação e pela saúde pública. Trata-se de educação 
porque, à medida que a população tomar conhecimento 
mais amplamente dos danos que essa droga causa, 
haverá menos chance de um jovem experimentar a 
famigerada primeira pedra.

Trata-se de informação, de investir em campanhas 
educativas de forma a tornar as informações acessíveis 
a toda a nossa juventude, mais exposta à atuação dos 
traficantes. E quando falo em saúde pública, trata-se de 
investir na reabilitação e na prevenção da reincidência 
dos dependentes, não especificamente o dependente 
químico, mas especificamente o dependente do crack, 
da pedra, que já somam mais de 50 mil no Rio Grande 
do Sul, meu Estado, conforme dados da Secretaria de 
Saúde do Estado.

Dotar o nosso sistema de saúde de condições 
para atender essa demanda de usuários talvez seja 
a tarefa mais árdua dado o baixíssimo índice de re-
cuperação desses dependentes, talvez porque, ao 
procurarem ajuda, não recebam o encaminhamento 
adequado e acabam retornando ao vício.

Nesse sentido, tramita na Câmara dos Deputados 
outro projeto de minha autoria, o PL nº 3640, de 2008, 
que permite que a União possa celebrar convênios, 
além dos Estados, diretamente com os Municípios com 
o objetivo de prevenir o seu uso indevido e possibilitar 
também a atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas.

Tenho certeza de que a aprovação desse pro-
jeto permitirá que os governos, tanto federal quanto 
municipais, possam ter uma política coordenada e 
integrada para atuar com mais eficiência nesse senti-
do. Para tanto, peço à Câmara dos Deputados que dê 
celeridade à tramitação desse projeto, porque, assim, 
os Municípios poderão atuar com mais eficiência na 
prevenção ao uso de drogas, especialmente o crack, 
em convênios com o Sisnad, a secretaria que trabalha 
essa questão, o Sistema Nacional Antidrogas.

Especialistas entendem que o usuário crônico 
do crack deve ser cuidado por uma equipe especiali-
zada, formada por psicólogos e psiquiatras, Senador 
Mão Santa, V. Exª que é médico, antes de começar 
o tratamento. O atendimento prestado pelo Sistema 
Único de Saúde – SUS se mostra ainda muito inefi-

ciente. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
fazem parte do programa de saúde mental do Minis-
tério da Saúde.

Segundo dados do próprio Ministério, o Governo 
Federal investiu em 2008, mais de R$1 bilhão em todo 
o programa de saúde mental; não temos, infelizmente, 
os valores específicos para o tratamento de depen-
dentes químicos.

Na prática, os CAPS, como são conhecidos, fa-
zem apenas um trabalho de redução de danos, por não 
possuírem um local especializado para o tratamento 
de dependentes químicos.

A especialista da Universidade de Brasília, Ma-
ria Fátima Sud Brack, coordenadora do Programa de 
Estudos e Atenção às Dependências Químicas, em 
entrevista recente, afirmou que os serviços de saúde 
mental muitas vezes se recusam a aceitar dependen-
tes de crack, e por isso ela mesma já teve que enca-
minhar pacientes sem informar que eram dependentes 
de drogas, senão não seriam aceitos.

É um fato, não há preparo para atendimento a 
dependentes químicos dentro desses centros. Há um 
total atordoamento dos profissionais, que não sabem 
nem para onde encaminhar um garoto que esteja usan-
do crack. Por isso, entendo que a política adotada pelo 
Governo deve ser mudada radicalmente, e exigem-se 
medidas urgentes.

Fico olhando todo o impacto, toda a divulgação 
que a Gripe Suína recebeu no mundo inteiro. A ende-
mia, a preocupação, as manifestações, as mobilizações. 
Graças a Deus, esse problema chegou ao Brasil, por 
enquanto, com poucos efeitos. Lá no Rio Grande do 
Sul foram registrados 17 casos suspeitos.

Ontem, preparando esses dados para essa ma-
nifestação, Senador Mão Santa, eu telefonei para al-
gumas farmácias de Porto Alegre. Perguntei se tinham 
à venda o remédio, os comprimidos para a Gripe A, a 
Gripe Suína, ao preço de quase R$160,00 a caixinha 
com dez comprimidos. Liguei para três, quatro farmá-
cias e os estoques estão acabados, não há estoque. 
No fundo, a endemia se transforma num grande negó-
cio para laboratórios multinacionais, um maravilhoso 
negócio. Aliás, estava lendo esses dias que as ações 
desses laboratórios sobem muito enquanto esse medo 
da gripe ganha um grau de pânico. Quantas vítimas 
essa endemia causou no mundo? Algumas. Temos de 
estar preparados para enfrentá-la. Acho que a infor-
mação é fundamental. Por isso que, quando vejo toda 
essa mobilização em relação a essas gripes, a suína, 
a aviária e outras, infelizmente, não consigo perceber 
mobilização parecida em relação à questão da depen-
dência química, das drogas, do crack.
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Nós não temos, Senador Praia, uma estatística 
sobre quantas pessoas morreram ontem em relação 
ao crack, mas foram dezenas com toda a certeza. Na 
medida em que nós temos 50 mil dependentes no 
meu Estado, quantos serão lá no Amazonas? E aqui 
em Brasília? E no Rio de Janeiro ou em São Paulo? 
Quantos serão no Brasil? A estatística no meu Esta-
do diz que há 50 mil usuários dependentes. Mas e no 
Brasil? Não é uma endemia? Não seria uma ende-
mia? O detalhe é que, para essa endemia, você não 
compra remédio na farmácia. Nenhum laboratório está 
oferecendo algum tipo de medicamento que possa ser 
comprado no balcão da farmácia e que possa minimi-
zar o drama desses dependentes, porque quem entra 
nesse caminho dificilmente encontra a via da volta. É 
quase um caminho sem volta.

Então, é uma preocupação que me chama aten-
ção, a endemia da dependência química e das drogas, 
Senador Praia.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Pois 
não.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Só para 
parabenizá-lo, Senador, e dizer o seguinte: nós, na 
verdade, estamos perdendo nessa guerra contra as 
drogas no nosso País. Nós não temos avançado no 
combate. Então, precisamos agir urgentemente para 
vermos como é que nós vamos tratar essa questão, 
que é um problema seriíssimo, como V. Exª muito bem 
está relatando neste momento. Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Eu que 
agradeço, colega Praia, a sua intervenção. Essa é uma 
luta que tem que ser de todos.

No meu Estado, a Associação do Ministério Pú-
blico do Rio Grande do Sul lançou, semana passada, 
uma campanha que é absolutamente meritória: Crack 
– Ignorar é o seu Vício? É isso, é no sentido de criar 
conscientização. A campanha promove palestras em 
escolas, sindicatos e associações de bairro. Para isso, 
a iniciativa está contando com o apoio de entidades 
como a Central Única das Favelas do Estado (Cufa-
RS), a Procuradoria-Geral de Justiça, a Associação 
dos Juízes do Rio Grande do Sul e a Secretaria Es-
tadual de Saúde.

Esse é um desafio de todos nós, porque, diante 
de um efeito devastador que uma droga como o crack 
vem revelando, é louvável e tem que ser destacada e 
divulgada a iniciativa da Associação do Ministério Pú-
blico do Rio Grande do Sul, da Central das Favelas do 
Rio Grande do Sul e de outras entidades associadas 
lançando essa campanha, alertando para as conse-
quências desta terrível chaga.

Paralelamente, nós entendemos que o Governo 
também deve contribuir com a sua parte. Cito apenas 
um exemplo, e veja como existem muitas coisas a se-
rem feitas. Quando um usuário que é segurado da Pre-
vidência Social, por exemplo, consegue o benefício do 
auxílio-doença para se submeter a um tratamento da 
sua dependência, também tem problemas para concluir 
esse tratamento. Ocorre que muitos peritos ainda não 
estão instruídos suficientemente a respeito das espe-
cificidades de um tratamento da dependência química, 
que envolve a internação do dependente por longos 
períodos, durante a qual é promovida a sua recupera-
ção física, dada a emaciação sofrida pelo toxicômano 
e o necessário acompanhamento psicológico que lhe 
permite abandonar o vício. Ao perceberem, depois de 
um certo período de tratamento, a visível melhora na 
aparência física do usuário de drogas, simplesmente 
indeferem a prorrogação do benefício, por julgarem o 
indivíduo em condições, apto para retornar ao trabalho. 
É uma temeridade, pois, em muitos casos, o indivíduo 
acaba retornando ao vício por não concluir adequada-
mente um tratamento para sua dependência.

Para acabar com a discricionariedade desse ato, 
que hoje é exclusivo de um perito médico, apresen-
tei nesta semana o PLS nº 202, de 2009. Ele preten-
de incluir dispositivo na Lei nº 8.213, de 1991, para 
permitir que, na hipótese da decisão da cessação do 
auxílio-doença do dependente químico, por parte da 
perícia médica, essa decisão possa ser revisada au-
tomaticamente por uma junta de peritos, com garantia 
do direito de manifestação do requerente. Espero, com 
isso, estar agindo nas três vertentes do problema: a 
prevenção, a repressão e o tratamento.

Presidente Mão Santa, enquanto o SUS não 
apresenta respostas ao problema, os dependentes 
químicos procuram outras formas de se verem livres 
do vício, eles e suas famílias. Foi em uma comunidade 
terapêutica evangélica que uma jovem, com o nome 
fictício de Carla, com 30 anos, moradora de Brasí-
lia, ex-usuária de crack, procurou ajuda e despertou 
a sua espiritualidade. Para ela, ler a Bíblia durante 
o tratamento foi fundamental para sua recuperação. 
Creio que seja uma alternativa viável também investir 
e apoiar essas comunidades terapêuticas, uma vez 
que elas prestam voluntariamente e, muitas vezes, 
a duras penas, um serviço que deveria ser oferecido 
pelo Poder Público.

Que possamos, então, continuar refletindo sobre 
esse tema e que possamos, conjuntamente, buscar 
alternativas para combater essa triste realidade que 
avilta a sociedade brasileira.

Obrigado, Presidente Mão Santa.

    553ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 22 18831 

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador?

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Sena-
dor Cristovam Buarque.

Sr. Presidente, tão generoso, como é a sua mar-
ca, o aparte está concedido.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Creio 
que os melhores apartes são quando o orador já ter-
minou, porque, assim, não se interrompe o discurso, 
que estava tão bem concatenado sobre um tema tão 
importante. Fico feliz, Senador, que o senhor esteja 
trazendo este problema, porque ele faz parte de um 
conjunto de problemas que ameaçam o futuro do Brasil. 
Nós estamos esquecendo isso. Nós, hoje, estamos em 
risco no Brasil. Nós somos um País ameaçado, amea-
çado pela destruição ambiental, ameaçado pela falta de 
conhecimento necessário para realmente atravessar o 
século XXI e ameaçado pelo problema das drogas. É 
muito mais do que um simples problema de famílias, 
do que um simples problema de um ou outro jovem. 
Este é um problema que ameaça o futuro do nosso 
País. E, quando o futuro de um país está ameaçado, 
tem que haver uma mobilização. Quando há uma inva-
são, uma ameaça de guerra, convocam-se reservistas, 
treinam-se soldados, compram-se armas. Mas a gente 
tem que estar preparado. Nós não estamos dando a 
importância devida ao problema que o senhor trouxe 
aqui. Então, fico feliz que tenha trazido. Mas não temos 
feito algumas vigílias aqui que têm dado repercussão 
nacional, como fizemos com os aposentados, como 
fizemos com a Amazônia e vamos fazer pelas crian-
ças brasileiras? Façamos uma vigília, aqui no Senado, 
sobre o problema da droga neste País. É uma ideia 
que deixo ao senhor, como quem tomou a liderança; 
ao Senador Paulo Paim, que tem sido um grande de-
fensor deste assunto, também do Rio Grande do Sul, e 
quem liderou a convocação da vigília dos aposentados. 
Vamos fazer uma vigília sobre o problema da droga, 
trazendo pessoas aqui, não só Senadores, como fize-
mos com a da Amazônia, sob a forma de audiência, 
trazendo pessoas para falarem sobre o assunto. De 
tal maneira que a gente possa mostrar que o Senado 
está preocupado, que o Senado tem uma proposta. 
Essa é a ideia que eu queria lhe dar, no final do seu 
discurso. E o senhor aceitando, encampar. E que vire 
uma proposta sua, mais do que merecida, porque foi 
o senhor que trouxe o problema para cá: Uma vigília, 
no Senado Federal, sob a forma de audiência públi-
ca, de mais de uma comissão. E coloco a Comissão 
de Direitos Humanos à disposição, a de Assuntos So-
ciais também seria boa, para discutirmos o problema 
da droga no Brasil e a ameaça desses riscos para o 
futuro do nosso País.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Sena-
dor Cristovam, agradeço a sugestão e a sensibilidade 
de um educador que tem a percepção da importância 
das mobilizações. Vamos unir as Comissões de As-
suntos Sociais e de Direitos Humanos e, quem sabe, 
possamos fazer uma vigília do Congresso brasileiro, 
trazendo a esta Casa representantes de entidades, 
como é o caso da Associação do Ministério Público 
do Rio Grande do Sul, que lança essa campanha de 
mobilização junto às escolas. Lá esteve presente in-
clusive o rapper carioca MV Bill, autor do documentá-
rio Falcão – Meninos do Tráfico. Levou a experiência 
pessoal e seu grito de alerta em relação ao problema. 
Trazendo representantes da Cufa – Central Única das 
Favelas do meu Estado, do Rio de Janeiro e do Brasil, 
que realmente trazem experiências do cotidiano da 
periferia, saindo dos gabinetes e indo exatamente ao 
encontro de onde está o problema. 

A ideia de V. Exª deve ser discutida nas Comis-
sões e trazida ao Plenário, e que não seja iniciativa 
de um Parlamentar, que seja iniciativa da Casa, do 
Congresso. Porque é através do coletivo que conse-
guimos produzir a necessária reação que o tema exige 
em âmbito nacional.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O Senador Sérgio Zambiasi usou da palavra, mos-
trando suas preocupações com a expansão do uso da 
droga, do crack.

Convidamos para usar da palavra, de acordo com 
a inscrição dos oradores, o Senador Eduardo Suplicy. 
Ele é do Partido dos Trabalhadores e representa o Es-
tado de São Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, 
recebo uma visita pessoalmente importante para mim 
hoje: a da Srª Zélia Gonçalves Pimenta, que se encon-
tra na tribuna de honra do Senado e que colabora com 
os trabalhos de minha residência em Brasília, há 11 
anos. Hoje, ela resolveu visitar o Senado para saber 
como nós aqui trabalhamos. Então, é uma alegria para 
mim poder falar com a presença dela.

Presidente José Sarney, tendo em conta a de-
claração feita pelo Presidente Lula na República Po-
pular da China, em uma visita que, acredito, trará 
frutos importantes para a relação de nosso País com 
aquele extraordinário país que, com cinco mil anos de 
civilização, de idade, vem dando lições ao mundo de 
como enfrentar o problema da dificuldade de desen-
volvimento, superando o atraso que por décadas viveu, 
mas dando demonstrações, nas últimas décadas, de 
um extraordinário dinamismo, de como é possível se 
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aplicar conhecimento, tecnologia, avanço educacional, 
oportunidades maiores para todo o povo e, sobretu-
do, com um desenvolvimento dinâmico formidável... 
Inclusive, neste período de crise econômica, a crise 
na China, por enquanto, tem baixado o ritmo de cres-
cimento extraordinário de 11%, 12%, para algo como 
8% ou 7% ao ano, mas ainda é extraordinariamente 
mais do que, por exemplo, nós do Brasil estamos neste 
ano prevendo que vai acontecer: 1% de crescimento 
do Produto Interno Bruto. Mas tenho a convicção de 
que o bom relacionamento do Brasil com a Repúbli-
ca Popular da China vai ajudar a economia brasileira 
a avançar mais. Portanto, desejo augúrio e sucesso 
como resultado da visita do Presidente Lula à China 
e, hoje, à Turquia.

Mas, Senador...
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Su-

plicy, peço licença a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pois não.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Estamos rece-

bendo a visita de estudantes paulistas, da cidade de 
Limeira, do Instituto Superior de Ciências Aplicadas – 
ISCA, da Faculdade de Limeira.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito bem.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Então, como 
o senhor é paulista, como eu, eu queria saudá-los e 
homenageá-los pela presença em nosso plenário. E 
peço desculpas a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador Romeu Tuma. Quero saudar 
os estudantes e professores do Instituto Superior de 
Ciências Aplicadas, de Limeira e dar as boas-vindas a 
todos vocês que vêm visitar o Senado Federal.

Sr. Presidente, eu gostaria de também confir-
mar aquilo que eu disse perante as manifestações de 
inúmeros Senadores, quando aventaram a hipótese 
de que o Presidente Lula iria aconselhar um terceiro 
mandato. E lá da China o Presidente Lula disse que 
não considera essa hipótese. Inclusive, ele tem mui-
ta confiança de que a Ministra Dilma Rousseff vai se 
restabelecer inteiramente. Aliás, o próprio médico da 
Ministra Dilma diz que ela está curada. Esse trata-
mento será necessário e pode, efetivamente, abater 
um pouco, mas quero aqui expressar mais uma vez 
minha confiança na extraordinária capacidade da Mi-
nistra Dilma Rousseff e, sobretudo, dizer do meu apoio 
para que ela possa conduzir, primeiro, seu trabalho 
como Ministra da Casa Civil e, depois, como acredito 
que vai acontecer, ela terá o apoio, o respaldo de to-
dos nós do PT e da Base do Governo, para se tornar 
candidata à Presidência.

Então, não há por que estarmos nos preocupan-
do com esta questão de modificar a Constituição para 
possibilitar um terceiro mandato. O Presidente Lula 
conhece a minha posição, e aqui reitero o que ele 
próprio disse aos Senadores do PT: “Não considerem 
a hipótese de estar defendendo um terceiro mandato. 
Sabem os Srs. Senadores, as Srªs Senadoras que a 
minha disposição de apoiar a Ministra Dilma Rousseff 
tem, inclusive, a ver com o fato de ela ter considera-
do muito interessante e apoiado a ideia daquilo que 
já é lei: de passar da fase do Programa Bolsa Família, 
para um dia chegarmos à Renda Básica de Cidada-
nia como um direito simplesmente universal, de todas 
as pessoas”; ou seja, não importam a origem, a raça, 
o sexo, a idade, a condição civil e socioeconômica, à 
ideia de partilharmos da riqueza desta Nação como 
um direito à cidadania.

Se fosse hoje, portanto, os 191 milhões de bra-
sileiros e brasileiras e mesmo os estrangeiros aqui re-
sidentes, há cinco anos ou mais, teriam esse direito. 
Isso vai acontecer em breve.

E já existem lugares do Brasil – como a Vila de 
Paranapiacaba, em Santo André; Santo Antônio do 
Pinhal, um Município de sete mil habitantes ali na 
Serra da Mantiqueira, próximo de Campos do Jordão; 
e outros Municípios – que estão considerando a hipó-
tese de experiências pioneiras da Renda Básica de 
Cidadania.

Sr. Presidente, eu gostaria de ler aqui um mani-
festo da Red Renta Basica, da Espanha, cujo Presi-
dente é Daniel Raventós.

Pois bem, a Espanha, como o Brasil, também 
está vivendo um momento de crise econômica, e a Red 
Renta Basica, com sede em Barcelona, resolveu lançar 
um manifesto sobre como a instituição de uma renda 
básica para toda a população espanhola irá contribuir 
para enfrentar a crise de uma forma saudável.

Então, vou aqui ler o conteúdo desse manifesto, 
que obviamente constitui uma reflexão para todos os 
brasileiros. Inclusive, aqueles de Limeira podem trans-
mitir ao Prefeito e aos Vereadores de Limeira que me 
disponho a visitar Limeira, a ir a sua instituição de en-
sino também, inclusive, para falar a respeito da Renda 
Básica para o Prefeito e todos os Vereadores, seja na 
Câmara Municipal, seja na Prefeitura, na instituição de 
ensino de Limeira, nas faculdades ou na praça públi-
ca, conversando com todo o povo sobre as vantagens 
desse instrumento.

Pois bem, o que diz o Manifesto: Uma Renda Bá-
sica na Situação Atual de Crise Econômica, da Red 
Renta Basica, da Espanha:

O impacto da crise econômica vem sen-
do maior que o previsto há alguns meses. Atu-
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almente, todas as pessoas com o mínimo de 
informação julgam estarmos diante de uma 
crise sem precedentes desde a Grande De-
pressão de 1929. Até o ano passado, muita 
gente considerava a situação como aflitiva, 
mas de curta duração; era outra crise, dentre 
muitas que ocorreram desde a segunda me-
tade do último século.

Hoje tudo indica que não é bem assim.
As consequências sociais dessa crise 

econômica são realmente muito graves. Ape-
sar de ser impossível saber se neste momento, 
2009, estamos no início ou no meio da crise 
(definitivamente não estamos no fim). Alguns 
desses efeitos já são catastróficos, particular-
mente para os segmentos da população que 
perderam ou estão na iminência de perder seus 
empregos. O incremento do desemprego está 
ocorrendo a uma velocidade e a uma magni-
tude jamais conhecidas. Todas as previsões 
são desfeitas diante da realidade dos dados. 
Nenhuma previsão mencionava que o desem-
prego chegaria a 17,3% no primeiro trimestre 
de 2009, como sabemos hoje. Pesquisadores 
previam que, até o final de 2010, o desempre-
go poderia chegar a 30%. Hoje, sabemos que 
o número de desempregados no Reino Unido 
e na Espanha superou, oficialmente, os quatro 
milhões. O futuro parece mais nebuloso por-
que a recuperação econômica, quando ocor-
rer, não será capaz de absorver, rapidamente, 
os cinco milhões de desempregados, número 
que será alcançado, ou mesmo ultrapassado, 
até o final dessa crise.

Os níveis de pobreza na economia es-
panhola permaneceram constantes ao longo 
das últimas décadas. Entretanto, com a crise 
econômica, o percentual da população abaixo 
da linha de pobreza está crescendo. Ao longo 
dos últimos dez anos, tivemos a necessidade 
de ter elevadas taxas de crescimento econô-
mico para manter a proporção de população 
pobre em cerca de 20% em relação à popu-
lação total: a atual situação aumentará signi-
ficativamente essa proporção.

O impacto generalizado da crise também 
revelou uma rede de proteção social deficien-
te, fragmentada e contraditória. Além disso, 
a crise forçou o governo a adotar medidas 
urgentes, tornando mais graves as arbitra-
riedades e os desvios do nosso sistema de 
proteção social.

Diante da situação atual, acreditamos que 
a proposta de uma Renda Básica (RB), um pa-
gamento incondicional para todos os cidadãos 
com residência fixa [ali na Espanha], pode tra-
zer muitos benefícios para os segmentos de 
população mais afetados pela crise.

É óbvio que a RB, pelos efeitos importan-
tes que possa gerar, não é uma medida que 
por si só possa pôr fim à crise; no entanto, não 
temos dúvida de que ela atenua as consequ-
ências sobre os segmentos mais frágeis da 
população. Defender a RB numa situação de 
crise não significa ausência de boas razões 
para defendê-la também em tempos de pros-
peridade econômica. Simplesmente queremos 
sugerir que, se algumas das vantagens da RB 
possam ter efeitos benéficos nas situações 
econômicas estáveis, elas ganhariam mais 
força numa situação de crise econômica grave 
como a atual. Por quê?

Tendo acesso a uma RB permanente, 
em caso de perda de emprego, a pessoa po-
derá enfrentar o futuro de maneira menos pre-
ocupante. Embora seja essa a característica 
da RB em qualquer conjuntura econômica, 
numa crise, quando o desemprego é muito 
mais alto e cresce a uma taxa acelerada, isso 
ganha relevância. Contar com a RB quando o 
desemprego se eleva e as promessas de re-
cuperação de emprego são vazias garantirá, 
mesmo que de forma austera, a sobrevivência 
no curto prazo.

A pobreza não é apenas a privação de 
meios materiais de subsistência. Ela também 
implica dependência da arbitrariedade e da 
ganância dos outros, redução na autoestima 
das pessoas, além do isolamento social. Uma 
RB equivalente à renda de subsistência seria 
uma forma de pôr fim a isso e de lutar dire-
tamente contra os efeitos da pobreza. Numa 
situação de depressão econômica em que, 
como foi mencionado, os percentuais de po-
breza aumentam de forma significativa – po-
dendo chegar à proporção de um pobre para 
cada quatro habitantes –, a RB representaria 
um bom dique de contenção para essa onda 
de pobreza.

Uma RB também constituiria um pode-
roso incentivo para a busca de emprego por 
todas as pessoas que o perderam, porque, 
diferentemente dos benefícios condicionais 
hoje existentes, ela não desaparecerá com o 
recebimento de um salário [um argumento que, 
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no caso, vale também na análise que podemos 
fazer hoje, com respeito ao Bolsa Família no 
Brasil]. A RB eliminaria a chamada “armadilha 
da pobreza”, permitindo que os trabalhadores 
procurem um emprego com maior eficácia e 
com menos pressões coercitivas, que muitas 
vezes resultam na proliferação de empregos 
mal remunerados, menos qualificados e de 
baixa produtividade. Uma RB também abriria 
perspectivas interessantes para o crescimento 
dos empregos temporários, escolhidos volun-
tariamente.

O recebimento de uma RB reduziria o ris-
co de iniciar determinados trabalhos por conta 
própria. Em geral, há dois tipos de empreen-
dedores: aqueles que têm apoio (familiar, na 
maioria dos casos), o que permite iniciar um 
pequeno negócio de forma razoável, e aque-
les para quem o trabalho por conta própria se 
torna a única opção. Nesse segundo caso, o 
risco vai muito além da perda do investimento: 
inclui também a perda dos meios de subsis-
tência, uma vez que decisões de investimento 
tomadas sem os devidos cuidados costumam 
resultar em prejuízo. Mas o risco não termina 
aqui: em muitos casos, a falta de um capital 
inicial mínimo retrai os potenciais empreen-
dedores. Uma RB permitiria que esses em-
preendedores realizassem o projeto do seu 
pequeno negócio, e, ao mesmo tempo, não 
serem tão dependentes do seu negócio para 
sobreviver.”

Numa época de depressão, a Renda Básica não 
só proporcionaria mais incentivos para trabalhar por 
conta própria, dando maior garantia para poder en-
frentar, mesmo parcialmente, as eventualidades de um 
fracasso nas iniciativas desse tipo, e a possibilidade 
de começar outro negócio com maiores chances de 
sucesso.

Numa situação de crise econômica, o ataque aos 
postos de trabalho e aos salários aumenta: o Fundo 
Monetário Internacional, o Banco da Espanha, o Banco 
de Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), e a Organização 
de Empregadores Espanhóis – CEOE, entre outras 
organizações, têm divulgado explicitamente os seus 
acordos para redução de salários, o barateamento do 
“fator trabalho”, o corte das pensões e da proteção 
social. Estamos presenciando anúncios constantes de 
fechamento de unidades de produção e de pequenos 
negócios. As lutas de resistência em menor ou maior 
intensidade para tentar evitar as demissões e a dete-
rioração das condições de trabalho aumentam. Uma 

Renda Básica permitiria aos trabalhadores reforçarem 
a resistência para a defesa dos seus empregos.

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Mais três minutos e termino, Sr. Presidente.

A crise econômica pode provocar um grande re-
trocesso nas conquistas sociais duramente obtidas. 
A Renda Básica se tornaria um instrumento eficiente 
para os trabalhadores evitarem esse retrocesso, re-
forçarem e redesenharem essas conquistas sociais, 
incorporando os princípios de maior individualização, 
integração com o sistema fiscal, progresso, redistribui-
ção, luta contra a estigmatização, além da universali-
dade da proteção.

A crise atual tem tornado óbvio que, quando é 
de interesse e necessário, grandes importâncias de 
dinheiro público são aplicadas para tentar salvar uma 
situação gerada por aqueles que apostam em restri-
ções para conseguir o lucro máximo da especulação 
financeira. Isso ocorre na Espanha, nos Estados Unidos, 
na Europa e no Brasil. O volume de recursos mobiliza-
dos e as complexidades administrativas e políticas não 
são, por si só, motivos suficientes para se oporem a 
uma proposta importante com consequências cruciais 
como a Renda Básica.

Essas são algumas das reflexões que nos ani-
maram a apresentar às organizações sociais, partidos 
políticos, movimentos sociais e aos cidadãos em geral 
essa proposta social da Renda Básica, para que ela 
possa ser considerada seriamente como uma maneira 
para evitar as consequências da crise sobre aqueles 
segmentos sociais que, além de serem os mais pre-
judicados, também não foram responsáveis pelo seu 
desencadeamento.

O parlamento espanhol – e essa é uma boa no-
tícia – acabou de criar uma subcomissão para tentar 
analisar a conveniência de uma renda básica.

O Congresso Nacional brasileiro, meus caros ami-
gos de Limeira, já aprovou a Lei nº 10.835, de 2004, que 
institui a Renda Básica. Será instituída por etapas, diz 
a Lei, a critério do Poder Executivo, começando pelos 
mais necessitados, como faz o Bolsa-Família, até que 
um dia chegaremos a essa proposição.

Ela tem apresentado e considerado várias alter-
nativas relacionadas ao financiamento de uma renda 
básica, assim como a sua viabilização. Acreditamos 
que tenha chegado o momento de se juntar aos rigo-
res científicos e acadêmicos a vontade política para 
avançar no caminho proposto pela Renda Básica.

A precariedade econômica e a insegurança estão 
crescendo largamente, a ponto de atingir os setores 
sociais que, num passado não muito distante, se be-
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neficiaram significativamente de segurança socioeco-
nômica. Nesse contexto, a Renda Básica, como uma 
rede de material universalmente garantida por meio 
da reforma do sistema fiscal, aparece como uma for-
ma para reforçar e melhorar a segurança material da 
população, condição necessária para o exercício da 
cidadania.

Senador Mão Santa, eu gostaria de informar que, 
há pouco, conversei com a Srª Marina dos Santos, da 
Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra. É que, no último domingo, surgiu 
uma polêmica: será melhor Bolsa-Família ou cesta 
básica?

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador, um minuto para concluir.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Vou concluir. Um minuto para concluir.

Eu então me dispus, perante a coordenação na-
cional do MST, da direção, junto ao João Pedro Sté-
dile, Gilmar Mauro, Marina dos Santos e todo o MST, 
seja lá na Escola Nacional Florestan Fernandes ou 
em qualquer dos assentamentos, ou onde for, nos 
mais diversos lugares do Brasil, a debater com eles 
por que a Renda Básica de Cidadania proporcionará 
exatamente aquilo que os próprios membros do MST 
desejam: maior autonomia, maior liberdade para todos 
os seres humanos e algo consistente como a reali-
zação da reforma agrária, com o estímulo às formas 
cooperativas de produção do microcrédito e demais 
medidas. Sobretudo, conforme o Senador Cristovam 
Buarque sempre enfatiza, a expansão das boas opor-
tunidades de educação que, juntamente com a Renda 
Básica de Cidadania, na minha avaliação, é fator muito 
importante para o desenvolvimento econômico e social 
consistente com a aplicação com os princípios de jus-
tiça e solidariedade na sociedade brasileira.

Quero, portanto, transmitir a todos os estudan-
tes e professores de Limeira da minha disposição de 
também ir a Limeira e a todos os Municípios do Brasil, 
para fazer de Limeira e de cada Município, como Santo 
Antônio do Pinhal, um exemplo pioneiro da instituição 
da Renda Básica de Cidadania.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os nossos cumprimentos ao Senador de São Paulo, 
que representa o Partido dos Trabalhadores.

Convidamos para usar da palavra, por cessão do 
Senador Paulo Duque, o Senador José Sarney.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Sr. 
Presidente...

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, vou apenas fazer uma breve...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Já telefonei, o Paulo Duque era o próximo e ele, com 
muita honra para ele, cedeu a V. Exª, que tem grande 
significado na história do Brasil. V. Exª vai falar ali. V. Exª 
é o único brasileiro que, por três vezes, presidiu este 
Congresso Nacional. V. Exª, Deus permitiu ser o pai da 
redemocratização na transição, com a sua paciência e 
inteligência. Então, faço questão de, neste instante em 
que ocupo a presidência, pedir a V. Exª que tenha a 
grandeza de representar o Senado falando da tribuna, 
pois já houve a cessão do Senador Paulo Duque.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado a V. Exª, mas eu iria apenas pedir que, com 
a sua condescendência e a compreensão do plená-
rio, dos oradores aqui presentes, eu fizesse apenas a 
breve comunicação que quero fazer à Casa. Por isso 
o farei daqui, se V. Exª permitir. 

Eu queria apenas congratular-me com a Rede 
Vida, essa grande emissora de televisão que hoje 
cobre todo o Brasil. Com sede em Rio Preto, tornou-
se a televisão da família cristã, divulgando os ideais 
cristãos e, ao mesmo tempo em que acompanha a 
parte religiosa, instruindo a parte moral e educativa 
do povo brasileiro.

Eu, então, quero ressaltar que essa emissora foi 
constituída ainda no meu Governo, quando recebeu 
a concessão para que fosse a emissora da família 
brasileira. E o Dr. João Monteiro de Barros Filho, com 
grande competência, conseguiu que ela se transfor-
masse numa estação de televisão de nível nacional e 
que fosse uma referência naquilo que ela representa 
para toda a família cristã brasileira.

Aproveito este momento para me congratular 
com a Rede Vida e, ao mesmo tempo, acho que es-
tou expressando o sentimento de todos nós aqui, do 
Senado Federal, sobre essa data.

Aproveito, também, Sr. Presidente, para dizer que, 
há mais de um ano, venho trabalhando com técnicos do 
Tribunal de Contas da União, com a nossa consultoria 
e também com os meus assessores sobre um projeto 
de lei que eu acho da maior importância e muito atu-
al. É o que regulamenta os §§ 1º e 3º do art. 173 da 
Constituição e que trata, justamente, de instituir um 
estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias que explorem 
atividade econômica de produção ou comercialização 
de bens ou de prestação de serviços, como estabelece 
a Constituição. E a Constituição determina que haja 
uma lei complementar, que até hoje não foi feita.
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Estou apresentando esse projeto, que acho que 
é da maior importância, porque nós vamos unificar o 
tratamento e, ao mesmo tempo, estabelecer como elas 
devem se comportar em face do serviço público.

Portanto, vou entregá-lo à Mesa. Ele terá uma 
longa tramitação. Naturalmente, despertará o interesse 
de muitos dos nossos colegas, será objeto de discus-
são de órgãos públicos, principalmente do Tribunal de 
Contas, que é um órgão que tem bastante interesse 
nesse assunto, porque quer regular até onde vai a 
sua competência no controle dessas empresas; e, ao 
mesmo tempo, acho que é muito bom para o Brasil, 
para acabarmos com essa divergências que nós te-
mos a respeito do que é e como se deve tratar uma 
economia estatal, uma companhia de economia mis-
ta, uma empresa privada, qual é o tipo de tratamen-
to jurídico que nós devemos dar a elas. Esse projeto 
visa justamente isso. Vou apresentá-lo à Mesa e peço 
que meus ilustres colegas tenham atenção. E que ele 
possa tramitar com uma certa rapidez, porque é uma 
coisa necessária ao Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Mesa recebe o projeto e vai dar a tramitação re-
gimental.

Presidente Sarney, V. Exª, que auxiliou a Igreja 
Católica a ter a Televisão Vida, Padre Antônio Vieira, 
que V. Exª muito lê, diz sempre que um bem é sem-
pre acompanhado de outro bem. Isso inspirou V. Exª 
a trazer a grande força deste Congresso, do Senado, 
a Televisão Senado para cá.

Pela ordem o Senador Augusto Botelho. Depois, 
pela ordem, o Senador do Paraná, Alvaro Dias e Tasso 
Jereissati o terceiro.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Mão 
Santa, requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno e de acordo com a tradição da Casa, a inser-
ção em Ata de voto de pesar pelo falecimento da Srª 
Vanilda Silva Araújo e, ainda, que a Mesa apresente 
condolências à sua família.

A Srª Vanilda era esposa do Sr. Vivaldo, Profes-
sor Vivaldo. 

É um casal da Normandia, que prestou um rele-
vante serviço à comunidade. Todos os seus filhos exer-
cem funções políticas e administrativas no Estado. O 
Professor Vivaldo é descendente de um dos primeiros 
professores do nosso Estado. Eu gostaria de dar entra-
da, em meu nome e em nome do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, a este requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A Mesa aguarda a formalização para encaminhar os 
votos solicitados por V. Exª.

Pela ordem, Senador Alvaro Dias, do Paraná.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, quero 
apenas manifestar integral apoio à proposta do Presi-
dente Sarney, que é de grande valia neste momento. 

O artigo da Constituição que prevê o Estatuto Ju-
rídico das Empresas Públicas não foi regulamentado 
até hoje, após 21 anos. Como decorrência, a Petrobras 
vale-se de um decreto-lei de 1998 e, sem licitações, 
celebra contratos milionários, o que possibilitou, cer-
tamente, desvios relevantes que estão a exigir a ins-
talação de uma CPI. 

Conversei a respeito com o Presidente do Tribunal 
de Contas da União, que defendeu a imediata regula-
mentação do artigo da Constituição, com aprovação 
do Estatuto Jurídico, conforme proposta agora apre-
sentada pelo Presidente Sarney. Por coincidência, no 
dia de ontem, havia remetido à Consultoria do Senado 
uma solicitação para elaborar projeto semelhante. Em 
razão da apresentação do projeto do Presidente Sar-
ney, é claro, vou retirar essa minha pretensão para me 
somar à iniciativa de V. Exª, Presidente, e, certamente, 
reivindicando celeridade nos procedimentos legislati-
vos, para que possamos aprovar, o mais rapidamente 
possível, essa iniciativa.

Aliás, solicitei também um projeto de lei que revo-
gue o decreto que possibilita as contratações sem lici-
tação pública até que o Estatuto Jurídico seja aprovado 
no Congresso Nacional. Com a revogação do decreto, 
a Petrobras terá que se valer da Lei de Licitações. Por-
tanto, essa parte não retirarei. Encaminharei o proje-
to, pretendendo revogar o decreto-lei para suspender 
contratações sem licitações, fazendo prevalecer, até 
a aprovação do Estatuto Jurídico, nos casos de cele-
bração de contratos pela Petrobras ou outras estatais, 
a Lei Geral de Licitações em vigor no País.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os nossos cumprimentos ao Senador Alvaro Dias, 
que mostra a razão pela qual o Presidente Sarney 
pensou no nome de V. Exª para ser o sucessor dele. 
O destino não quis.

Com a palavra, o Senador Tasso Jereissati, que 
enriquece este Senado à maneira do seu pai, que por 
aqui passou, Carlos Jereissati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Cujo nome tive o prazer, quando estudante, de su-
fragar no Ceará.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria me con-
gratular também...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pelo PTB. 
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O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Pelo 
velho PTB. 

Eu queria me congratular também pela iniciativa 
do Senador José Sarney. Não poderia ser mais opor-
tuna a apresentação desse projeto. Certamente, só 
um político com a experiência, a vivência e a noção 
de oportunidade, de história, como o Senador José 
Sarney apresentaria, neste momento, um projeto de 
tamanha importância e relevância para as políticas 
pública brasileiras. 

Sem dúvida nenhuma, da minha parte, o Presi-
dente José Sarney pode contar com todo o empenho 
para que esse seu projeto seja objeto de prioridade 
absoluta. Se eu tiver oportunidade de receber uma 
cópia dele esta semana, já me dedicarei a estudá-lo. 
Vou propor ao meu Líder que o coloque como nossa 
prioridade nas discussões ainda deste semestre. 

Parabéns pela iniciativa.
E gostaria, também, de me inscrever pela lide-

rança do Partido.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

V. Exª está inscrito.
Vamos consultar a lista de oradores. (Pausa.) 

Está presente, sem dúvida nenhuma, a Senadora Lú-
cia Vânia. 

A Senadora Lúcia Vânia representa o PSDB de 
Goiás. S. Exª é uma mulher que engrandece este Se-
nado com sua presença. Ela foi, com D. Ruth Cardoso, 
o lado de amor e solidariedade do Governo de Fer-
nando Henrique Cardoso. Ruth Cardoso, que foi para 
o céu, fez o nosso programa de solidariedade. Essa 
extraordinária Senadora foi responsável pelo maior 
programa de benefícios para a infância brasileira, o 
PETI. É a erradicação do trabalho infantil.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obri-
gada, Presidente, pelas palavras. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu venho 
a esta tribuna hoje para parabenizar a Polícia Fede-
ral pela operação realizada, nesta segunda-feira, em 
todo o País, de combate à pornografia infantil na In-
ternet. Cerca de 400 policiais federais cumpriram 92 
mandados de busca e apreensão em 20 Estados e no 
Distrito Federal. 

Com base em informações apresentadas pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofi-
lia, que funciona nesta Casa, em parceria com a ONG 
SaferNet e com o Ministério Público Federal de São 
Paulo, a Operação Turko aconteceu no Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes, quando vários eventos chamam 
a atenção para o combate à pedofilia. 

A data foi instituída pela Lei Federal nº 9.970/00 
e lembra um crime bárbaro que chocou todo o País 
e ficou conhecido como “Crime Araceli”, ocorrido em 
1973, em Vitória, no Espírito Santo. 

A menina Araceli Cabrera Sanches foi seqües-
trada no dia 18 de maio de 1973 e seu corpo encon-
trado seis dias depois. Os criminosos nunca foram 
punidos. 

Com o slogan “Negociar Sexo com Criança e 
Adolescente é Crime: Denuncie”, o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes se concentrou nos abusos praticados 
contra os menores nas rodovias brasileiras. Foram dis-
tribuídos panfletos em hoteis, táxis e locais turísticos, 
em todos os Estados da Federação. 

Em Recife, Fortaleza, Salvador, Belém, Belo Ho-
rizonte e Porto Alegre também houve a exibição do 
filme “Cinderelas, Lobos e Príncipes”, que mostra o 
cotidiano de crianças e adolescentes submetidos à 
exploração sexual.

Itamar Gonçalves e representantes da Childhood 
Brasil, que integra a comissão intersetorial responsável 
pela campanha, disse que a intenção foi destacar a 
situação de exploração de adolescentes e de crianças 
nas estradas brasileiras e espaços privados. 

Essa também é a primeira grande operação da 
Polícia Federal após a publicação da Lei nº 11.829, 
de 2008, que alterou o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, o ECA, e tornou crime a posse de material 
pornográfico infantil. 

Eu gostaria de ressaltar o trabalho da CPI da 
Pedofilia, que foi responsável por chamar a atenção 
desta Casa para a necessidade dessa lei. Ficamos ex-
tremamente orgulhosos de ver, num debate no progra-
ma Entre Aspas, da Globo News, o Promotor de São 
Paulo e o Delegado da Polícia Federal se referirem aos 
grandes avanços que conseguimos na legislação para 
o combate à pedofilia. Isso, sem dúvida, é um resulta-
do positivo, que engrandece esta Casa, Sr. Presidente. 
É muito comum vermos serem colocados pela mídia 
os desacertos, alguns atos incorretos praticados pela 
Casa, mas é pouco comum vermos evidenciados pro-
jetos de lei que representem, realmente, resultados. 

Em relação à CPI da Pedofilia, temos de eviden-
ciar o trabalho feito, principalmente o esforço do Sena-
dor Magno Malta, que tem feito um trabalho exemplar 
nessa área. Quero também evidenciar o trabalho do 
Senador Azeredo, que foi o primeiro responsável pela 
elaboração de uma lei de controle da Internet. Essa lei 
possibilitou que o Google, pela primeira vez, abrisse 
as suas páginas para que fosse investigada a ques-
tão da pedofilia.
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Segundo a Polícia Federal, os investigados usa-
vam comunidades no site de relacionamento Orkut para 
a troca de material de pornografia infantil. 

Ao longo de um ano de investigação, que contou 
com a colaboração da empresa proprietária do Orkut, 
o Google, como disse aqui, foram filtradas cerca de 
3.500 denúncias, que acabaram levando até os alvos 
da ação da Policia Federal. 

É preciso evidenciar que o Google só se dispôs 
a abrir as suas páginas após uma convocação da CPI, 
uma vez que fazia um ano e meio que o Ministério 
Público tentava fazer com que essas páginas fossem 
abertas e não conseguia. 

O Ministério Público Federal de São Paulo iniciou, 
em 2008 e 2009, 2.668 investigações relacionadas à 
distribuição de pornografia infantil, sendo 1975 em 
2008, e 693 até 15 de maio deste ano. Cerca de 90% 
desses casos são do Orkut.

Além das atividades de investigação criminal, 
o Ministério Público Federal de São Paulo também é 
engajado em atividades de prevenção dirigidas à edu-
cação para o uso ético e seguro da Internet.

Os procuradores do grupo realizam oficinas para 
professores da rede pública e privada e organizaram 
as atividades no Brasil do “Dia Mundial da Internet 
Segura”, ocorrido em 10 de fevereiro.

Desde a criação do grupo, já foram abertas, na 
Justiça Federal da capital de São Paulo, 19 ações cri-
minais pelo crime previsto no art. 241 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Desses 19 processos, cinco 
já resultaram em condenações de primeira Instância 
e outros 11 seguem tramitando na Justiça Federal de 
São Paulo. Em dois casos, houve declinação de com-
petência, que é a transferência do processo para a 
Justiça Estadual, e um caso foi arquivado.

Sr. Presidente, há determinados temas que insi-
nuam abismos na sociedade e sobre os quais pouco 
se debate. Talvez porque, para debatê-los, seja preciso 
encarar o abismo. A pedofilia, sem dúvida, é um desses 
temas. O ato de manter, sustentar ou estimular qualquer 
tipo de relação libidinosa com crianças constitui motivo 
de horror nas sociedades contemporâneas.

Lamentavelmente, a Internet facilita a práti-
ca do crime de pedofilia, já que é um espaço onde 
pessoas das mais diversas nacionalidades trocam 
informações, sem que haja uma legislação específi-
ca em vigor. Agora, já temos essa legislação, como 
foi colocado aqui, fruto de um trabalho do Senador 
Eduardo Azeredo, que fez com que essa “zona livre” 
de direitos e obrigações fosse regulamentada. Por 
isso, acabam prevalecendo as leis específicas de 
cada nação – em falta dessa lei, que foi coberta re-
centemente –, o que gera conflito e impunidade. Um 

exemplo dessa complexidade é o fato de que cada 
país apresenta uma legislação diferente quanto à 
idade para o início do sexo.

Sr. Presidente, consenso entre os partidos gover-
nistas e oposicionistas, a CPI está funcionado como 
um instrumento para auxiliar o Ministério Público e a 
Polícia Federal com a identificação e punição dos en-
volvidos nessa prática, que é repugnante. 

Sem estardalhaços, sem autopromoção e sem 
holofotes, mas com responsabilidade política e social, 
os membros da CPI, em parceria com o Ministério 
Público e a Policia Federal, estão realizando um ex-
traordinário trabalho naquela Comissão. Quero tam-
bém evidenciar a colaboração do Senador Romeu 
Tuma, que é um especialista na área de repressão, 
e tem emprestado àquela CPI a colaboração e a sua 
experiência. 

Esse trabalho é um orgulho para esta Casa. Nesta 
semana em que se chama a atenção da sociedade para 
o abuso sexual de criança e adolescentes, o Senado 
não está ausente. Apesar de todas as dificuldades, de 
todas as discussões prementes de CPIs e de outras 
obrigações da Casa, esse tema foi tratado com mui-
ta responsabilidade durante esses dois últimos anos, 
com resultados altamente positivos.

Devido à importância e à gravidade do assunto, 
os meios de comunicação estão acompanhando, di-
vulgando e elogiando o trabalho que está sendo rea-
lizado aqui. 

Mais uma vez, quero parabenizar a Polícia Fede-
ral e os membros da CPI da Pedofilia pelo excelente 
trabalho que está sendo desenvolvido, com seriedade 
e muita dedicação.

Quero aproveitar, Sr. Presidente, a sua pre-
sença para também cumprimentá-lo e solidarizar-
me com o projeto de lei, apresentado por V. Exª, 
que vem responder às dificuldades que estamos 
enfrentando, neste momento, em relação à CPI da 
Petrobras.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia, o 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Muito obrigado a V. Exª.

Sobre a mesa, requerimento da Senadora Ideli 
Salvatti, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Mão Santa.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 597, DE 2009

Sr. Presidente, 
Cumprimentando-o cordialmente e considerando 

minha recente nomeação para a Liderança do Governo 
no Congresso Federal, bem como do Deputado Federal 
Otávio Leite (PSDB/RJ) para a Liderança da Minoria 
no Congresso, venho por meio deste solicitar a Vossa 
Excelência que não seja convocada Sessão do Con-
gresso Nacional para a próxima semana.

Quanto à apreciação dos vetos, especialmente os 
que tratam sobre o fator previdenciário e sobre o rea-
juste para aposentados e pensionistas, as negociações 
têm avançado significativamente. Portanto, mais alguns 
dias seriam fundamentais para um acordo sobre o tema. 
Além disso, há vários projetos de créditos extraordinários 
importantes para serem votados na próxima semana no 
âmbito da Comissão Mista de Orçamento.

Neste sentido, reitero este pedido a Vossa Exce-
lência, ressaltando ainda que a definição da data da 
próxima Sessão do Congresso Nacional seja acordada 
entre os líderes.

Respeitosamente, – Senadora Ideli Salvatti, (PT/
SC), Líder do Governo no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Srs. Senadores e Senadoras, a Senadora Ideli Salvatti, 
pela manhã, falou comigo a respeito deste requerimento. 
Ela, que é Líder do Governo no Congresso, me disse 
que uma comissão composta do Líder da Minoria, do 
Líder da Maioria e de mais outros Senadores estaria 
trabalhando no sentido de encontrar uma solução de 
acordo para que pudéssemos votar os vetos relativos 
à aposentadoria, à Sudene e à Sudam.

Nesse sentido, espero que a Líder do Governo 
manifeste à Mesa se as tratativas avançaram, como S. 
Exª diz aqui mesmo, no seu requerimento, para, então, 
tomarmos a providência sobre a próxima reunião do 
Congresso Nacional.

Quero reiterar aos Srs. Senadores que, contudo, nós 
não adotaremos nenhuma providência que possa retardar 
o objetivo da votação dos vetos ainda pendentes.

Em discussão e votação. (Pausa.)
Aprovado.
 O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Mão Santa.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 598, DE 2009

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, e considerando os dados constan-
tes do Siafi e do Relatório do Tesouro Nacional, requeiro 

sejam prestadas, pelo Exmo Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, as informações abaixo discriminadas.

Considerando que o total de recursos inscritos 
em restos a pagar processados do exercício de 2008 
foi da ordem de R$21,5 bi (0,7% do PIB) e que desse 
total mais de R$16 bilhões correspondem aos restos 
a pagar inscritos no Ministério da Previdência Social, 
indaga-se o seguinte:

a) A meta de superávit primário determi-
nada pela LDO de 3,8% foi cumprida? Uma 
vez que 4,08%, superávit contabilizado pelo 
Tesouro Nacional, subtraídos dos gastos inscri-
tos em restos a pagar de 0,7% correspondem 
a um percentual inferior à meta de 3,8.

b) Os R$16 bilhões de restos a pagar 
processados inscritos no Ministério da Pre-
vidência Social correspondiam a que tipo de 
ação ou projeto ou atividade?

c) Dados do Siafi apontam pagamentos 
de benefícios realizados em fevereiro de 2009 
no montante de R$11 bilhões. Esse montante 
foi pago aos beneficiários na data de competên-
cia por alguma instituição financeira? Qual?

d) Caso a resposta anterior seja afirma-
tiva, esse pagamento ensejou endividamen-
to da Previdência junto à referida instituição 
financeira?

Justificação

O objetivo deste Requerimento de Informações é 
esclarecer informações contidas no Siafi e no Relatório 
do Tesouro que apontam para um atípico montante de 
restos a pagar processados inscritos no Ministério da 
Previdência Social.

Sala das Sessões, 21 de maio de 2009. – Sena-
dor Tasso Jereissati.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
III, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mão Santa.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 599, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno, e de acordo com as tradições da Casa, a in-
serção em ata de Voto de Pesar pelo falecimento de 
Vanilda Silva Araújo, e ainda, que a Mesa apresente 
condolências a sua família.
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Sala da Sessões, 21 de maio de 2009. – Senador 
Augusto Botelho, Senador Mozarildo Cavalcante.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 10:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 42, DE 2008

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 42, de 2008 (nº 138/2003, na Câmara 
dos Deputados, tendo como primeiro signatá-
rio o Deputado Sandes Júnior), que altera a 
denominação do Capítulo VII do Título VIII da 
Constituição Federal e modifica o seu art. 227 
(dispõe sobre a proteção dos direitos econô-
micos, sociais e culturais da juventude).

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, a matéria continuará na 

Ordem do Dia para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB/AP) 

– Item 11:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 47, DE 2008

Segunda sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 47, de 2008, tendo como primeiro 
signatário o Senador César Borges, que altera 
a redação do art. 29-A da Constituição Federal, 
tratando das disposições relativas à recompo-
sição das Câmaras Municipais.

Parecer sob nº 417, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Valter Pereira, favorável, nos 
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), 
que oferece.

Em discussão. (Pausa.)

Não havendo oradores, a matéria permanecerá 
na pauta para a terceira sessão de discussão.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AC) – Requerimento que foi lido ontem, de nº 592, de 
2009, dos Senadores José Sarney, Tasso Jereissati, 
Heráclito Fortes e outros Senadores, solicitando, nos 
termos regimentais, a criação de comissão temporá-
ria externa, composta de sete Senadores – e o Sena-
dor Mão Santa também – para verificar os efeitos das 
inundações ocorridas em Municípios dos Estados do 
Maranhão, do Piauí, Ceará e Bahia, e Rio Grande do 
Norte, subscrito pelo Senador Garibaldi.

Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que estão de acordo 

permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Solicito à Secretaria que proceda à leitura das duas 
medidas provisórias que chegaram da Câmara dos 
Deputados.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º 
Secretário em exercício, Senador Mão Santa.

São lidos os seguintes:

Of. nº 463/09/PS-GSE

Brasília, 19 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Envio de PLV para apreciação

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2009 (Medida 
Provisória nº 457, de 2009, do Poder Executivo), apro-
vado na Sessão Plenária do dia 12-5-09, que “Altera e 
acresce dispositivos às Leis nºs 9.639, de 25 de maio 
de 1998, e 11.196, de 21 de novembro de 2005, para 
dispor sobre parcelamento de débitos de responsabi-
lidade dos municípios, decorrentes de contribuições 
sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo 
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, bem como dá nova redação ao art. 47 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, para dispensar a apre-
sentação da Certidão Negativa de Débito em caso de 
calamidade pública ou para recebimento de recursos 
para projetos sociais”, conforme o disposto no art. 62 
da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e os autógrafos da matéria apro-
vada nesta Casa.
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Atenciosamente, Deputado Rafael Guerra, Pri-
meiro Secretário.

Of. nº 465/09/PS-GSE

Brasília, 20 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Envio de PLV para apreciação

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2009 (Medida 
Provisória nº 458, de 2009, do Poder Executivo), apro-
vado na Sessão Plenária do dia 13-5-09, que “Dispõe 
sobre a regularização fundiária das ocupações inci-
dentes em terras situadas em áreas da União, no âm-
bito da Amazônia Legal; altera as Leis nºs 8.666, de 
21 de junho de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 
1973; revoga a Lei nº 6.431, de 11 de julho de 1977; 
e dá outras providências”, conforme o disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e os autógrafos da matéria apro-
vada nesta Casa.

Atenciosamente, Deputado Rafael Guerra, Pri-
meiro Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Com referência aos expedientes que acabam de ser lidos, 
a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 
dias para apreciação das matérias encontra-se esgotado, 
e o de sua vigência foi prorrogado por Atos da Mesa do 
Congresso Nacional, por mais sessenta dias, conforme 
prevê o § 7º do art. 62 da Constituição Federal.

Lidas as medidas provisórias, a Presidência de-
termina que as matérias sejam incluídas na Ordem do 
Dia da próxima semana.

São as seguintes as matérias recebidas 
da Câmara dos Deputados:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 458, de 2009)

Dispõe sobre a regularização fundi-
ária das ocupações incidentes em terras 
situadas em áreas da União, no âmbito da 
Amazônia Legal; altera as Leis nºs 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973; revoga a Lei nº 6.431, 
de 11 de julho de 1977; e dá outras provi-
dências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a regularização fun-
diária das ocupações incidentes em terras situadas em 
áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal, definida 
no art. 2º da Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro 
de 2007, mediante alienação e concessão de direito 
real de uso de imóveis.

Parágrafo único. Fica vedado beneficiar, nos ter-
mos desta Lei, pessoa natural ou jurídica com a regu-
larização de mais de uma área ocupada.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I – ocupação direta: aquela exercida pelo ocu-

pante e sua família;
II – ocupação indireta: aquela exercida somente 

por interposta pessoa;
III – exploração direta: atividade econômica exer-

cida em imóvel rural, praticada diretamente pelo ocu-
pante com o auxílio de seus familiares, ou com a ajuda 
de terceiros, ainda que assalariados;

IV – exploração indireta: atividade econômica 
exercida em imóvel rural por meio de preposto ou as-
salariado;

V – cultura efetiva: exploração agropecuária, 
agroindustrial, extrativa, florestal, pesqueira ou outra 
atividade similar, mantida no imóvel rural e com o ob-
jetivo de prover subsistência dos ocupantes, por meio 
da produção e da geração de renda;

VI – ocupação mansa e pacífica: aquela exercida 
sem oposição e de forma contínua;

VII – ordenamento territorial urbano: planejamento 
da área urbana, de expansão urbana ou de urbaniza-
ção específica, que considere os princípios e diretrizes 
da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e inclua, no 
mínimo, os seguintes elementos:

a) delimitação de zonas especiais de in-
teresse social em quantidade compatível com 
a demanda de habitação de interesse social 
do Município;

b) diretrizes e parâmetros urbanísticos 
de parcelamento, uso e ocupação do solo 
urbano;

c) diretrizes para infraestrutura e equipa-
mentos urbanos e comunitários; e

d) diretrizes para proteção do meio am-
biente e do patrimônio cultural;

VIII – concessão de direito real de uso: cessão 
de direito real de uso, onerosa ou gratuita, por tempo 
certo ou indeterminado, para fins específicos de regu-
larização fundiária; e
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IX – alienação: doação ou venda, direta ou me-
diante licitação, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, do domínio pleno das terras previstas 
no art. 1º.

Art. 3º São passíveis de regularização fundiária 
nos termos desta Lei as ocupações incidentes em 
terras:

I – discriminadas, arrecadadas e registradas em 
nome da União com base no art. 1º do Decreto-Lei nº 
1.164, de 1º de abril de 1971;

II – abrangidas pelas exceções dispostas no pa-
rágrafo único do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.375, de 24 
de novembro de 1987;

III – remanescentes de núcleos de colonização ou 
de projetos de reforma agrária que tiverem perdido a 
vocação agrícola e se destinem à utilização urbana;

IV – devolutas localizadas em faixa de frontei-
ra; ou

V – registradas em nome do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, ou por 
ele administradas.

Parágrafo único. Esta Lei aplica-se subsidiaria-
mente a outras áreas sob domínio da União, na Amazô-
nia Legal, sem prejuízo da utilização dos instrumentos 
previstos na legislação patrimonial.

Art. 4º Não serão passíveis de alienação ou con-
cessão de direito real de uso, nos termos desta Lei, as 
ocupações que recaiam sobre áreas:

I – reservadas à administração militar federal e a 
outras finalidades de utilidade pública ou de interesse 
social a cargo da União;

II – tradicionalmente ocupadas por população 
indígena;

III – de florestas públicas, nos termos da Lei nº 
11.284, de 2 de março de 2006, de unidades de con-
servação ou que sejam objeto de processo adminis-
trativo voltado à criação de unidades de conservação, 
conforme regulamento; ou

IV – que contenham acessões ou benfeitorias 
federais.

§ 1º As áreas ocupadas que abranjam parte ou 
a totalidade de terrenos de marinha, terrenos margi-
nais ou reservados, seus acrescidos ou outras áre-
as insuscetíveis de alienação nos termos do art. 20 
da Constituição Federal, poderão ser regularizadas 
mediante outorga de título de concessão de direito 
real de uso.

§ 2º As terras ocupadas por comunidades qui-
lombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da 
área serão regularizadas de acordo com as normas 
específicas, aplicando-se-lhes, no que couber, os dis-
positivos desta lei.

CAPÍTULO II 
Da Regularização Fundiária em Áreas Rurais

Art. 5º Para regularização da ocupação, nos ter-
mos desta lei, o ocupante e seu cônjuge ou compa-
nheiro deverão atender os seguintes requisitos:

I – ser brasileiro nato ou naturalizado;
II – não ser proprietário de imóvel rural em qual-

quer parte do território nacional;
III – praticar cultura efetiva;
IV – comprovar o exercício de ocupação e explo-

ração direta, mansa e pacífica, por si ou por seus an-
tecessores, anterior a 1º de dezembro de 2004; e

V – não ter sido beneficiado por programa de 
reforma agrária ou de regularização fundiária de área 
rural, ressalvadas as situações admitidas pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário.

§ 1º Fica vedada a regularização de ocupações 
em que o ocupante, seu cônjuge ou companheiro exer-
çam cargo ou emprego público no Incra, no Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, na Secretaria do Patrimônio 
da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão ou nos órgãos estaduais de terras.

§ 2º Nos casos em que o ocupante, seu cônjuge 
ou companheiro exerçam cargo ou emprego público não 
referido no § 1º, deverão ser observados para a regu-
larização os requisitos previstos nos incisos II, III e IV 
do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

Art. 6º Preenchidos os requisitos previstos no 
art. 5º, o Ministério do Desenvolvimento Agrário ou, se 
for o caso, o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão regularizará as áreas ocupadas mediante 
alienação.

§ 1º Serão regularizadas as ocupações de áreas 
de até 15 (quinze) módulos fiscais e não superiores 
a 1.500ha (mil e quinhentos hectares), respeitada a 
fração mínima de parcela mento.

§ 2º Serão passíveis de alienação as áreas ocu-
padas, demarcadas e que não abranjam as áreas pre-
vistas no art. 4º desta lei.

§ 3º Não serão regularizadas ocupações que 
incidam sobre áreas objeto de demanda judicial em 
que seja parte a União ou seus entes da administra-
ção indireta, até o trânsito em julgado da respectiva 
decisão.

§ 4º A concessão de direito real de uso nas hi-
póteses previstas no § 1º do art. 4º desta lei será ou-
torgada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, após a identificação da área, nos termos 
de regulamento.

§ 5º Os ocupantes de áreas inferiores à fração 
mínima de parcelamento terão preferência como bene-
ficiários na implantação de novos projetos de reforma 
agrária na Amazônia Legal.
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Art. 7º Mediante processo licitatório que assegu-
re ao ocupante direito de preferência, far-se-á a regu-
larização em área de até 15 (quinze) módulos e não 
superior a 1.500ha (mil e quinhentos hectares), com 
ocupação mansa e pacífica, anterior a 1º de dezembro 
de 2004, efetivada por:

I – pessoa natural que exerça exploração indire-
ta da área ou que seja proprietária de imóvel rural em 
qualquer parte do território nacional, respeitado o dis-
posto nos incisos I, III e V do caput do art. 5º;

II – pessoa jurídica constituída sob as leis bra-
sileiras, anteriormente à data referida no caput deste 
artigo, que tenha sede e administração no País, res-
peitado o disposto nos incisos II e III do caput do art. 
5º desta lei.

Art. 8º Em caso de conflito nas regularizações de 
que trata este Capítulo, a União priorizará:

I – a regularização em benefício das comunidades 
locais, definidas no inciso X do art. 3º da Lei nº 11.284, 
de 2 de março de 2006, se o conflito for entre essas 
comunidades e particular, pessoa natural ou jurídica;

II – a regularização em benefício do ocupante 
que atenda os requisitos do art. 5º, se o conflito for 
entre esse ocupante e outro que se enquadre no dis-
posto no art. 7º.

Art. 9º A identificação do título de domínio desta-
cado originariamente do patrimônio público será obtida 
a partir de memorial descritivo, assinado por profissio-
nal habilitado e com a devida Anotação de Responsa-
bilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos 
vértices definidores dos limites do imóvel rural, georre-
ferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro.

Parágrafo único. O memorial descritivo de que 
trata o caput será elaborado nos termos do regula-
mento.

Art. 10. A certificação do memorial descritivo não 
será exigida no ato da abertura de matrícula baseada 
em título de domínio de imóvel destacado do patrimô-
nio público, nos ter mos desta Lei.

Parágrafo único. Os atos registrais subsequentes 
de verão ser feitos em observância ao art. 176 da Lei 
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

Art. 11. Na ocupação de área contínua de até um 
módu lo fiscal, a alienação e, no caso previsto no § 4º 
do art. 6º desta Lei, a concessão de direito real de uso 
dar-se-ão de forma gratuita, dispensada a licitação, 
ressalvado o disposto no art. 7º desta Lei.

Parágrafo único. O registro decorrente da aliena-
ção ou concessão de direito real de uso de que trata 
este artigo será realizado de ofício pelo Registro de 
Imóveis competente, independentemente de custas e 
emolumentos.

Art. 12. Na ocupação de área contínua acima de 
um mó dulo fiscal e até 15 (quinze) módulos fiscais, 
desde que infe rior a 1.500ha (mil e quinhentos hecta-
res), a alienação e, no caso previsto no § 4º do art. 6º 
desta Lei, a concessão de di reito real de uso dar-se-ão 
de forma onerosa, dispensada a li citação, ressalvado 
o disposto no art. 7º.

§ 1º A avaliação do imóvel terá como base o valor 
mí nimo estabelecido em planilha referencial de preços, 
sobre o qual incidirão índices que considerem os crité-
rios de anciani dade da ocupação, especificidades de 
cada região em que se situar a respectiva ocupação 
e dimensão da área, conforme regu lamento.

§ 2º Ao valor do imóvel para alienação previsto no 
§ 1º serão acrescidos os custos relativos à execução 
dos servi ços topográficos, se executados pelo Poder 
Público, salvo em áreas onde as ocupações não ex-
cedam a 4 (quatro) módulos fis cais.

§ 3º Poderão ser aplicados índices diferencia-
dos, quanto aos critérios mencionados no § 1º, para 
a alienação ou concessão de direito real de uso das 
áreas onde as ocupações não excedam a 4 (quatro) 
módulos fiscais.

§ 4º O ocupante de área de até 4 (quatro) mó-
dulos fiscais terá direito aos benefícios do Programa 
Nossa Terra – Nossa Escola.

Art. 13. Os requisitos para a regularização fundi-
ária dos imóveis de até quatro módulos fiscais serão 
averiguados por meio de declaração do ocupante, su-
jeita a responsabiliza ção nas esferas penal, adminis-
trativa e civil, dispensada a vistoria prévia.

Parágrafo único. É facultado ao Ministério do De-
senvolvimento Agrário ou, se for o caso, ao Ministério 
do Plane jamento, Orçamento e Gestão determinar a 
realização de visto ria de fiscalização do imóvel rural 
na hipótese prevista no caput deste artigo.

Art. 14. As áreas ocupadas insuscetíveis de 
regulari zação por excederem os limites previstos no 
§ 1º do art. 6º poderão ser objeto de titulação parcial, 
nos moldes desta Lei, de área de até 15 (quinze) mó-
dulos fiscais, observado o limite máximo de 1.500ha 
(mil e quinhentos hectares).

§ 1º A opção pela titulação, nos termos do ca-
put, se rá condicionada à desocupação da área ex-
cedente.

§ 2º Ao valor do imóvel serão acrescidos os cus-
tos relativos à execução dos serviços topográficos, se 
executados pelo Poder Público.

Art. 15. O título de domínio ou, no caso previs-
to no § 4º do art. 6º, o termo de concessão de direito 
real de uso deverão conter, entre outras, cláusulas 
sob condição resoluti va pelo prazo de 10 (dez) anos, 
que determinem:
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I – o aproveitamento racional e adequado da 
área;

II – a averbação da reserva legal, incluída a pos-
sibilidade de compensação na forma de legislação 
ambiental;

III – a identificação das áreas de preservação 
permanente e, quando couber, o compromisso para 
sua recuperação na forma da legislação vigente;

IV – a observância das disposições que regulam 
as re lações de trabalho; e

V – as condições e forma de pagamento.
§ 1º Na hipótese de pagamento por prazo supe-

rior a 10 (dez) anos, a eficácia da cláusula resolutiva 
prevista no in ciso V do caput deste artigo estender-
se-á até a integral qui tação.

§ 2º O desmatamento que vier a ser conside-
rado irre gular em áreas de preservação permanente 
ou de reserva legal durante a vigência das cláusulas 
resolutivas, após processo administrativo, em que ti-
ver sido assegurada a ampla defesa e o contraditó-
rio, implica rescisão do título de domínio ou ter mo de 
concessão com a consequente reversão da área em 
favor da União.

§ 3º Os títulos referentes às áreas de até 4 (qua-
tro) módulos fiscais serão intransferíveis e inegociáveis 
por ato inter vivos pelo prazo previsto no caput.

§ 4º Desde que o beneficiário originário esteja 
cum prindo as cláusulas resolutivas, decorridos 3 (três) 
anos da titulação, poderão ser transferidos títulos re-
ferentes a áreas superiores a 4 (quatro) módulos fis-
cais, se a transferência for a terceiro que preencha os 
requisitos previstos em regula mento.

§ 5º A transferência dos títulos prevista no § 4º 
so mente será efetivada mediante anuência dos órgãos 
expedidores.

§ 6º O beneficiário que transferir ou negociar por 
qualquer meio o título obtido nos termos desta lei não 
poderá ser beneficiado novamente em programas de 
reforma agrária ou de regularização fundiária.

Art. 16. As condições resolutivas do título de domí-
nio e do termo de concessão de uso somente serão 
liberadas a pós vistoria.

Art. 17. O valor do imóvel fixado na forma do art. 
12 será pago pelo beneficiário da regularização fun-
diária em prestações amortizáveis em até 20 (vinte) 
anos, com carência de até 3 (três) anos.

§ 1º Sobre o valor fixado incidirão os mesmos 
encar gos financeiros adotados para o crédito rural 
oficial, na for ma do regulamento, respeitadas as dife-
renças referentes ao en quadramento dos beneficiários 
nas linhas de crédito disponí veis por ocasião da fixação 
do valor do imóvel.

§ 2º Poderá ser concedido desconto ao benefici-
ário da regularização fundiária, de até 20% (vinte por 
cento), no pa gamento a vista.

§ 3º Os títulos emitidos pelo Incra entre 1º de maio 
de 2008 e 10 de fevereiro de 2009 para ocupantes em 
terras pú blicas federais na Amazônia Legal terão seus 
valores passíveis de enquadramento ao previsto nesta 
lei, desde que requerido pelo interessado e nos termos 
do regulamento.

Art. 18. O descumprimento das condições reso-
lutivas pelo titulado ou, na hipótese prevista no § 4º 
do art. 15, pe lo terceiro adquirente implica rescisão do 
título de domínio ou do termo de concessão, com a 
consequente reversão da área em favor da União, de-
clarada no processo administrativo que apurar o des-
cumprimento das cláusulas resolutivas, assegurada a 
ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Rescindido o título de domínio 
ou o termo de concessão na forma do caput, as ben-
feitorias úteis e necessárias, desde que realizadas com 
observância da lei, se rão indenizadas.

Art. 19. No caso de inadimplemento de contrato 
firma do com o Incra até 10 de fevereiro de 2009, ou 
de não obser vância de requisito imposto em termo de 
concessão de uso ou de licença de ocupação, o ocu-
pante terá prazo de 3 (três) anos, contados a partir de 
11 de fevereiro de 2009, para adimplir o contrato no 
que foi descumprido ou renegociá-lo, sob pena de ser 
retomada a área ocupada, conforme regulamento.

Art. 20. Todas as cessões de direitos a terceiros 
que envolvam títulos precários expedidos pelo Incra em 
nome do o cupante original, antes de 11 de fevereiro 
de 2009, servirão somente para fins de comprovação 
da ocupação do imóvel pelo cessionário ou por seus 
antecessores.

§ 1º O terceiro cessionário mencionado no ca-
put deste artigo somente poderá regularizar a área 
por ele ocupada.

§ 2º Os imóveis que não puderem ser regula-
rizados na forma desta lei serão revertidos, total ou 
parcialmente, ao patrimônio da União.

CAPÍTULO III 
Da Regularização Fundiária em Áreas Urbanas

Art. 21. São passíveis de regularização fundiária 
as ocupações incidentes em terras públicas da União, 
previstas no art. 3º desta lei, situadas em áreas urbanas, 
de expansão ur bana ou de urbanização específica.

§ 1º A regularização prevista no caput deste ar-
tigo será efetivada mediante doação aos municípios 
interessados, para a qual fica o Poder Executivo auto-
rizado, sob a condição de que sejam realizados pelas 
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administrações locais os atos necessários à regulari-
zação das áreas ocupadas, nos termos desta lei.

§ 2º Nas hipóteses previstas no § 1º do art. 4º 
desta lei, será aplicada concessão de direito real de 
uso das ter ras.

Art. 22. Constitui requisito para que o município 
se ja beneficiário da doação ou da concessão de direito 
real de uso previstas no art. 21 desta lei ordenamento 
territorial ur bano que abranja a área a ser regulariza-
da, observados os ele mentos exigidos no inciso VII do 
art. 2º desta lei.

§ 1º Os elementos do ordenamento territorial das 
á reas urbana, de expansão urbana ou de urbanização 
específica constarão no plano diretor, em lei municipal 
específica para a área ou áreas objeto de regulariza-
ção ou em outra lei munici pal.

§ 2º Em áreas com ocupações para fins urbanos 
já con solidadas, nos termos do regulamento, a trans-
ferência da União para o município poderá ser feita 
independentemente da exis tência da lei municipal re-
ferida no § 1º deste artigo.

§ 3º Para transferência de áreas de expansão ur-
bana, os municípios deverão apresentar justificativa que 
demonstre a necessidade da área solicitada, conside-
rando a capacidade de atendimento dos serviços públi-
cos em função do crescimento po pulacional previsto, o 
déficit habitacional, a aptidão física para a urbanização 
e outros aspectos definidos em regulamento.

Art. 23. O pedido de doação ou de concessão de 
direi to real de uso de terras para regularização fundiária 
de área urbana ou de expansão urbana será dirigido:

I – ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 
ter ras arrecadadas ou administradas pelo Incra; ou

II – ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Ges tão, em outras áreas sob domínio da União.

§ 1º Os procedimentos de doação ou de conces-
são de direito real de uso deverão ser instruídos pelo 
Município com as seguintes peças, além de outros do-
cumentos que poderão ser exigidos em regulamento:

I – pedido de doação devidamente fundamentado 
e assi nado pelo seu representante;

II – comprovação das condições de ocupação;
III – planta e memorial descritivo do perímetro da 

área pretendida, cuja precisão posicional será fixada 
em regulamento;

IV – cópia do plano diretor ou da lei municipal 
que contemple os elementos do ordenamento terri-
torial urbano, observado o previsto no § 2º do art. 23 
desta Lei;

V – relação de acessões e benfeitorias federais 
exis tentes na área pretendida, contendo identificação 
e localiza ção.

§ 2º Caberá ao Incra ou, se for o caso, ao Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão analisar 
se a planta e o memorial descritivo apresentados aten-
dem às exigências técni cas fixadas.

§ 3º O Ministério das Cidades participará da 
análise do pedido de doação ou concessão e emitirá 
parecer sobre sua adequação aos termos da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 24. Quando necessária a prévia arrecadação 
ou a discriminação da área, o Incra ou, se for o caso, 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
procederá à sua demarca ção, com a cooperação do 
município interessado e de outros ór gãos públicos fe-
derais e estaduais, promovendo, em seguida, o registro 
imobiliário em nome da União.

Art. 25. No caso previsto no § 2º do art. 21 desta 
Lei, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão lavrará o auto de demarcação.

Parágrafo único. Nas áreas de várzeas, leitos de 
rios e outros corpos d’água federais, o auto de demar-
cação será instruído apenas pela planta e memorial 
descritivo da área a ser regularizada, fornecidos pelo 
Município, observado o dis posto no inciso I do § 2º do 
art. 18-A do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro 
de 1946.

Art. 26. O Ministério do Desenvolvimento Agrário 
ou, se for o caso, o Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Ges tão formalizará a doação em favor do 
município, com a expedi ção de título que será levado 
a registro, nos termos do inciso I do art. 167 da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973.

§ 1º A formalização da concessão de direito real 
de uso no caso previsto no § 2º do art. 21 desta Lei 
será efetivada pelo Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão.

§ 2º Na hipótese de estarem abrangidas as áreas 
referidas nos incisos I a IV do caput do art. 4º desta Lei, 
o re gistro do título será condicionado à sua exclusão, 
bem como à abertura de nova matrícula para as áreas 
destacadas objeto de doação ou concessão no registro 
imobiliário competente, nos termos do inciso I do art. 
167 da Lei nº 6.015, de 31 de de zembro de 1973.

§ 3º A delimitação das áreas de acessões, benfei-
torias, terrenos de marinha e terrenos marginais será 
atribuição dos órgãos federais competentes, facultada 
a realização de parceria com Estados e Municípios.

§ 4º A doação ou a concessão de direito real de 
uso serão precedidas de avaliação da terra nua ela-
borada pelo In cra ou outro órgão federal competente 
com base em planilha re ferencial de preços, sendo 
dispensada a vistoria da área.

§ 5º A abertura de matrícula referente à área 
inde penderá do georreferenciamento do remanes-
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cente da gleba, nos termos do § 3º do art. 176 da Lei 
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, desde que a 
doação ou a concessão de direito real de uso sejam 
precedidas do reconhecimento dos limites da gleba 
pelo Incra ou, se for o caso, pelo Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, garantindo que a área 
esteja nela locali zada.

Art. 27. A doação e a concessão de direito real 
de uso a um mesmo município de terras que venham 
a perfazer quan titativo superior a 2.500ha (dois mil e 
quinhentos hectares) em 1 (uma) ou mais parcelas 
deverão previamente ser submetidas à aprovação do 
Congresso Nacional.

Art. 28. A doação e a concessão de direito real 
de uso implicarão o automático cancelamento, total 
ou parcial, das autorizações e licenças de ocupação e 
quaisquer outros tí tulos não definitivos outorgados pelo 
Incra ou, se for o caso, pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que inci dam na área.

§ 1º As novas pretensões de justificação ou 
legitima ção de posse existentes sobre as áreas al-
cançadas pelo cance lamento deverão ser submetidas 
ao município.

§ 2º Para o cumprimento do disposto no caput, 
o Mi nistério do Desenvolvimento Agrário ou, se for o 
caso, o Mi nistério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão fará publicar ex trato dos títulos expedidos em nome 
do município, com indica ção do número do processo 
administrativo e dos locais para consulta ou obtenção 
de cópias das peças técnicas necessárias à identifi-
cação da área doada ou concedida.

§ 3º Garantir-se-ão às pessoas atingidas pelos 
efei tos do cancelamento a que se refere o caput:

I – a opção de aquisição de lote urbano inciden-
te na área do título cancelado, desde que preencham 
os requisitos fixados para qualquer das hipóteses do 
art. 30; e

II – o direito de receber do município indenização 
pelas acessões e benfeitorias que houver erigido em 
boa-fé nas áreas de que tiver que se retirar.

§ 4º A União não responderá pelas acessões e 
benfei torias erigidas de boa-fé nas áreas doadas ou 
concedidas.

Art. 29. Incumbe ao município dispensar às terras 
re cebidas a destinação prevista nesta lei, observadas 
as condi ções nela previstas e aquelas fixadas no título, 
cabendo-lhe, em qualquer caso:

I – regularizar as ocupações nas áreas urbanas, 
de expansão urbana ou de urbanização específica; e

II – indenizar as benfeitorias de boa-fé erigidas 
nas áreas insuscetíveis de regularização.

Art. 30. O município deverá realizar a regulari-
zação fundiária dos lotes ocupados, observados os 
seguintes requisi tos:

I – alienação gratuita a pessoa natural que tenha 
in gressado na área antes de 11 de fevereiro de 2009, 
atendidas pelo beneficiário as seguintes condições:

a) possua renda familiar mensal inferior 
a 5 (cinco) salários mínimos;

b) ocupe a área de até 1.000m2(mil me-
tros quadrados) sem oposição, pelo prazo 
ininterrupto de, no mínimo, 1 (um) ano, ob-
servadas, se houver, as dimensões de lotes 
fixadas na legislação municipal;

c) utilize o imóvel como única moradia 
ou como meio lícito de subsistência, exceto 
locação ou assemelhado; e

d) não seja proprietário ou possuidor de 
outro imóvel urbano, condição atestada me-
diante declaração pessoal sujeita a respon-
sabilização nas esferas penal, administrativa 
e civil;

II – alienação gratuita para órgãos e entidades 
da administração pública estadual, instalados até 11 
de fevereiro de 2009;

III – alienação onerosa, precedida de licitação, 
com direito de preferência àquele que comprove a 
ocupação, por um ano ininterrupto, sem oposição, até 
10 de fevereiro de 2009, de área superior a 1.000m2 
(mil metros quadrados) e inferior a 5.000m2 (cinco mil 
metros quadrados); e

IV – nas situações não abrangidas pelos incisos 
I a III, sejam observados na alienação a alínea f do 
inciso I do art. 17 e as demais disposições da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1º No caso previsto no § 2º do art. 21, o mu-
nicípio deverá regularizar a área recebida mediante a 
transferência da concessão de direito real de uso.

§ 2º O registro decorrente da alienação de que 
trata o inciso I do caput e da concessão de direito real 
de uso a beneficiário que preencha os requisitos esta-
belecidos nas alí neas a e d do mesmo inciso será rea-
lizado de ofício pelo Re gistro de Imóveis competente, 
independentemente de custas e emolumentos.

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais

Art. 31. Os agentes públicos que cometerem des-
vios na aplicação desta Lei incorrerão nas sanções 
previstas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, sem 
prejuízo de outras penalida des cabíveis.
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Parágrafo único. Não haverá reversão do imóvel 
ao pa trimônio da União em caso de descumprimento 
das disposições dos arts. 29 e 30 pelo Município.

Art. 32. Com a finalidade de efetivar as ativida-
des previstas nesta Lei, a União firmará acordos de 
cooperação técnica, convênios ou outros instrumentos 
congêneres com Esta dos e Municípios.

Art. 33. Ficam transferidas do Incra para o Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos renovável por igual período, nos termos de regu-
lamento, em ca ráter extraordinário, as competências 
para coordenar, normati zar e supervisionar o processo 
de regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia 
Legal, expedir os títulos de domínio correspondentes 
e efetivar a doação prevista no § 1º do art. 21, man-
tendo-se as atribuições do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão previstas por esta Lei.

Art. 34. O Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
criarão sistema informatizado a ser disponibilizado na 
rede mundial de compu tadores – internet, visando a 
assegurar a transparência sobre o processo de regu-
larização fundiária de que trata esta Lei.

Art. 35. A implementação das disposições des-
ta Lei será avaliada de forma sistemática por comitê 
instituído espe cificamente para esse fim, assegurada 
a participação de repre sentantes da sociedade civil 
organizada que atue na região a mazônica, segundo 
composição e normas de funcionamento defini das em 
regulamento.

Art. 36. Os Estados da Amazônia Legal que não 
aprova rem, mediante lei estadual, o respectivo Zone-
amento Ecológico-Econômico – ZEE no prazo máximo 
de 3 (três) anos, a contar da entrada em vigor desta 
Lei, ficarão proibidos de celebrar no vos convênios com 
a União, até que tal obrigação seja adimpli da.

Art. 37. Ficam transformadas, sem aumento de 
despesa, no âmbito do Poder Executivo, para fins de 
atendimento do dis posto nesta Lei, 216 (duzentas e 
dezesseis) Funções Comissio nadas Técnicas, criadas 
pelo art. 58 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 
de setembro de 2001, sendo 3 (três) FCT-1, 7 (sete) 
FCT-2, 10 (dez) FCT-3, 8 (oito) FCT-4, 14 (quatorze) 
FCT-9, 75 (setenta e cinco) FCT-10, 34 (trinta e quatro) 
FCT 11, 24 (vinte e quatro) FCT-12, 30 (trinta) FCT-13 
e 11 (onze) FCT-15, em 71 (setenta e um) cargos do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
sendo 1 (um) DAS-6, 1 (um) DAS-5, 11 (onze) DAS-4, 
29 (vinte e nove) DAS-3 e 29 (vinte e nove) DAS-2.

§ 1º Os cargos referidos no caput serão desti-
nados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e à 
Secretaria do Patri mônio da União do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Ges tão.

2º O Poder Executivo disporá sobre a alocação 
dos cargos em comissão transformados por esta Lei na 
estrutura re gimental dos órgãos referidos no § 1º.

3º Fica o Poder Executivo autorizado a trans-
formar, no âmbito do Incra, 10 (dez) DAS-1 e 1 (um) 
DAS-3 em 3 (três) DAS-4 e 2 (dois) DAS-2.

Art. 38. A União e suas entidades da adminis-
tração indireta ficam autorizadas a proceder a venda 
direta de imó veis residenciais de sua propriedade si-
tuados na Amazônia Le gal aos respectivos ocupantes 
que possam comprovar o período de ocupação efeti-
va e regular por período igual ou superior a 5 (cinco) 
anos, excluídos:

I – os imóveis residenciais administrados pelas 
For ças Armadas, destinados à ocupação por milita-
res;

II – os imóveis considerados indispensáveis ao 
servi ço público.

Art. 39. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
pas sa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 17.  ................................................  
I –  .........................................................
b) doação, permitida exclusivamente para 

outro órgão ou entidade da administração pú-
blica, de qualquer esfera de governo, ressal-
vado o disposto nas alíneas f, h e i;

 ..............................................................
i) alienação e concessão de direito real 

de uso, gratuita ou onerosa, de terras públi-
cas rurais da União na Amazônia Legal onde 
incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) 
módulos fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos 
hectares), para fins de regulariza ção fundiária, 
atendidos os requisitos legais;

 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
II – a pessoa natural que, nos termos da 

lei, regulamento ou ato normativo do órgão 
competen te, haja implementado os requisi-
tos mínimos de cultu ra, ocupação mansa e 
pacífica e exploração direta sobre área rural 
situada na Amazônia Legal, superior a 1 (um) 
módulo fiscal e limitada a 15 (quinze) módu los 
fiscais, desde que não exceda 1.500ha (mil e 
qui nhentos hectares);

 ..............................................................
§ 2º-A. As hipóteses do inciso II do § 2º 

ficam dispensadas de autorização legislativa, 
porém submetem-se aos seguintes condicio-
namentos:

 ..................................................... ”(NR)
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Art. 40. A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 167.  ..............................................
 ..............................................................
II –  ........................................................  
 ..............................................................
24. do destaque de imóvel de gleba pú-

blica originária.”(NR)
“Art. 176.  ..............................................
§ 5º Nas hipóteses do § 3º, caberá ao In-

cra certificar que a poligonal objeto do memorial 
descri tivo não se sobrepõe a nenhuma outra 
constante de seu cadastro georreferenciado e 
que o memorial atende às exigências técnicas, 
conforme ato normativo próprio.

§ 6º A certificação do memorial descritivo 
de glebas públicas será referente apenas ao 
seu perí metro originário.

§ 7º Não se exigirá, por ocasião da efeti-
vação do registro do imóvel destacado de gle-
bas pú blicas, a retificação do memorial des-
critivo da área remanescente, que somente 
ocorrerá a cada 3 (três) anos, contados a partir 
do primeiro destaque, englo bando todos os 
destaques realizados no período.” (NR)

“Art. 250 ................................................
IV – a requerimento da Fazenda Pública, 

instruído com certidão de conclusão de pro-
cesso admi nistrativo que declarou, na forma 
da lei, a rescisão do título de domínio ou de 
concessão de direito real de uso de imóvel 
rural, expedido para fins de regula rização fun-
diária, e a reversão do imóvel ao patrimô nio 
público.”(NR)

Art. 41. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Câmara dos Deputados, de maio de 2009.

MEDIDA PROVISÓRIA ORIGINAL Nº 458, DE 2009

Dispõe sobre a regularização fundi-
ária das ocupações incidentes em terras 
situadas em áreas da União, no âmbito da 
Amazônia Legal, altera as Leis nos 8.666, 
de 21 de junho de 1993, 6.015, de 31 de de-
zembro de 1973, 6.383, de 7 de dezembro 
1976, e 6.925, de 29 de junho de 1981, e dá 
outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se-
guinte Medida Provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre a 
regularização fundiária das ocupações incidentes em 
terras situadas em áreas da União, no âmbito da Ama-
zônia Legal, definida no art. 2º da Lei Complementar 
nº 124, de 3 de janeiro de 2007, mediante alienação e 
concessão de direito real de uso de imóveis.

Art. 2º Para os efeitos desta Medida Provisória, 
entende-se por:

I –  ocupação direta: aquela exercida pelo ocu-
pante e sua família;

II –  ocupação indireta: aquela exercida somente 
por interposta pessoa;

III – exploração direta: atividade econômica exer-
cida em imóvel rural, praticada diretamente pelo ocu-
pante, ou com auxílio de seus familiares e, eventual-
mente, com ajuda de terceiros;

IV – exploração indireta: atividade econômica 
exercida em imóvel rural, por meio de preposto ou 
assalariado;

V – cultura efetiva: exploração agropecuária, 
agroindustrial, extrativa, florestal, pesqueira ou outra 
atividade similar, mantida no imóvel rural e com o ob-
jetivo de prover subsistência dos ocupantes, por meio 
da produção e da geração de renda;

VI –  ocupação mansa e pacífica: aquela exercida 
sem oposição e de forma contínua;

VII – áreas urbanas consolidadas: aquelas que 
apresentem sistema viário implantado e densidade 
ocupacional característica, na data de publicação desta 
Medida Provisória, conforme regulamento;

VIII – plano de ordenamento territorial da área 
de expansão urbana: planejamento da expansão ur-
bana elaborado em conformidade com os princípios 
e diretrizes da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
contendo, no mínimo, os seguintes elementos:

a) estudo de viabilidade da expansão 
urbana ou da implantação de novas áreas 
urbanas;

b) delimitação de zonas especiais de in-
teresse social em quantidade compatível com 
a demanda de habitação de interesse social 
do município;

c) delimitação do perímetro das áreas 
urbanas e de expansão urbana;

d) diretrizes e parâmetros urbanísticos 
de parcelamento, uso e ocupação do solo 
urbano;

e) diretrizes para infraestrutura e equipa-
mentos urbanos e comunitários; e 
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f) diretrizes para proteção do meio am-
biente e do patrimônio cultural;

IX – áreas de expansão urbana: aquelas contem-
pladas no plano de ordenamento territorial da área de 
expansão urbana definido no plano diretor do municí-
pio ou em lei municipal específica, conforme regula-
mento;

X – concessão de direito real de uso: cessão de 
direito real de uso, remunerada ou gratuita, por tempo 
certo ou indeterminado, para fins específicos de regu-
larização fundiária; e

XI – alienação: doação, venda direta ou median-
te licitação, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, do domínio pleno das terras previstas 
no art. 1º.

Art. 3º São passíveis de regularização fundiária 
nos termos desta Medida Provisória as terras:

I – discriminadas, arrecadadas e registradas em 
nome da União entre as devolutas situadas nas áreas 
declaradas de interesse à segurança e ao desenvol-
vimento nacionais com base no art. 1º do Decreto-Lei 
nº 1.164, de 1º de abril de 1971;

II – abrangidas pelas exceções do parágrafo único 
do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.375, de 24 de novembro 
de 1987, ainda que não discriminadas, arrecadadas 
ou registradas;

III – remanescentes de núcleos de colonização 
ou de projetos de reforma agrária que tiverem perdi-
do a vocação agrícola e se destinem à utilização ur-
bana; e

IV – registradas em nome do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

Art. 4º Não serão passíveis de alienação ou con-
cessão de direito real de uso, nos termos desta Medida 
Provisória, as ocupações que recaiam sobre áreas:

I – reservadas à administração militar federal e 
a outras finalidades de interesse público ou social a 
cargo da União;

II – tradicionalmente ocupadas por população in-
dígena, comunidades quilombolas e tradicionais;

III – de florestas públicas, nos termos da Lei nº 
11.284, de 2 de março de 2006, de unidades de con-
servação ou de interesse para sua criação, conforme 
regulamento; e

IV – que contenham acessões ou benfeitorias 
federais.

Parágrafo único. As áreas ocupadas que abranjam 
parte ou a totalidade de terrenos de marinha, terrenos 
marginais ou reservados, seus acrescidos ou outras 
áreas insuscetíveis de alienação, poderão ser regula-
rizadas mediante outorga de título de concessão de 
direito real de uso.

CAPÍTULO II 
Da Regularização Fundiária em Áreas Rurais

Art. 5º São passíveis de regularização fundiária 
as ocupações incidentes em terras públicas da União, 
previstas nos incisos I, II e IV do art. 3º, situadas em 
áreas rurais, desde que o ocupante preencha os se-
guintes requisitos:

I – pratique cultura efetiva; e
II – exerça ocupação e exploração direta, mansa 

e pacífica ou por seus antecessores, anterior a 1º de 
dezembro de 2004.

Art. 6º Para regularização da ocupação, nos ter-
mos desta Medida Provisória, o ocupante e seu côn-
juge ou companheiro deverão atender aos seguintes 
requisitos:

I – ser brasileiro nato ou naturalizado;
II – não ser proprietário de imóvel rural em qual-

quer parte do território nacional;
III – não ter sido beneficiado por programa de 

reforma agrária ou de regularização fundiária de área 
rural, ressalvadas as situações admitidas pelo Incra;

IV – ter sua principal atividade econômica advin-
da da exploração do imóvel; e

V – não exercer cargo ou emprego público.
§ 1º Não será objeto de regularização a área rural 

ocupada por pessoa jurídica.
§ 2º Os requisitos previstos nos incisos IV e V 

poderão ser excetuados para um dos cônjuges ou 
companheiros, conforme regulamento.

Art. 7º Preenchidos os requisitos previstos nos 
arts. 5º e 6º, o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
regularizará as áreas ocupadas mediante alienação ou 
outorga de concessão de direito real de uso.

§ 1º Serão regularizadas as ocupações de áreas 
de até quinze módulos fiscais e não superior a mil e 
quinhentos hectares, respeitada a fração mínima de 
parcelamento.

§ 2º Serão passíveis de alienação as áreas ocu-
padas, demarcadas e que não abranjam as áreas 
previstas no art. 4º.

§ 3º A concessão de direito real de uso nas hi-
póteses previstas no parágrafo único do art. 4º será 
outorgada pelo Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão, após a identificação da área, nos termos 
de regulamento.

Art. 8º A identificação do título de domínio desta-
cado originariamente do patrimônio público será obtida 
a partir de memorial descritivo, assinado por profissio-
nal habilitado e com a devida Anotação de Responsa-
bilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos 
vértices definidores dos limites do imóvel rural, georre-
ferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro.
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Parágrafo único. O memorial descritivo de que 
trata este artigo será elaborado de acordo com ato 
normativo a ser expedido pelo Incra.

Art. 9º A certificação do memorial descritivo não 
será exigida no ato da abertura de matrícula baseada 
em título de domínio de imóvel destacado do patrimônio 
público, nos termos desta Medida Provisória.

Parágrafo único. Os atos registrais subsequentes 
deverão ser feitos em observância ao art. 176 da Lei 
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

Art. 10. Na ocupação de área contínua de até um 
módulo fiscal, a alienação e a concessão de direito 
real de uso dar-se-ão de forma gratuita, dispensada 
a licitação.

Art. 11. Na ocupação de área contíua acima de 
um módulo fiscal e até quinze módulos fiscais, desde 
que inferior a mil e quinhentos hectares, a alienação 
ou a concessão de direito real de uso dar-se-á de for-
ma onerosa, dispensada a licitação.

§ 1º O valor de referência para avaliação terá 
como base o valor mínimo estabelecido em planilha 
referencial de preços, observando-se os critérios de 
ancianidade da ocupação, especificidades de cada 
região em que se situar a respectiva ocupação e di-
mensão da área, conforme regulamento.

§ 2º Ao valor de referência para alienação pre-
visto no § 1Q serão acrescidos os custos relativos 
à execução dos serviços topográficos, se executados 
pelo Poder Público, salvo em áreas onde as ocupações 
não excedam a quatro módulos fiscais.

§ 3º Poderão ser aplicados índices diferencia-
dos, quanto aos critérios mencionados no § 1º, para 
a alienação ou concessão de direito real de uso das 
áreas onde as ocupações não excedam a quatro mó-
dulos fiscais.

§ 4º O ocupante de área de até quatro módulos 
fiscais terá direito aos benefícios do “Programa Nos-
sa Terra – Nossa Escola”, instituído na forma do art. 
9º da Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto 
de 2001.

Art. 12. Os requisitos para a regularização fundi-
ária dos imóveis de até quatro módulos fiscais serão 
averiguados por meio de declaração do ocupante, dis-
pensada a vistoria prévia.

Parágrafo único. É facultado ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário determinar a realização de 
vistoria de fiscalização do imóvel rural, nas hipóteses 
de dispensa de vistoria prévia.

Art. 13. Ressalvadas as hipóteses previstas no 
art. 4º, incisos I a III, as áreas ocupadas insuscetíveis 
de regularização, nos termos do art. 7º, somente pode-
rão ser alienadas e concedidas por meio de processo 
licitatório, na forma prevista na Lei nº 8.666, de 1993.

§ 1º Nos casos em que, preenchidos os requisi-
tos previstos nos arts. 5º e 6º, a área ocupada exce-
der os limites constantes do art. 7º, § 1º, o ocupante 
poderá optar:

I – pela titulação parcial, nos moldes desta Me-
dida Provisória, de área de até quinze módulos fis-
cais, observado o limite máximo de mil e quinhentos 
hectares; ou

II – pela aquisição do domínio ou direito real de 
uso da totalidade da área, mediante participação em 
processo licitatório, sendo a ele garantido o direito de 
preferência.

§ 2º A opção pela titulação, nos termos do inciso 
I do § 1º, será condicionada à desocupação da área 
excedente.

§ 3º Ao valor do imóvel serão acrescidos os cus-
tos relativos à execução dos serviços topográficos, se 
executados pelo Poder Público.

Art. 14. O titulo de domínio e o termo de conces-
são de direito real de uso deverão conter, entre outras, 
cláusulas sob condição resolutiva pelo prazo de dez 
anos, que determinem:

I – a impossibilidade de negociação do título;
II – o aproveitamento racional e adequado da 

área;
III – a utilização adequada dos recursos naturais 

e preservação do meio ambiente;
IV – a averbação da reserva legal;
V – identificação das áreas de preservação per-

manente e recuperação de áreas eventualmente de-
gradadas, conforme regulamento;

VI – a observância das disposições que regulam 
as relações de trabalho; e

VII – as condições e forma de pagamento.
§ 1º Os títulos a que se refere esta Medida Provi-

sória serão intransferíveis e inegociáveis por ato entre 
vivos e, salvo nas operações de crédito rural, não po-
derão ser objeto de qualquer direito real de garantia.

§ 2º Na hipótese de pagamento por prazo superior 
a dez anos, a eficácia da cláusula resolutiva prevista 
no inciso VII estender-se-á até a integral quitação.

§3º descumprimento da legislação ambiental, du-
rante o prazo de vigência da cláusula resolutiva, implica 
rescisão imediata do título de domínio nu do termo de 
concessão, com a consequente reversão da área em 
favor da União, declarada no processo administrativo 
que apurar a prática da infração ambiental.

Art. 15. As condições resolutivas do titulo de do-
mínio e do termo de concessão de uso somente serão 
liberadas após vistoria.

Art. 16. O valor do imóvel fixado na forma do art. 
11 será pago pelo beneficiário da regularização fun-
diária em prestações amortizáveis em até vinte anos, 
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com carência de até três anos e corrigidas monetaria-
mente por índice a ser definido pelo Incra.

§ 1º Poderá ser concedido desconto ao bene-
ficiário da regularização fundiária, de até vinte por 
cento, nos casos de pagamento à vista, conforme re-
gulamento.

§ 2º No caso de títulos emitidos pelo Incra, a partir 
de maio de 2008, para ocupantes em terras públicas 
federais no âmbito da Amazônia Legal, os valores dos 
títulos serão passíveis de enquadramento ao previsto 
nesta Medida Provisória, desde que requerido pelo 
interessado e nos termos do regulamento.

Art. 17. O não-cumprimento das condições resolu-
tivas pelo titulado indicará reversão automática do bem 
ao patrimônio público, conforme regulamento.

Art. 18. No caso de inadimplemento de contrato 
firmado com o Incra em data anterior à publicação desta 
Medida Provisória, ou de não-observância de requisito 
imposto em termo de concessão de uso ou de licença 
de ocupação, o ocupante terá prazo de três anos, con-
tados a partir de 11 de fevereiro de 2009, para adimplir 
ao que foi descumprido, sob pena de ser retomada a 
área ocupada, conforme regulamento.

Art. 19. São nulas todas as cessões de direitos 
a terceiros que envolvam contratos firmados entre o 
Incra e o ocupante, antes da data de publicação desta 
Medida Provisória.

§ 1º A cessão de direitos mencionada no caput 
servirá somente para fins de comprovação da ocupa-
ção atual do imóvel pelo terceiro cessionário.

§ 2º O terceiro cessionário mencionado no § 1º 
somente poderá regularizar a área ocupada nos ter-
mos desta Medida Provisória.

§ 3º Os imóveis que não puderem ser regulariza-
dos na forma desta Medida Provisória serão revertidos, 
total ou parcialmente, ao patrimônio da União.

Art. 20. Nos casos previstos nos arts. 17 e 19, 
não caberá pagamento de indenização de benfeitorias 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.

CAPÍTULO III 
Da regularização fundiária em áreas urbanas 

arrecadadas pelo Incra

Art. 21. São passíveis de regularização fundiária 
as ocupações incidentes em terras públicas da União, 
previstas no art. 3º, situadas em áreas urbanas con-
solidadas ou de expansão urbana.

Parágrafo único. A regularização prevista no caput 
poderá ser efetivada mediante a doação ou conces-
são de direito real de uso das terras aos respectivos 
Municípios, para as quais fica o Poder Executivo au-
torizado, sob a condição de que sejam realizados os 

atos necessários à regularização das áreas ocupadas, 
nos termos desta Medida Provisória.

Art. 22. Para as áreas urbanas consolidadas, 
ocupadas por população de baixa renda e que forem 
incontestavelmente da União, localizadas em acres-
cidos de marinha e marginal de rios, o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão lavrará o auto de 
demarcação.

§ 1º Consideram-se áreas incontestavelmente 
da União:

I – várzeas:
II – leitos de rio;
III – aterros; e
IV – ilhas fluviais e costeiras.
§ 2º O auto de demarcação será instruído ape-

nas pela planta e memorial descritivo da área a ser 
regularizada, fornecida pelo Município, observado o 
disposto no art. 18-A, § 2º, inciso I, do Decreto-Lei nº 
9.760, de 5 de setembro de 1946.

Art. 23. São requisitos para que o Município seja 
beneficiário da doação ou da concessão de direito real 
de uso prevista no art. 21:

I – plano diretor ou lei municipal específica de 
ordenamento territorial; e

II – plano de ordenamento territorial da área de 
expansão urbana, na forma prevista no inciso VIII, do 
art. 29.

Parágrafo único. Caso o Município não preencha o 
requisito previsto no inciso I, a doação ou a concessão 
de direito real de uso limitar-se-á às áreas urbanas con-
solidadas, até que a condição seja implementada.

Art. 24. O pedido de doação ou de concessão de 
direito real de uso de terras para regularização fundiária 
de área urbana ou de expansão urbana será dirigido 
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.

§ 1º Os procedimentos de doação ou de conces-
são de direito real de uso deverão ser instruídos pelo 
Município com as seguintes peças, além de outros do-
cumentos que poderão ser exigidos em regulamento:

I – pedido de doação devidamente fundamentado 
e assinado pelo seu representante;

II _ comprovação das condições de ocupação;
III – planta e memorial descritivo do perímetro da 

área pretendida, cuja precisão posicional será fixada 
por norma técnica de georreferenciamento de imóveis 
rurais elaborada pelo Incra;

IV – cópia do plano diretor ou da lei municipal a 
que se refere o art. 23, inciso I, quando for o caso; e

V – relação de acessões e benfeitorias federais 
existentes na área pretendida, contendo identificação 
e localização.
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§ 2º Caberá ao Incra analisar se a planta e o me-
morial descritivo apresentados atendem às exigências 
técnicas fixadas.

§ 3º O Ministério das Cidades participará da aná-
lise do pedido de doação e emitirá parecer sobre sua 
adequação aos termos da Lei nº 10.257, de 2001.

Art. 25. Quando necessária a prévia arrecadação 
ou a discriminação da área, o INCRA procederá à sua 
demarcação, com a cooperação do Município interes-
sado e de outros órgãos públicos federais e estaduais, 
promovendo, em seguida, o registro imobiliário em 
nome da União.

Art. 26. O Ministério do Desenvolvimento Agrário 
formalizará a doação ou a concessão de direito real de 
uso em favor do Município, com a expedição de título 
que será levado a registro, nos termos do art. 167, in-
ciso I, da Lei nº 6.015, de 1973.

§ 1º A formalização da concessão de direito real 
de uso nas ocupações incidentes nas áreas previstas 
no parágrafo único do art. 4º será efetivada pelo Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 2º Caso a área requerida abranja parte das 
áreas previstas nos incisos I a IV do art. 49, poderá ser 
expedido título de doação ou de concessão de direito 
real de uso, que será averbado no registro imobiliário 
competente, nos termos do art. 167, inciso II, da Lei 
nº 6.015, de 1973.

§ 3º Nas hipóteses mencionadas no § 2º, o re-
gistro do titulo será condicionado à exclusão das áre-
as públicas não abrangidas pela doação, conforme 
previsto no art. 4º.

§ 4º A delimitação das áreas de acessões, ben-
feitorias, terrenos de marinha e terrenos marginais 
será de competência dos órgãos federais, facultada a 
realização de parceria com o Município.

§ 5º A doação ou a concessão de direito real de 
uso será precedida de avaliação da terra nua elabo-
rada pelo INCRA com base em planilha referencial de 
preços, sendo dispensada a vistoria da área.

§ 6º A abertura de matrícula referente à área in-
dependerá do georreferenciarnento do remanescente 
da gleba, nos termos do art. 176, § 3º, da Lei nº 6.015, 
de 1973, desde que a doação ou concessão de direi-
to real de uso seja precedida do reconhecimento dos 
limites da gleba pelo Incra, garantindo que a área es-
teja nela localizada.

Art. 27. A doação e a concessão de direito real 
de uso a um mesmo Município de terras que venham 
a perfazer quantitativo superior a dois mil e quinhentos 
hectares, em uma ou mais parcelas, deverá previamente 
ser submetida à aprovação do Congresso Nacional.

Art. 28. A doação e a concessão de direito real 
de uso implicará o automático cancelamento, total 

ou parcial, das autorizações e licenças de ocupação 
e quaisquer outros títulos não definitivos outorgados 
pelo Incra e que incidam na área.

§ 1º As novas pretensões de justificação ou le-
gitimação de posse existentes sobre as áreas alcan-
çadas pelo cancelamento deverão ser submetidas ao 
Município.

§ 2º Para o cumprimento do disposto no caput, 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário fará publicar 
extrato dos títulos expedidos em nome do Município, 
com indicação do número do processo administrativo 
e dos locais para consulta ou obtenção de cópias das 
peças técnicas necessárias à identificação da área 
doada.

§ 3º Garantir-se-á às pessoas atingidas pelos 
efeitos do cancelamento a que se refere o caput:

I – a opção de aquisição de lote urbano inciden-
te na área do título cancelado, desde que preencham 
os requisitos fixados para qualquer das hipóteses do 
art. 30; e

II – o direito de receber do município indenização 
pelas acessões e benfeitorias que houver erigido em 
boa-fé nas áreas de que tiver que se retirar.

§ 4º A União não responderá pelas acessões e 
benfeitorias erigidas de boa-fé nas áreas doadas ou 
concedidas.

Art. 29. Incumbe ao município dispensar às terras 
recebidas a destinação prevista nesta Medida Provisó-
ria, observadas as condições nela previstas e aquelas 
fixadas no título, cabendo-lhe, em qualquer caso:

I – regularizar as ocupações nas áreas urba-
nas; e

II – indenizar as benfeitorias de boa-fé erigidas 
nas áreas insuscetíveis de regularização.

Art. 30. O município deverá realizar a regulari-
zação fundiária dos lotes ocupados, observados os 
seguintes requisitos:

I – alienação gratuita para pessoa natural que 
tenha ingressado na área antes da data de publica-
ção desta Medida Provisória, atendidas as seguintes 
condições:

a) não possua renda familiar mensal su-
perior a cinco salários mínimos;

b) ocupe área urbana de até mil metros 
quadrados, sem oposição, por, no mínimo, seis 
meses ininterruptos;

c) utilize o imóvel como única moradia 
ou como meio lícito de subsistência, exceto 
locação ou assemelhado; e

d) não seja proprietário ou possuidor de 
outro imóvel urbano ou de imóvel rural acima 
de quatro módulos fiscais, mediante declaração 
pessoal, sob pena de responsabilidade;
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II – alienação gratuita para órgãos e entidades 
da administração pública estadual, instalados na data 
de publicação desta Medida Provisória;

III – alienação onerosa, precedida de licitação, 
com direito de preferência àquele que comprove a ocu-
pação, por um ano ininterrupto, sem oposição, até a 
data de publicação desta Medida Provisória, de área 
urbana superior a mil metros quadrados e inferior a 
cinco mil metros quadrados; e

IV – nas demais situações, a alienação observará 
as disposições da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos 
no inciso I, o Município poderá regularizar a área rece-
bida mediante concessão de direito real de uso.

Art. 31. Não haverá reversão do imóvel ao patri-
mônio da União em caso de descumprimento das dis-
posições desta Medida Provisória pelo Município.

Art. 32. Sem prejuízo da punição de outros agen-
tes públicos envolvidos e da aplicação de outras san-
ções cabíveis, os desvios da aplicação desta Medida 
Provisória incorrerão nas sanções previstas na Lei nº 
8.429, de 2 de junho de 1992. 

Art. 33. Os processos de doação em curso na 
data de publicação desta Medida Provisória passarão 
a ser por ela regidos.

CAPÍTULO IV 
Das disposições finais

Art. 34. Com a finalidade de efetivar as ativida-
des previstas nesta Medida Provisória, poderão ser 
firmados acordos de cooperação técnica, convênios 
ou outros instrumentos congêneres entre a União, 
Estados e Municípios.

Art. 35. Ficam transferidas do Incra para o Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário, nos termos de regu-
lamento, em caráter extraordinário, as competências 
para coordenar, normatizar e supervisionar o processo 
de regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia 
Legal, expedir os títulos de domínio ou de concessão 
de direito real de uso correspondentes e efetivar a do-
ação prevista no parágrafo único do art. 21.

Parágrafo único. O Ministério do Desenvolvimento 
Agrário exercerá as competências referidas no caput 
pelo prazo de cinco anos, renováveis por igual perío-
do, cabendo ao Incra, por meio de seus servidores e 
dos órgãos integrantes de sua estrutura regimental, 
executor as medidas administrativas e as atividades 
de natureza operacional a elas relacionadas.

Art. 36. O Ministério do Desenvolvimento Agrário 
criará sistema informatizado a ser disponibilizado na 
rede mundial de computadores – Internet, visando as-
segurar a transparência sobre o processo de regulari-
zação fundiária de que trata esta Medida Provisória.

Art. 37. Ficam transformadas, sem aumento de 
despesa, no âmbito do Poder Executivo, para fins de 
atendimento ao disposto nesta Medida Provisória, du-
zentas e dezesseis Funções Comissionadas Técnicas, 
criadas pelo art. 58 da Medica Provisória nº 2.229-43, 
de 6 de setembro de 2001, sendo três FCT-1, sete 
FCT-2, dez FCT-3, oito FCT-4, quatorze FCT-9, seten-
ta e cinco FCT-10, trinta e quatro FCT-11, vinte quatro 
FCT-12, trinta FCT-13 e onze FCT-15, em setenta e um 
cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superio-
res – DAS, sendo um DAS-6, um DAS-5, onze DAS-4, 
vinte e nove DAS-3 e vinte e nove DAS-2.

§ 1º Os cargos referidos no caput serão desti-
nados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e à 
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do 
Planejamento, Orçamento c Gestão.

§ 2º O Poder Executivo disporá sobre a aloca-
ção dos cargos em comissão, transformados por esta 
Medida Provisória, na estrutura regimental dos órgãos 
referidos no § 1º.

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a trans-
formar, no âmbito do Incra, dez DAS-1 e um DAS-3 
em três DAS-4 e dois DAS-2.

Art. 38. A Lei nº 8.666, de 1993, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 17.  ................................................
I –  .........................................................
 ..............................................................
b) doação, permitida exclusivamente para 

outro órgão ou entidade da administração públi-
ca, de qualquer esfera de governo, ressalvado 
o disposto nas alíneas “f”, “h” e “i”;

 ..............................................................
g) procedimentos de regularização fun-

diária de que trata o art. 29 da Lei nº 6.383, de 
7 de dezembro de 1976;

 ..............................................................
i) alienação e concessão de direito real 

de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas 
rurais da União na Amazônia Legal onde inci-
dam ocupações até o limite de quinze módu-
los fiscais ou mil e quinhentos hectares, para 
fins de regularização fundiária, atendidos os 
requisitos legais;

 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
II – a pessoa física que, nos termos da 

lei, regulamento ou ato normativo do órgão 
competente, haja implementado os requisi-
tos mínimos de cultura, ocupação mansa e 
pacífica e exploração direta sobre área rural 
situada na região da Amazônia Legal, defini-
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da no art. 1º, § 2º, inciso VI, da Lei nº 4.771, 
de 22 de setembro de 1965, superior a um 
módulo fiscal e limitada a áreas de até quinze 
módulos fiscais, desde que não exceda mil e 
quinhentos hectares;

 ..............................................................
§ 2º-A. As hipóteses do inciso II do § 2º 

ficam dispensadas de autorização legislativa, 
porém submetem-se aos seguintes condicio-
namentos:

 .....................................................” (NR)

Art. 39. A Lei nº 6.015, de 1973, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 167.  ..............................................
 ..............................................................

II –  ........................................................
 ..............................................................
24. Do destaque de imóvel de gleba pú-

blica originária;
25. Do título de doação ou de concessão 

de direito real de uso, previstos no § 2º do art. 
26 da Medida Provisória nº 458, de 10 de fe-
vereiro de 2009”. (NR)

“Art. 176.  ..............................................
 ..............................................................
§ 5º Nas hipóteses do § 3º, caberá ao In-

cra certificar que a poligonal objeto do memorial 
descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra 
constante de seu cadastro georreferenciado e 
que o memorial atende às exigências técnicas, 
conforme ato normativo próprio.

§ 6º A certificação do memorial descritivo 
de glebas públicas será referente apenas ao 
seu perímetro originário.

§ 7º Não se exigirá, quando da efetiva-
ção do registro do imóvel destacado de glebas 
públicas, a retificação do memorial descritivo 
da área remanescente, que somente ocorrerá 
a cada três anos, contados a partir do primei-
ro destaque, englobando todos os destaques 
realizados no período”. (NR)

Art. 40. O § 1º do art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 
de dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“§ 1º A regularização da ocupação de que 
trata este artigo consistirá no fornecimento de 
uma Licença de Ocupação, pelo prazo mínimo 
de mais quatro anos, findo o qual o ocupante 
terá a preferência para aquisição do lote pelo 
valor mínimo estabelecido em planilha referen-
cial de preços, a ser periodicamente atualizada 

pelo Incra, utilizando-se dos critérios relativos 
à ancianidade da ocupação, às diversificações 
das regiões em que se situar a respectiva ocu-
pação e à dimensão de área”. (NR)

Art. 41. O art. 3º da Lei nº 6.925, de 29 de junho 
de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º Fica o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário autorizado a doar, nas condições 
estipuladas pela Medida Provisória nº 458, de 
10 de fevereiro de 2009, aos Municípios situ-
ados na faixa de fronteira e fora da Amazônia 
Legal. definida no art. 1º, § 2º, inciso VI, da Lei 
nº 4.271, de 22 de setembro de 1965, porções 
de terras devolutas ou de terras a qualquer tí-
tulo incorporadas ao seu patrimônio, que se 
destinem à regularização fundiária de área 
urbana consolidada ou para expansão urba-
na, segundo o interesse das administrações 
municipais”. (NR)

Art. 42. Fica revogada a Lei nº 6.431, de 11 de 
julho de 1977.

Art. 43. Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 10 de fevereiro de 2009; 188º da Indepen-
dência e 121º da República.– Luiz I. Lula da Silva.

MENSAGEM Nº 61

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 62 da Constituição, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da 
Medida Provisória nº 458 , de 10 de fevereiro de 2009, 
que “Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupa-
ções incidentes em terras situadas em áreas da União, 
no âmbito da Amazônia Legal, altera as Leis nos  8.666, 
de 21 de junho de 1993, 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, 6.383, de 7 de dezembro 1976, e 6.925, de 29 
de junho de 1981, e dá outras providências”.

Brasília, 10 de fevereiro de 2009. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EMI Nº 1 – MDA/MP/MCidades

Brasília, 6 de fevereiro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submetemos à elevada consideração de Vossa 

Excelência a Medida Provisória, em anexo, que dispõe 
sobre a regularização fundiária das ocupações, a alie-
nação e concessão de direito real de uso de porções 
de terras situadas em áreas da União, no âmbito da 
Amazônia Legal.

2. Desde os anos oitenta as ações de destinação 
de terras pelo governo federal na Amazônia Legal foram 
interrompidas intensificando um ambiente de instabilidade 
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jurídica, propiciando a grilagem de terras, o acirramento 
dos conflitos agrários e o avanço do desmatamento.

3. Nos últimos cinco anos, foram destinados 81 mi-
lhões de hectares de terras federais na Amazônia Legal, 
constituindo projetos de assentamentos da reforma agrá-
ria, unidades de conservação ambiental e terras indíge-
nas. Entretanto a União detém 67 milhões de hectares 
não destinados, ou seja, 13,42% da área total da região. 
Nestas áreas é possível implantar uma política de regu-
larização fundiária, reduzindo os conflitos e permitindo 
segurança jurídica, inserção produtiva e acesso às polí-
ticas públicas para aqueles que hoje a ocupam.

4. A proposta normativa tem como finalidade ade-
quar os dispositivos legais permitindo que essa política 
seja implementada de forma mais célere, contemplan-
do a regularização de ocupações incidentes em ter-
ras públicas rurais da União, a doação de porções de 
terras públicas federais localizadas em áreas urbanas 
consolidadas ou em áreas de expansão urbana, para 
Municípios, e ainda realizar os ajustes institucionais 
no MDA e Incra para desempenhar estas atribuições.

5. Em relação à doação de áreas aos municípios, 
a proposta tem como finalidade, além da autorização 
legislativa, modificar o arcabouço legal vigente, contido 
na Lei de nº 6.431, de 11 de julho de 1977, e na Lei 
nº 5.954, de 3 de dezembro de 1973, tornando mais 
célere o seu rito, a fim de que os Municípios venham 
a destinar com maior rapidez tais áreas à regulariza-
ção fundiária urbana.

6. Para uma análise do impacto e da relevân-
cia de tal medida para a região, deve ser frisado que 
há 436 municípios na Amazônia Legal nos quais há 
glebas públicas federais devidamente arrecadadas e 
registradas em nome da União ou do Incra e, dentre 
estes 172 municípios tem a totalidade de seu períme-
tro urbano sobre tais áreas que carecem de regulari-
zação fundiária.

7. Senhor Presidente, na regularização fundiária 
em terras rurais serão objeto desta ação as ocupações 
de áreas com até quinze módulos fiscais e não supe-
riores a hum mil e quinhentos hectares, que se carac-
terizam como média propriedade no país.

8. A normativa proposta visa adequar o marco 
legal, tomando mais expedita a titulação até quatro 
módulos fiscais, dando ênfase à pequena propriedade, 
que se dará de forma gratuita até um módulo fiscal e 
pagamento de valor diferenciado de um a quatro mó-
dulos fiscais. Os requisitos propostos para regulariza-
ção das posses garantem a responsabilidade com a 
qual devem ser destinadas as terras públicas, exigindo 
a ocupação direta, mansa e pacífica anterior a 1º de 
dezembro de 2004 e a existência de cultura efetiva na 
área a ser regularizada.

9. Os títulos resultantes desse processo conterão 
cláusulas resolutivas com prazo de 10 anos que preve-
em entre outras, a inalienabilidade das terras, a utiliza-
ção adequada dos recursos naturais e preservação do 
meio ambiente. Com essas medidas entendemos que 
serão preservados os riscos de reconcentração fundiá-
ria, de especulação imobiliária e abertura desordenada 
da fronteira agrícola, contribuindo para o controle do 
desmatamento na Amazônia Legal.

10. Com base nos dados do Cadastro existente 
no Incra estimamos um público alvo de aproximada-
mente trezentas mil famílias em todos os Estados da 
Amazônia Legal que poderão se beneficiar das medi-
das ora propostas.

11. A urgência da medida justifica-se pela ne-
cessidade de superar o obstáculo que ausência de 
regularidade das ocupações existentes na região re-
presenta para o desenvolvimento econômico local e 
para implementação de políticas de desenvolvimento 
urbano condizentes com as diretrizes estabelecidas 
legalmente.

São estas, Senhor Presidente, as razões que 
nos levam a propor a Vossa Excelência a adoção da 
Medida Provisória em questão.

Respeitosamente, – Guilherme Cassel, Guido 
Mantega e Márcio Fortes.

Ofício nº 465/09/PS – GSE

Brasília, 20 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal

Assunto: Envio de PLv para Apreciação

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2009 (Medida 
Provisória nº 458, de 2009, do Poder Executivo), apro-
vado na Sessão Plenária do dia 13-5-09, que “Dispõe 
sobre a regularização fundiária das ocupações inci-
dentes em terras situadas em áreas da União, no âm-
bito da Amazônia Legal; altera as Leis nos 8.666, de 
21 de junho de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 
1973; revoga a Lei nº 6.431, de 11 de julho de 1977; e 
dá outras providências.”, conforme o disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e os autógrafos da matéria apro-
vada nesta Casa.

Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra, 
Primeiro-Secretário.
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NOTA TÉCNICA DE ADEQUAÇÃO 
DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Assunto: Subsídios para a apreciação 
da Medida Provisória nº 458, de 10 de feve-
reiro de 2009, que “dispõe sobre a regulari-
zação fundiária das ocupações incidentes 
em terras situadas em áreas da União, no 
âmbito da Amazônia Legal, altera as Leis 
nos 8.666, de 21 de junho de 1993, 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, e 6.925, de 29 de 
junho de 1981, e dá outras providências”.

Interessado: Comissão Mista de Medida Provisória

I – Introdução

Esta nota técnica atende à determinação do art. 
19 da Resolução nº 1, de 2002-CN, que estabelece: “O 
órgão de consultoria e assessoramento orçamentário 
da Casa a que pertencer o relator de medida provisó-
ria encaminhará aos relatores e à comissão, no prazo 
de 5 (cinco) dias de sua publicação, nota técnica com 
subsídios acerca da adequação financeira e orçamen-
tária da medida provisória”.

Com base no art. 62 da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete ao Congresso Nacional, por intermédio da Men-
sagem nº 15, de 2009-CN (nº 61/2009, na origem), a 
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Medida Provisória nº 458, de 10 de fevereiro de 2009 
(MP nº 458/2009), que “dispõe sobre a regularização 
fundiária das ocupações incidentes em terras situadas 
em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal, al-
tera as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973, e 6.925, de 29 de junho 
de 1981, e dá outras providências”.

Recebida no Congresso Nacional, a MP nº 458/09 
teve fixado o seu cronograma de tramitação – inclusi-
ve com a definição do prazo para a apresentação de 
emendas – e foi remetida à comissão, nos termos do 
que estabelecem as normas regimentais pertinentes 
à matéria.

II – Síntese da medida provisória

Segundo os elementos contidos na Exposição 
de Motivos – EMI nº 1 – MDA/MP/M. Cidades, de 6 de 
fevereiro de 2009, a medida provisória dispõe sobre a 
regularização fundiária das ocupações, a alienação e 
concessão de direito real de uso de porções de terras 
situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia 
Legal.

A EMI nº 1/2009 informa que, desde os anos oi-
tenta, as ações de destinação de terras pelo governo 
federal na Amazônia Legal foram interrompidas, inten-
sificando um ambiente de instabilidade jurídica, propi-
ciando a grilagem de terras, o acirramento dos conflitos 
agrários e o avanço do desmatamento.

Esclarece, também, que, nos últimos cinco anos, 
o Governo implementou projetos de assentamentos da 
reforma agrária, unidades de conservação ambiental e 
terras indígenas. Entretanto, a União ainda detém 67 
milhões de hectares não destinados, ou seja, 13,42% 
da área total da região, onde é possível implantar uma 
política de regularização fundiária.

A MP em análise tem como finalidade adequar 
os dispositivos legais, permitindo que a política seja 
implementada de forma mais rápida, contemplando 
a regularização de ocupações incidentes em terras 
públicas rurais da União, a doação de terras públicas 
federais localizadas em áreas urbanas consolidadas 
ou em áreas de expansão urbana, para municípios e, 
ainda, realizar os ajustes institucionais no Ministério 
do Desenvolvimento Agrário e no Instituto de Coloni-
zação e Reforma Agrária, para desempenhar estas 
atribuições.

A urgência da medida é justificada pela neces-
sidade de superar o obstáculo que a ausência de 
regularidade das ocupações existentes na região re-
presentam para o desenvolvimento econômico local e 
para a implementação de políticas de desenvolvimento 
urbano condizentes com as diretrizes estabelecidas 
legalmente.

Na Mensagem nº 15/2009, que encaminha a MP 
nº 458/2009, não há qualquer referência a custos or-
çamentários, financeiros e patrimoniais.

III – Compatibilidade e adequação orçamentária e 
financeira

A Resolução nº 1, de 2002-CN, que “dispõe sobre 
a apreciação, pelo Congresso Nacional, das medidas 
provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição 
Federal, e dá outras providências”, estabelece, no 
art. 5º, que o exame de compatibilidade orçamentária 
e financeira das MP “abrange a análise da repercus-
são sobre a receita ou a despesa pública da União, 
e da implicação quanto ao atendimento às normas 
orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a 
conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000 (LRF), a Lei do Plano Plurianual, a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária 
da União”.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Comple-
mentar nº 101/2000), no seu art. 16, § 1º, estabeleceu 
os seguintes conceitos sobre adequação e compatibi-
lidade financeira e orçamentária:

“§ 1º Para os fins desta lei complemen-
tar, considera-se:

I – adequada com a lei orçamentária 
anual a despesa objeto de dotação específica 
e suficiente, ou que esteja abrangida por cré-
dito genérico, de forma que, somadas todas 
as despesas da mesma espécie, realizadas e 
a realizar, previstas no programa de trabalho, 
não sejam ultrapassados os limites estabele-
cidos para o exercício;

II – compatível com o plano plurianual e 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a despesa 
que se conforme com às diretrizes, objetivos, 
prioridades e metas previstas nesses instru-
mentos, e não infrinja qualquer de suas dis-
posições”.

Um dos objetivos da LRF é evitar que a assunção 
de novas despesas, não previstas na lei orçamentária, 
ou a adoção de medidas que resultem em perda de 
receita fiscal, venham a comprometer o alcance das 
metas de resultado, primário ou nominal, estabeleci-
das no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

Na matéria em análise não há afetação do mon-
tante da despesa orçamentária para 2009 e tampouco 
há previsão de receita orçamentária que decorreria 
das medidas adotadas. Assim, o impacto da medida é 
apenas de natureza patrimonial.
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A MP nº 458/2009, ao propor medidas de regula-
rização fundiária das ocupações incidentes em terras 
situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia 
Legal, não apresenta óbices do ponto de vista do exa-
me de adequação orçamentária e financeira.

Brasília, 16 de fevereiro de 2009. – Oádia Rossy 
Consultara Geral Adjunta de Orçamento.

IV – Conclusão

São esses os elementos objetivos que entende-
mos pertinentes propiciar para subsidiar os trabalhos 
e as decisões da relatoria e da comissão.

PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA, EM 
SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO MISTA, PROFERIDO 

NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB – 
PA. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de iniciar a 
leitura do meu relatório, eu gostaria de transmitir aos 
meus ilustres pares que esta medida provisória é de 
fundamental importância não apenas para a Amazônia 
Legal, mas para todo o Brasil. Afinal de contas, essa 
medida provisória incide em 61% do território nacio-
nal, envolve nove Estados que compõem a Amazônia 
Legal e prevê a regularização de aproximadamente 
300 mil posses, o que beneficiará mais de um milhão 
de pessoas na Amazônia Legal.

Despiciendo, portanto, ilustre Deputado, dizer 
que essa medida provisória terá uma repercussão 
muito grande e vai efetuar uma verdadeira transfor-
mação socioeconômica nos Estados da Amazônia 
Legal, porque lamentavelmente naqueles Estados ou 
em alguns deles o caos fundiário é uma constante. O 
Estado do Pará está aí de exemplo: conflitos, mortes, 
sangue, viuvez, orfandade, principalmente, em razão 
da ausência do Estado no campo.

Embora tardia, essa medida provisória, que será 
transformada em lei por meio do meu projeto de lei 
de conversão, vem a tempo de corrigir ou de minorar 
essas dificuldades da Amazônia Legal. Ela propiciará 
àquele cidadão que acreditou na Amazônia, mas que 
ali encontrou um Estado omisso ou ausente, um ins-
trumento hábil, eficaz e competente capaz de lhe dar 
segurança jurídica sobre a posse que vem exercendo 
há alguns anos.

Dito isso, Sr. Presidente, é preciso lembrar que, 
dada a exiguidade do prazo que nos é concedido para 
apreciar, discutir e votar as medidas provisórias, e dian-
te da nova instrução emitida pela Presidência da Casa 
de que o relatório das medidas provisórias deveria ser 
apresentado até 10 dias antes do sobrestamento do 

prazo, cumprimos o tempo determinado. Apresentamos 
o nosso relatório inicial no dia 19 de março.

Como havia sete medidas provisórias trancando a 
pauta antes da MP nº 458, aproveitamos esse lapso de 
tempo para fazer algumas discussões com os órgãos 
diretamente envolvidos, como Casa Civil, Secretaria de 
Assuntos Estratégicos, Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário, Ministério das Cidades, Ministério do Meio 
Ambiente e representantes dos Estados da Amazônia 
Legal. Recebemos sugestões das organizações sociais 
e fizemos reuniões e audiências públicas na Comissão 
da Amazônia, na Comissão da Agricultura e na Comis-
são de Meio Ambiente. Não houve, entretanto, uma 
discussão mais ampla nos Estados dada a exiguidade 
do tempo para a apresentação do relatório.

Dito isso, passo a ler o relatório:

“Vem á nossa análise a Medida Provi-
sória que intenta disciplinar a regularização 
fundiária na Amazônia Legal. Trata-se, sem 
dúvida, de diploma cuja relevância para a re-
gião é incomensurável.

O art. 2º define para efeito da regulariza-
ção fundiária o que se entende por ocupação 
direta, indireta, mansa e pacifica; exploração 
direta e indireta; cultura efetiva; áreas urba-
nas consolidadas; áreas de expansão urba-
na e seu respectivo plano de ordenamento 
territorial; concessão de direito real de uso e 
alienação.

As áreas passíveis de regularização para 
efeito da Medida Provisória estão definidas no 
art. 3º, sobrelevando as áreas discriminadas, 
arrecadadas e registradas em nome da União. 
Por sua vez, as áreas não passíveis de aliena-
ção ou concessão são elencadas no art. 4º.

Nos termos do art. 5º, são passíveis de 
regularização em áreas rurais as ocupações 
que se caracterizem pela prática da cultura 
efetiva e ocupação e exploração direta, man-
sa e pacífica que remontem a 1º de dezembro 
de 2004.”

A medida provisória está disposta em 4 capítulos, 
o primeiro tratando das disposições gerais, o segundo 
da regularização das áreas rurais, o terceiro das áreas 
urbanas e o quarto das disposições finais.

“Foram apresentadas 249 emendas, sin-
tetizadas no quadro anexo nº 1.

A MP nº 458/2009 deveria ter sido apre-
ciada no âmbito de Comissão Mista até 24 de 
fevereiro de 2009, o que não ocorreu. A deli-
beração sobre a mesma dar-se-á em conse-
quência diretamente no Plenário das Casas 
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Legislativas, cujas pautas passarão a estar 
sobrestadas a partir de 28 de março de 2009. 
O prazo final para apreciação pelo Congres-
so Nacional, após a prorrogação prevista no 
Texto Constitucional, expirará em 10 de junho 
de 2009, quando a MP nº 458/09 perderá a 
eficácia se ainda não houver sido votada.”

É o relatório.”

Fizemos a descrição do que está contido nas 
medidas provisórias para então passarmos a apre-
sentar o relatório.

“Voto do Relator.
Apresentada a primeira versão de nosso 

parecer em 19 de março de 2009, nos termos 
regimentais, passamos a debater o projeto de 
lei de conversão proposto com os diferentes 
agentes governamentais federais – Casa Civil, 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, Minis-
tério das Cidades, Secretaria de Patrimônio da 
União e Ministério do Meio Ambiente -, repre-
sentantes dos Estados da região, lideranças 
locais e organizações da sociedade civil. Esse 
aprofundamento das discussões não havia sido 
possível anteriormente em razão da exiguida-
de dos novos prazos estabelecidos pela Mesa 
Diretora da Casa para a entrega de pareceres 
de medidas provisórias.

Além disso, participamos de diferentes 
reuniões de audiência pública e de discussão 
técnica nos órgãos especializados da Casa – 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e 
Desenvolvimento Regional, Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural e Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável.

Reuniões com essa finalidade também 
ocorreram na região.

Esses encontros forneceram subsídios 
para que pudéssemos aperfeiçoar, ao máximo 
possível, nossa proposta original.

Procuramos, essencialmente, agir como 
interlocutor para obtenção do consenso em 
torno dessa matéria que, não temos dúvida, 
é de extrema importância para o desenvolvi-
mento da região sob parâmetros ambiental e 
socialmente sustentáveis e equitativos.

As alterações, em nosso projeto de lei 
de conversão, estão incorporadas na análise 
de mérito exposta abaixo.

Da admissibilidade.
O art. 62 da Constituição Federal estabe-

lece que, em caso de relevância e urgência, é 

admissível a adoção de Medida Provisória pelo 
Presidente da República, que deverá submetê-
la, de imediato, ao Congresso Nacional.

A admissibilidade da Medida Provisória 
restringe-se, assim, aos pressupostos de re-
levância e urgência.

Entendemos que esses pressupostos 
estão mais do que claros, no caso em exame, 
uma vez que, dada a preeminência e a neces-
sidade de implementar tempestivamente as 
providências adotadas pela Medida Provisória 
nº 458/09, tomaram-se exíguos os prazos para 
a tramitação de projetos de lei, ainda que em 
regime de urgência.

Cumpre observar que a União detém 67 
milhões de hectares de terras não destinadas 
na Amazônia Legal, ou seja, 13,42% da área 
total da região. Nessas áreas, a Medida Pro-
visória viabilizará a implantação de uma po-
lítica de regularização fundiária que reduzirá 
os imensos conflitos sociais hoje existentes, 
concretizando a necessária segurança jurídica 
para assegurar acesso ás políticas públicas 
e inserção produtiva aos que hoje ocupam 
a terra. Estima-se que a nova Lei permita a 
regularização de 300 mil ocupações, o que 
representa 92% das posses hoje existentes 
na região. A Amazônia e os amazônidas não 
podem mais conviver com a situação de caos 
fundiário que hoje marca toda a região, que 
gera mortes, pobreza e também degradação 
ambiental.

Ao regularizar as ocupações existentes 
na região, a urgência da Medida Provisória 
está certamente justificada, pois permitirá o 
desenvolvimento econômico local e, ainda, 
a implementação de políticas de desenvolvi-
mento urbano condizentes com as diretrizes já 
estabelecidas pelo Estatuto da Cidade.

Ante o exposto, não poderia ter outra 
posição senão o voto pela admissibilidade da 
Medida Provisória nº 458, de 2009.

Da constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa Atendidos os pressupostos 
de urgência e relevância, constata-se que as 
matérias tratadas no diploma legal sob aná-
lise não se enquadram no rol das vedações 
impeditivas à edição de medidas provisórias, 
listadas nos incisos I a IV do art. 62 e no art. 
246 da Constituição Federal, e nem se inserem 
entre aquelas cuja competência é exclusiva 
do Congresso Nacional ou de qualquer uma 
de suas Casas.
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O texto em tela tampouco contém dis-
positivos que afrontem de forma relevante os 
preceitos de nossa Lei Maior ou princípios de 
nosso sistema jurídico.

Quanto à técnica legislativa, entendo 
atendidos os requisitos da Lei Complementar 
nº 95, de 06 de fevereiro de 1998.

Assim, o voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa da Medida 
Provisória nº 458, de 2009.

Da adequação financeira e orçamen-
tária

Cabe, preliminarmente ao exame de méri-
to, apreciar a matéria quanto à sua adequação 
orçamentária e financeira que, nos termos do 
art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN, 
consiste em analisar a repercussão sobre a 
receita ou a despesa pública da União e a im-
plicação quanto ao atendimento das normas 
orçamentárias e financeiras vigentes, em espe-
cial a conformidade com a Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e 
a lei orçamentária da União.

Da análise da Medida Provisória nº 
458/2009, pode-se observar que sua aplica-
ção não irá ocasionar impactos tanto sobre a 
despesa, quanto sobre a receita da União.

Diante do exposto, o voto é pela compati-
bilidade e adequação orçamentária e financeira 
da Medida Provisória nº 458, de 2009.

Do mérito.
A Medida Provisória nº 458, de 2009, pro-

cura solucionar um dos mais graves problemas 
relacionados à Amazônia Legal: a situação de 
irregularidade fundiária de grande parte dos 
imóveis ocupados por particulares, em áreas 
rurais e também nas cidades amazônicas. De 
forma geral, não se pode questionar o mérito 
dessa iniciativa. A questão fundiária é obstáculo 
significativo à efetividade, eficácia e eficiência 
de todas as políticas de desenvolvimento di-
recionadas à região. É também causa de vio-
lentos conflitos agrários e de iniquidades nas 
áreas urbanas.

Após a análise do conteúdo da medida provisó-
ria, das emendas apresentadas pelos Parlamentares 
e de sugestões oferecidas pelos Governos Estaduais 
e outros atores, coletadas em uma série de reuniões 
realizadas em Brasília e também no Estado do Pará, 
entende-se que se faz necessária a elaboração de um 
projeto de lei de conversão. A ideia básica é que o texto 
seja adequado o máximo possível à realidade regional 

e, mais do que isso, sejam eliminados todos os entra-
ves que possam limitar o alcance da futura lei.

No capítulo 1, Das Disposições Gerais, foi acres-
cido parágrafo único ao art. 1º, vedando a regulariza-
ção de mais de uma área ocupada, tanto para pessoas 
naturais quanto para pessoas jurídicas. Se já era esse 
o espírito da medida provisória, a lacuna poderia vir a 
gerar dúvidas de interpretação.

No mesmo capítulo é apresentada proposta de 
alteração relativa aos incisos III, VII, VIII e IX do art. 
2º, como se explica a seguir.

O conceito de exploração direta, inciso III, foi aper-
feiçoado de forma a que se admita também a ajuda 
de terceiros assalariados. Se assim não for, estará in-
viabilizada a regularização da maior parte dos imóveis 
rurais. Essa alteração foi realizada a partir de debates 
com técnicos do Incra e outras entidades. A preocu-
pação com a consistência desse inciso encontra-se 
externada na justificação da Emenda nº 8.

Os conceitos de área urbana consolidada e de 
área de expansão urbana, incisos VII e IX, devem ser 
suprimidos, uma vez que, por decorrência direta das 
disposições do Estatuto da Cidade, da autonomia mu-
nicipal e da própria Constituição Federal, as exigências 
a serem feitas aos Municípios para a regularização de 
imóveis localizados em áreas urbanas, de expansão 
urbana ou de urbanização específica devem estar res-
tritas ao ordenamento territorial mediante planejamento 
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo (art. 30, caput, inciso VIII, da Constituição).

Se os requisitos devem ser os mesmos em rela-
ção à área urbana consolidada e à área de expansão 
urbana, esses conceitos passam a não ter aplicação 
no texto da futura lei. Note-se, ainda, que os conceitos 
presentes na medida provisória não se coadunam com 
o art. 3º da Lei 6.766, de 1979 – Lei do Parcelamento 
Urbano, que prevê o parcelamento do solo para fins 
urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou 
de urbanização específica.

No dispositivo relativo ao ordenamento territorial 
da área de expansão urbana, inciso VIII, optou-se pela 
exclusão da exigência de plano específico e de estudo 
de viabilidade.

O próprio Plano Diretor, previsto no art. 182, § 
1º, da Constituição, é o principal instrumento de defi-
nição das regras locais sobre a expansão urbana, por 
previsão expressa de nossa Carta Magna.

Avaliamos que a criação de um novo plano re-
ferente apenas às áreas de expansão urbana, inexis-
tente em qualquer município amazônico, constituirá 
um entrave a mais no processo de regularização. As 
disposições previstas para o planejamento dessas 
áreas podem constar do plano diretor ou de outras 
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leis municipais, sem plano específico ou estudos que 
sequer são aplicados à regularização fundiária no res-
tante do País.

Os ajustes acima descritos, relativos aos inci-
sos VII, VIII e IX do art. 2º, constituem proposta deste 
Relator, tendo em vista o aperfeiçoamento do texto 
legal, com base em discussões ocorridas com técni-
cos do Ministério das Cidades e de outros órgãos do 
Governo Federal. Consideram-se atendidas com eles 
as Emendas nºs. 8 e 9.

No art. 3º, que trata das terras em que podem 
incidir regularização de ocupações, consideramos pri-
mordial acrescentar as terras devolutas localizadas na 
faixa de fronteira e outras áreas sob domínio da União. 
O dispositivo, hoje, está restrito às áreas administra-
das pelo INCRA. Não se pode aceitar limitação nesse 
sentido na lei que objetiva dar maior celeridade à re-
gularização fundiária na Amazônia. As novas regras 
devem valer em todas as áreas sob domínio da União 
na região, com exceção apenas das inalienáveis pre-
vistas no art. 4º.

Preocupação nesse sentido está expressa na 
Emenda nº 25. O ajuste de redação no caput do art. 
3º, trazido pelas Emendas nºs 21 e 22, também é per-
tinente. Em relação a nosso projeto de lei de conver-
são original fizemos no dispositivo apenas ajustes de 
técnica legislativa, visando esclarecer que os instru-
mentos previstos na legislação patrimonial da União 
continuam aplicáveis.

No art. 4º impõe-se aperfeiçoamento mediante 
a inserção de parágrafo que viabilize a regularização, 
com os benefícios das novas regras, das ocupações 
relativas a comunidades quilombolas ou tradicionais. 
Respeitando-se as normas específicas que protegem 
os direitos dessas comunidades, não há razão para que 
não sejam abarcadas. Esse ajuste fundamenta-se nas 
Emendas nºs 30, 32 e 33. Atende, mesmo que indire-
tamente, também à preocupação da Emenda nº 19.

No Capítulo II – Da Regularização Fundiária em 
Áreas Rurais -, os arts. 5º e 6º da medida provisória 
foram reunidos, uma vez que os 2 tratam de requisitos 
referentes aos ocupantes das áreas rurais.

Além disso, foram eliminados alguns requisitos 
considerados inconsistentes, em face da realidade 
regional, do princípio da equidade e da finalidade da 
medida provisória, suprimindo-se a vedação à regula-
rização de ocupações por pessoas jurídicas, por pes-
soas que sejam proprietárias de outro imóvel rural e 
por funcionários públicos.

Vedou-se a possibilidade de os funcionários do 
Incra, MDA, SPU e órgãos estaduais de terras serem 
beneficiários, em função do envolvimento dos mesmos 
com as ações de regularização. Além disso, os funcio-

nários públicos que vierem a ser beneficiados deverão 
enquadrar-se como agricultores familiares, nos termos 
da Lei nº 11.326, de 2006.

No art. 7º da Medida Provisória (art. 6º do Proje-
to de Lei de Conversão), inseriu-se parágrafo visando 
a garantir aos ocupantes de áreas inferiores à fra-
ção mínima de parcelamento o direito de preferência 
como beneficiários do Programa Nacional de Reforma 
Agrária. Foi inserto também parágrafo prevendo a não-
regularização de áreas sobre as quais haja demanda 
judicial em que seja parte a União ou seus entes de 
administração indireta.

Nesse ponto, foram acrescidos dois novos arti-
gos: os arts. 7º e 8º do projeto de lei de conversão. O 
primeiro prevê licitação com direito de preferência para 
ocupações efetivadas por pessoa natural que exerça 
exploração indireta ou que possua outro imóvel rural, 
bem como por pessoas jurídicas, como já comenta-
do. O segundo artigo trata das prioridades a serem 
observadas em caso de regularização em situações 
de conflito. Os 2 novos artigos foram redigidos a partir 
de intenso debate com os representantes do Governo 
Federal e com vários partícipes das audiências públi-
cas realizadas nesta Casa.

No art. 8º da Medida Provisória (art. 9º do Projeto 
de Lei de Conversão), no lugar de remeter ao Incra o 
ato normativo sobre o memorial descritivo, avalia-se que 
o correto é prever disposição em regulamento stricto 
sensu. Indiretamente, acredita-se estar respondendo 
à demanda das Emendas nºs 78, 79 e 82.

No art. 10 da Medida Provisória (art. 11 do Projeto 
de Lei de Conversão), inseriu-se parágrafo prevendo a 
gratuidade do registro decorrente da alienação ou con-
cessão de áreas de até um módulo fiscal, medida de 
grande alcance social. Indiretamente, o ajuste atende 
a preocupação da Emenda nº 87.

No art. 11 da medida provisória (art. 12 do PLV), 
ajustou-se a redação, visando a tornar clara a siste-
mática a ser adotada para a avaliação do imóvel. Essa 
alteração foi fruto de debate especialmente com téc-
nicos do Incra.

No art. 13 da medida provisória (art. 14 do PLV), 
suprimiu-se a possibilidade de ocorrerem alienações 
de áreas acima de 1.500 hectares. Entendemos que o 
espírito da lei que estamos elaborando é incompatível 
com a regularização de extensas áreas.

No art. 14 da medida provisória (art. 15 do PLV), 
ajustamos a redação de forma a não se repetirem 
dispositivos que já estão previstos no texto de nossa 
Carta Política (art. 186). No § 3º do mesmo artigo da 
MP (§ 2º do art. 15 do PLV), explicitou-se a necessi-
dade de se assegurar a ampla defesa, o contraditório 
e o direito às vias judiciais para a rescisão do título de 
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transferência das áreas em razão de descumprimento 
da legislação ambiental. Mesmo enaltecendo a relevân-
cia do dispositivo, não há de se afrontar nosso sistema 
jurídico com rescisões que não observem a ampla de-
fesa e outros requisitos. Essa proposta inspira-se nas 
Emendas nºs 129 e 130.

Ainda no mesmo artigo, é importante dizer que foi 
excluída a vedação à negociação do título. Manteve-se 
a vedação de comercialização para títulos referentes 
a áreas de até quatro módulos fiscais.

Desde que o beneficiário originário esteja cum-
prindo as cláusulas resolutivas, prevê-se que, decor-
ridos três anos da titulação, poderão ser transferidos 
títulos referentes a áreas superiores a quatro módulos 
fiscais, mediante anuência do órgão expedidor do tí-
tulo. De forma ampliada, atende-se a preocupação da 
Emenda nº 134.

No art. 16 da medida provisória (art. 17 do PLV), no 
lugar da correção monetária, hoje inclusive inadequada 
em face da realidade de estabilização da economia, 
propõe-se a vinculação com os encargos financeiros 
adotados pelo crédito rural oficial. Têm relação com 
esse ajuste as Emendas nºs 141 e 142. O beneficiário 
da transferência não pode ficar à mercê de decisões 
do Incra sobre questões financeiras.

No art. 18 da medida provisória (art. 19 do PLV), 
é imperioso prever a possibilidade de os contratos te-
rem sido ou virem a ser renegociados. Essa alteração 
é fundamentada especialmente em debates realizados 
com técnicos do Incra.

Por fim, no art. 20 da medida provisória (art. 21 
do PLV), inseriu-se a referência à União, sob inspira-
ção da Emenda nº 157.

No Capítulo III – Da Regularização Fundiária em 
Áreas Urbanas, iniciou-se alterando o próprio título, 
que falava apenas em áreas arrecadadas pelo Incra. 
Considera-se que, se a intenção do Governo é solu-
cionar as questões fundiárias na Amazônia em áreas 
rurais e também urbanas, as medidas simplificadoras 
agora previstas devem poder alcançar todos os imóveis 
da União passíveis de regularização. Essa proposta é 
inspirada na Emenda nº 158.

Ao longo do capítulo, houve também a inserção 
de referências a atribuições do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, ao lado do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, para compatibilização com 
a maior abrangência dos dispositivos.

No art. 21 da medida provisória (art. 22 do PLV), 
optou-se por impor a doação em todos os casos não 
relacionados a imóveis que, por determinação do art. 
20 da Constituição, devem permanecer no domínio da 

União. Esses imóveis – terrenos de marinha e seus 
acrescidos, terrenos marginais, etc. – estão previstos 
no art. 4º. Nesses casos, e tão somente neles, seria 
aplicada a concessão de direito real de uso. Estão 
atendidas, indiretamente, as Emendas nos 159, 160, 
167, 168, 174, 175, 184, 187, 193 e 197.

Fez-se alteração substancial no art. 22 da medi-
da provisória, que teve seu § 1º suprimido, em razão 
de evidentes problemas jurídicos, e o restante de seu 
conteúdo transferido para o art. 26 do PLV, de forma 
a agrupar os dispositivos relativos a demarcação. A 
supressão total ou parcial do § 1º, cabe registrar, é 
proposta das Emendas nos 161 e 162.

O art. 23 da medida provisória (art. 23 do PLV) 
sofreu uma reformulação completa. Na forma prevista 
pela medida provisória, impõe-se plano referente às 
áreas de expansão urbana até mesmo para regulariza-
ção de ocupações em áreas urbanas consolidadas.

Com o ajuste, compatibilizou-se o artigo com 
a autonomia municipal, o Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257/2001) e a Lei do Parcelamento do Solo Urbano 
(Lei nº 6.766/1979), bem como com a alteração feita 
no conceito de ordenamento territorial, que passou 
a englobar as áreas urbana, de expansão urbana e 
de urbanização específica. Conforme já comentado 
acima, a medida provisória incluía a exigência de pla-
no adicional ao plano diretor do Município e de estu-
do de viabilidade que entendemos constituir grave e 
desnecessário entrave à regularização. As referidas 
alterações atendem indiretamente à preocupação da 
Emenda nº 166.

É importante frisar que, nesse ponto, foi explici-
tada a possibilidade de se transferirem da União para 
o município áreas com ocupações para fins urbanos 
já consolidadas, independentemente da existência de 
lei municipal, nos casos detalhados em regulamento. 
A ideia é que, configurada a ocupação para fins urba-
nos de forma evidente, o processo de regularização 
possa ser acelerado. Além disso, no caso de áreas de 
expansão urbana, incluiu-se dispositivo prevendo que, 
para a transferência, os municípios deverão apresentar 
a devida justificativa técnica. Esses aperfeiçoamentos 
vieram de cuidadoso processo de negociação com o 
Ministério das Cidades, efetivado posteriormente à 
apresentação do primeiro parecer.

Os ajustes realizados no art. 24 (art. 24 do PLV) 
quanto às atribuições do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão respondem à Emenda nº 179.

A redação do art. 26 da Medida Provisória (art. 
27 do PLV) incorre em imprecisão ao falar em averba-
ção de títulos de doação ou concessão de direito real 
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de uso. O correto é dispor que o registro do título será 
condicionado à exclusão das áreas a serem mantidas 
como propriedade da União, bem como à abertura 
de nova matrícula para as áreas destacadas objeto 
de doação ou concessão. Afinal, se mantida a reda-
ção original, os princípios que disciplinam os direitos 
reais estariam afrontados, bem como a própria lógica 
da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos). Por 
meio de uma simples averbação, que visa dar publi-
cidade aos gravames que estejam incidindo sobre o 
imóvel, estaríamos tentando promover a transferência 
de domínio, enquanto o correto seria fazer o registro 
da transferência.

No art. 30 da Medida Provisória (art. 31 do PLV), 
alterou-se a exigência de ocupação das áreas de seis 
meses para um ano pela necessidade de se estipular 
um prazo razoável de ocupação pelo beneficiário e, de 
forma similar ao previsto para a área rural, inseriu-se 
previsão de gratuidade de registro. Ambas as medidas 
visam a assegurar justiça social. O prazo de um ano, 
cabe aqui comentar, foi inspirado nas regras sobre pos-
se de nossa legislação civil. A proposta é encontrada 
nas Emendas 199 e 204.

Em razão dos questionamentos acerca do conte-
údo do art. 31 da Medida Provisória, cabe esclarecer 
que o texto, ao não permitir a reversão para a União do 
imóvel doado ao município, estabelece, sim, tratamen-
to diferenciado em relação ao dispensado às doações 
previstas na área rural. Sucede que os objetivos são di-
ferentes na área urbana, não interessando à União que 
áreas hoje ocupadas por áreas urbanas e sedes de mu-
nicípios estejam sob sua jurisdição, mesmo porque isso 
não resultaria na possibilidade de retomada efetiva do 
domínio da área, o que não ocorre nas doações feitas a 
particulares em área rural. No PLV, cabe registrar, esse 
conteúdo foi colocado no parágrafo único do art. 32.

No Capítulo IV – Disposições Finais, suprimiram-
se os dispositivos que alteravam: (I) o item 25 do inciso 
II do art. 167 da Lei nº 6.015, de 1973; (II) o § 1º do 
art. 29 da Lei nº 6.383, de 1976, que objetivava viabili-
zar a regularização de ocupações posteriores a 2004, 
com as facilidades trazidas pela medida provisória, em 
face dos ajustes já explicitados acima; e (III) o art. 3º 
da Lei 6.925, de 1981, que expandia as novas regras 
para municípios situados na faixa de fronteira fora da 
Amazônia Legal, abrindo potenciais fissuras jurídicas 
sobre tema complexo que merece debate específico. 
Consideram-se acatadas as Emendas 227 e 228.

No art. 34 da Medida Provisória (art. 33 do PLV), 
alterou-se a redação de forma a estabelecer a coopera-
ção como regra, nos termos das Emendas 213 e 214.

No art. 35 da Medida Provisória (art. 34 do PLV), 
foi suprimido o parágrafo único, sob inspiração das 
Emendas 212, 216 e 220. A decisão é manter o Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário no controle dos 
atos, e não o Incra.

Outrossim, com a intenção de trazer à nova lei 
importantes aperfeiçoamentos em questões conexas, 
foram acrescidos nessa parte final dispositivos sobre: 
(I) a previsão de comitê que viabilize maior controle 
social do processo de regularização (art. 36 do PLV), 
atendendo preocupação externada nas Emendas 26, 
27, 39, 76, 221 e 222 e a apelos de representantes da 
sociedade civil organizada que atuam na região; (II) a 
obrigatoriedade de os Estados aprovarem seu zone-
amento ecológico-econômico (art. 37 do PLV); (III) a 
autorização da venda direta de imóveis residenciais da 
União situados na Amazônia Legal ocupados há mais 
de cinco anos, sob condições (art. 39 do PLV), aspecto 
tratado na Emenda 231; e (IV) a previsão de reversão 
do imóvel rural ao patrimônio público mediante pedido 
de cancelamento do registro, instruído com certidão 
de conclusão do processo administrativo que declara 
a rescisão na forma da lei (art. 41 do PLV).

As demais alterações realizadas no texto da Me-
dida Provisória nº 458/2009 visam ajustes quanto a 
técnica legislativa ou simples aperfeiçoamentos de 
redação.

Em face do exposto, o voto é pela constituciona-
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Medida 
Provisória nº 458, de 2009, e, no mérito, pela aprovação, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão.

Quanto às emendas, o voto é:

– pela constitucionalidade, juridicidade 
e boa técnica legislativa, pela compatibilidade 
e adequação orçamentária e financeira e, no 
mérito, pela aprovação, nos termos do Projeto 
de Lei de Conversão, das Emendas nos. 6, 8, 9, 
19, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 39, 44, 55, 
56, 57, 58, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 
78, 79, 82, 87, 129, 130, 134, 141, 142, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 174, 
175, 179, 184, 187, 193, 197, 199, 212, 213, 
214, 215, 216, 221, 222, 227, 228 e 231;

– pela constitucionalidade, juridicidade 
e boa técnica legislativa, pela compatibilidade 
e adequação orçamentária e financeira e, no 
mérito, pela rejeição das Emendas nos. 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
23, 24, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
59, 61, 62, 63, 65, 72, 73, 75, 77, 80, 83, 84, 
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85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 
100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 
122, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 
146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 163, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 
177, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 
189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 
226, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 
248 e 249;

– Pela constitucionalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa, pela incompatibilidade 
e inadequação orçamentária e financeira e, no 
mérito, pela rejeição das Emendas 70, 81, 88, 
98, 101, 102, 113, 120, 124, 147, 164 e 230.”

Passo a ler, então, o Projeto de Lei de Conversão:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 458,  
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009

Dispõe sobre a regularização fundiária 
das ocupações incidentes em terras situa-
das em áreas da União, no âmbito da Ama-
zônia Legal, altera as Leis nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Das disposições gerais

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a regularização fun-
diária das ocupações incidentes em terras situadas em 
áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal, definida 
no art. 2º da Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro 
de 2007, mediante alienação e concessão de direito 
real de uso de imóveis.

Parágrafo único. Fica vedado beneficiar, nos ter-
mos desta Lei, pessoa natural ou jurídica, com a re-
gularização de mais de uma área ocupada.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I – ocupação direta: aquela exercida pelo ocu-

pante e sua família;
II – ocupação indireta: aquela exercida somente 

por interposta pessoa;
III – exploração direta: atividade econômica exer-

cida em imóvel rural, praticada diretamente pelo ocu-

pante com o auxílio de seus familiares, ou com a ajuda 
de terceiros, ainda que assalariados;

IV – exploração indireta: atividade econômica 
exercida em imóvel rural, por meio de preposto ou 
assalariado;

V – cultura efetiva: exploração agropecuária, 
agroindustrial, extrativa, florestal, pesqueira ou outra 
atividade similar, mantida no imóvel rural e com o ob-
jetivo de prover subsistência dos ocupantes, por meio 
da produção e da geração de renda;

VI – ocupação mansa e pacífica: aquela exercida 
sem oposição e de forma contínua;

VII – ordenamento territorial urbano: planejamento 
da área urbana, de expansão urbana ou de urbaniza-
ção específica, que considere os princípios e diretrizes 
da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e inclua, no 
mínimo, os seguintes elementos:

a) delimitação de zonas especiais de interesse 
social em quantidade compatível com a demanda de 
habitação de interesse social do município;

b) diretrizes e parâmetros urbanísticos de parce-
lamento, uso e ocupação do solo urbano;

c) diretrizes para infraestrutura e equipamentos 
urbanos e comunitários; 

d) e diretrizes para proteção do meio ambiente 
e do patrimônio cultural;

VIII – concessão de direito real de uso: cessão 
de direito real de uso, onerosa ou gratuita, por tempo 
certo ou indeterminado, para fins específicos de regu-
larização fundiária; e

IX – alienação: doação ou venda, direta ou mediante 
licitação, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, do domínio pleno das terras previstas no art. 1º.

Art. 3º São passíveis de regularização fundiária 
nos termos desta Lei as ocupações incidentes em 
terras:

I – discriminadas, arrecadadas e registradas em 
nome da União com base no art. 1º do Decreto-Lei nº 
1.164, de 1º de abril de 1971;

II – abrangidas pelas exceções do parágrafo 
único do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.375, de 24 de no-
vembro de 1987;

III – remanescentes de núcleos de colonização ou 
de projetos de reforma agrária que tiverem perdido a 
vocação agrícola e se destinem à utilização urbana;

IV – devolutas localizadas em faixa de frontei-
ra; ou

V – registradas em nome do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, ou por 
ele administradas.
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Parágrafo único. Esta Lei aplica-se subsidiaria-
mente a outras áreas sob domínio da União, sem 
prejuízo da utilização dos instrumentos previstos na 
legislação patrimonial.

Art. 4º Não serão passíveis de alienação ou con-
cessão de direito real de uso, nos termos desta Lei, as 
ocupações que recaiam sobre áreas:

I – reservadas à administração militar federal e 
a outras finalidades de interesse público ou social a 
cargo da União;

II – tradicionalmente ocupadas por população 
indígena;

III – de florestas públicas, nos termos da Lei nº 
11.284, de 2 de março de 2006, de unidades de con-
servação ou de interesse para sua criação, conforme 
regulamento; ou

IV – que contenham acessões ou benfeitorias 
federais.

§ 1º As áreas ocupadas que abranjam parte ou 
a totalidade de terrenos de marinha, terrenos margi-
nais ou reservados, seus acrescidos ou outras áre-
as insuscetíveis de alienação nos termos do art. 20 
da Constituição Federal, poderão ser regularizadas 
mediante outorga de título de concessão de direito 
real de uso.

§ 2º As terras ocupadas por comunidades qui-
lombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da 
área serão regularizadas de acordo com as normas 
específicas, aplicando-se-lhes, no que couber, os dis-
positivos desta Lei.

CAPÍTULO II 
Da regularização fundiária em áreas rurais

Art. 5º Para regularização da ocupação, nos ter-
mos desta Lei, o ocupante e seu cônjuge ou compa-
nheiro deverão atender aos seguintes requisitos:

I – ser brasileiro nato ou naturalizado;
II – não ser proprietário de imóvel rural em qual-

quer parte do território nacional;
III – praticar cultura efetiva;
IV – comprovar o exercício de ocupação e explo-

ração direta, mansa e pacífica, por si ou seus anteces-
sores, anterior a 1º de dezembro de 2004; e

V – não ter sido beneficiado por programa de 
reforma agrária ou de regularização fundiária de área 
rural, ressalvadas as situações admitidas pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário.

§ 1º Fica vedada a regularização de ocupações 
em que o ocupante, seu cônjuge ou companheiro exer-
çam cargo ou emprego público no Incra, no Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, na Secretaria do Patrimônio 

da União, no Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão ou nos órgãos estaduais de terras.

§ 2º Nos casos em que o ocupante, seu cônjuge 
ou companheiro exerçam cargo ou emprego público não 
referido no § 1º, deverão ser observados para a regu-
larização os requisitos previstos nos incisos II, III e IV 
do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

Art. 6º Preenchidos os requisitos previstos no 
art. 5º, o Ministério do Desenvolvimento Agrário ou, se 
for o caso, o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão regularizará as áreas ocupadas mediante 
alienação.

§ 1º Serão regularizadas as ocupações de áreas 
de até quinze módulos fiscais e não superiores a mil 
e quinhentos hectares, respeitada a fração mínima de 
parcelamento.

§ 2º Serão passíveis de alienação as áreas ocu-
padas, demarcadas e que não abranjam as áreas 
previstas no art. 4º.

§ 3º Não serão regularizadas ocupações que 
incidam sobre áreas objeto de demanda judicial em 
que seja parte a União ou seus entes da administra-
ção indireta, até o trânsito em julgado da respectiva 
decisão.

§ 4º A concessão de direito real de uso nas hipó-
teses previstas no § 1º do art. 4º será outorgada pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, após 
a identificação da área, nos termos de regulamento.

§ 5º Os ocupantes de áreas inferiores à fração 
mínima de parcelamento terão preferência como bene-
ficiários na implantação de novos projetos de reforma 
agrária na Amazônia Legal.

Art. 7º Mediante processo licitatório que asse-
gure ao ocupante direito de preferência, far-se-á a 
regularização em área de até quinze módulos e não 
superior a mil e quinhentos hectares, com ocupação 
mansa e pacífica, anterior a 1º de dezembro de 2004, 
efetivada por:

I – pessoa natural que exerça exploração indire-
ta da área ou que seja proprietária de imóvel rural em 
qualquer parte do território nacional, respeitado o dis-
posto nos incisos I, III e V do caput do art. 5º;

II – pessoa jurídica constituída sob as leis brasilei-
ras, anteriormente à data referida no caput deste artigo, 
que tenha sede e administração no País, respeitado o 
disposto nos incisos II e III do caput do art. 5º.

Art. 8º Em caso de conflito nas regularizações de 
que trata este Capítulo, a União priorizará:

I – a regularização em benefício das comunida-
des locais, definidas no inciso X do art. 3º da Lei nº 
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11.284, se o conflito for entre essas comunidades e 
particular, pessoa natural ou jurídica;

II – a regularização em benefício do ocupante 
que atenda os requisitos do art. 5º, se o conflito for 
entre esse ocupante e outro que se enquadre no dis-
posto no art. 7º.

Art. 9º A identificação do título de domínio desta-
cado originariamente do patrimônio público será obtida 
a partir de memorial descritivo, assinado por profissio-
nal habilitado e com a devida Anotação de Responsa-
bilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos 
vértices definidores dos limites do imóvel rural, georre-
ferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro.

Parágrafo único. O memorial descritivo de que 
trata o caput será elaborado nos termos do regula-
mento.

Art. 10. A certificação do memorial descritivo não 
será exigida no ato da abertura de matrícula baseada 
em título de domínio de imóvel destacado do patrimô-
nio público, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. Os atos registrais subsequentes 
deverão ser feitos em observância ao art. 176 da Lei 
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

Art. 11. Na ocupação de área contínua de até um 
módulo fiscal, a alienação e, no caso previsto no § 4º 
do art. 6º, a concessão de direito real de uso dar-se-ão 
de forma gratuita, dispensada a licitação, ressalvado 
o disposto no art. 7º.

Parágrafo único. O registro decorrente da aliena-
ção ou concessão de direito real de uso de que trata 
este artigo será realizado de ofício pelo Registro de 
Imóveis competente, independentemente de custas e 
emolumentos.

Art. 12. Na ocupação de área contínua acima de 
um módulo fiscal e até quinze módulos fiscais, desde 
que inferior a 1.500 hectares, a alienação e, no caso 
previsto no § 4º do art. 6º, a concessão de direito real 
de uso dar-se-ão de forma onerosa, dispensada a li-
citação, ressalvado o disposto no art. 7º.

§ 1º A avaliação do imóvel terá como base o valor 
mínimo estabelecido em planilha referencial de preços, 
sobre o qual incidirão índices que considerem os crité-
rios de ancianidade da ocupação, especificidades de 
cada região em que se situar a respectiva ocupação 
e dimensão da área, conforme regulamento.

§ 2º Ao valor do imóvel para alienação previsto no 
§ 1º serão acrescidos os custos relativos à execução 
dos serviços topográficos, se executados pelo Poder 
Público, salvo em áreas onde as ocupações não ex-
cedam a quatro módulos fiscais.

§ 3º Poderão ser aplicados índices diferencia-
dos, quanto aos critérios mencionados no § 1º, para 
a alienação ou concessão de direito real de uso das 
áreas onde as ocupações não excedam a quatro mó-
dulos fiscais.

§ 4º O ocupante de área de até quatro módulos 
fiscais terá direito aos benefícios do Programa Nossa 
Terra – Nossa Escola.

Art. 13. Os requisitos para a regularização fundi-
ária dos imóveis de até quatro módulos fiscais serão 
averiguados por meio de declaração do ocupante, su-
jeita a responsabilização nas esferas penal, adminis-
trativa e civil, dispensada a vistoria prévia.

Parágrafo único. É facultado ao Ministério do De-
senvolvimento Agrário ou, se for o caso, ao Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão determinar a 
realização de vistoria de fiscalização do imóvel rural 
na hipótese prevista no caput.

Art. 14. As áreas ocupadas insuscetíveis de regu-
larização, por excederem os limites previstos no § 1º 
do art. 6º, poderão ser objeto de titulação parcial, nos 
moldes desta Lei, de área de até 15 módulos fiscais, 
observado o limite máximo de 1.500 hectares.

§ 1º A opção pela titulação, nos termos do ca-
put, será condicionada à desocupação da área ex-
cedente.

§ 2º Ao valor do imóvel serão acrescidos os cus-
tos relativos à execução dos serviços topográficos, se 
executados pelo Poder Público.

Art. 15. O título de domínio ou, no caso previs-
to no § 4º do art. 6º, o termo de concessão de direito 
real de uso deverão conter, entre outras, cláusulas 
sob condição resolutiva pelo prazo de 10 anos, que 
determinem:

I – a observância dos requisitos previstos no art. 
186 da Constituição Federal;

II – a averbação da reserva legal;
III – a identificação e recuperação das áreas de 

preservação permanente; e
IV – as condições e forma de pagamento.
§ 1º Na hipótese de pagamento por prazo superior 

a 10 anos, a eficácia da cláusula resolutiva, prevista no 
inciso IV, estender-se-á até a integral quitação.

§ 2º O descumprimento da legislação ambiental, 
durante o prazo de vigência da cláusula resolutiva, 
implica rescisão do título de domínio ou do termo de 
concessão, com a consequente reversão da área em 
favor da União, declarada no processo administrativo 
que apurar a infração ambiental, assegurada a ampla 
defesa, o contraditório e o direito às vias judiciais.
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§ 3º O título de domínio ou o termo de conces-
são de direito real de uso de que trata este artigo não 
poderão ser objeto de direito real de garantia pelo 
prazo previsto no caput, salvo nas operações de cré-
dito rural.

§ 4º Os títulos referentes às áreas de até 4 mó-
dulos fiscais serão intransferíveis e inegociáveis por 
ato inter vivos pelo prazo previsto no caput.

§ 5º Desde que o beneficiário originário esteja 
cumprindo as cláusulas resolutivas, decorridos 3 anos 
da titulação, poderão ser transferidos títulos referentes 
a áreas superiores a 4 módulos fiscais, se a transferên-
cia for a terceiro que preencha os requisitos previstos 
em regulamento.

§ 6º A transferência dos títulos prevista no § 5º 
somente será efetivada mediante anuência dos órgãos 
expedidores.

§ 7º O beneficiário que transferir ou negociar por 
qualquer meio o título obtido nos termos desta Lei não 
poderá ser beneficiado novamente em programas de 
reforma agrária ou de regularização fundiária.

Art. 16. As condições resolutivas do título de do-
mínio e do termo de concessão de uso somente serão 
liberadas após vistoria.

Art. 17. O valor do imóvel fixado na forma do art. 
12 será pago pelo beneficiário da regularização fundi-
ária em prestações amortizáveis em até 20 anos, com 
carência de até 3 anos.

§ 1º Sobre o valor fixado incidirão os mesmos 
encargos financeiros adotados para o crédito rural 
oficial, na forma do regulamento, respeitadas as dife-
renças referentes ao enquadramento dos beneficiários 
nas linhas de crédito disponíveis quando da fixação do 
valor do imóvel.

§ 2º Poderá ser concedido desconto ao benefi-
ciário da regularização fundiária, de até 20%, no pa-
gamento à vista.

§ 3º Os títulos emitidos pelo Incra entre 1º de maio 
de 2008 e 10 de fevereiro de 2009, para ocupantes 
em terras públicas federais na Amazônia Legal, terão 
seus valores passíveis de enquadramento ao previsto 
nesta Lei, desde que requerido pelo interessado e nos 
termos do regulamento.

Art. 18. O descumprimento das condições reso-
lutivas pelo titulado ou, na hipótese prevista no § 5º 
do art. 15, pelo terceiro adquirente, implica rescisão 
do título de domínio ou do termo de concessão, com 
a consequente reversão da área em favor da União, 
declarada no processo administrativo que apurar o 
descumprimento das cláusulas resolutivas, assegura-

da a ampla defesa, o contraditório e o direito às vias 
judiciais.

Art. 19. No caso de inadimplemento de contrato 
firmado com o Incra até 10 de fevereiro de 2009, ou 
de não observância de requisito imposto em termo de 
concessão de uso ou de licença de ocupação, o ocu-
pante terá prazo de 3 anos, contados a partir de 11 de 
fevereiro de 2009, para adimplir o contrato no que foi 
descumprido ou renegociá-lo, sob pena de ser retoma-
da a área ocupada, conforme regulamento.

Art. 20. Todas as cessões de direitos a terceiros 
que envolvam contratos firmados entre o Incra e o ocu-
pante original, antes de 11 de fevereiro de 2009, servi-
rão somente para fins de comprovação da ocupação do 
imóvel pelo cessionário ou por seus antecessores.

§ 1º O terceiro cessionário mencionado no caput 
somente poderá regularizar a área por ele ocupada.

§ 2º Os imóveis que não puderem ser regula-
rizados na forma desta Lei serão revertidos, total ou 
parcialmente, ao patrimônio da União.

Art. 21. Nos casos previstos nos arts. 18 e 20, 
não caberá pagamento de indenização de benfeitorias 
pelo Incra ou pela União.

CAPÍTULO III 
Da Regularização Fundiária em Áreas Urbanas

Art. 22. São passíveis de regularização fundiária 
as ocupações incidentes em terras públicas da União, 
previstas no art. 3º, situadas em áreas urbanas, de ex-
pansão urbana ou de urbanização específica.

§ 1º A regularização prevista no caput será efe-
tivada mediante doação aos municípios interessados, 
para a qual fica o Poder Executivo autorizado, sob a 
condição de que sejam realizados pelas administra-
ções locais os atos necessários à regularização das 
áreas ocupadas, nos termos desta Lei.

§ 2º Nas hipóteses previstas no § 1º do art. 4º, 
será aplicada concessão de direito real de uso das 
terras.”

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência prorroga a sessão até que o ilustre Relator, 
Asdrubal Bentes, conclua o seu parecer.

O SR. ASDRUBAL BENTES – Obrigado, Sr. 
Presidente.

“Art. 23. Constitui requisito para que o Município 
seja beneficiário da doação ou da concessão de direito 
real de uso previstas no art. 22, ordenamento territorial 
urbano que abranja a área a ser regularizada, observa-
dos os elementos exigidos no inciso VII do art. 2º.

§ 1º Os elementos do ordenamento territorial das 
áreas urbanas, de expansão urbana ou de urbaniza-
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ção específica poderão constar no plano diretor, em 
lei municipal específica para a área ou áreas objeto de 
regularização, ou em outra lei municipal.

§ 2º Em áreas com ocupações para fins urba-
nos já consolidadas, nos termos do regulamento, a 
transferência da União para o município poderá ser 
feita independentemente da existência da lei munici-
pal referida no § 1º.

§ 3º Para transferência de áreas de expansão ur-
bana, os municípios deverão apresentar justificativa que 
demonstre a necessidade da área solicitada, conside-
rando a capacidade de atendimento dos serviços públi-
cos em função do crescimento populacional previsto, o 
déficit habitacional, a aptidão física para a urbanização 
e outros aspectos definidos em regulamento.

Art. 24. O pedido de doação ou de concessão de 
direito real de uso de terras para regularização fundiária 
de área urbana ou de expansão urbana será dirigido:

I – ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 
terras arrecadadas ou administradas pelo Incra; ou

II – ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, em outras áreas sob domínio da União.

§ 1º Os procedimentos de doação ou de conces-
são de direito real de uso deverão ser instruídos pelo 
Município com as seguintes peças, além de outros do-
cumentos que poderão ser exigidos em regulamento:

I – pedido de doação devidamente fundamentado 
e assinado pelo seu representante;

II – comprovação das condições de ocupação;
III – planta e memorial descritivo do perímetro da 

área pretendida, cuja precisão posicional será fixada 
em regulamento;

IV – cópia do plano diretor ou da lei municipal que 
contemple os elementos do ordenamento territorial ur-
bano, observado o previsto no § 2º do art. 23;

V – relação de acessões e benfeitorias federais 
existentes na área pretendida, contendo identificação 
e localização.

§ 2º Caberá ao Incra ou, se for o caso, ao Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, analisar 
se a planta e o memorial descritivo apresentados aten-
dem as exigências técnicas fixadas.

§ 3º O Ministério das Cidades participará da 
análise do pedido de doação ou concessão e emitirá 
parecer sobre sua adequação aos termos da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 25. Quando necessária a prévia arrecadação 
ou a discriminação da área, o Incra ou, se for o caso, 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
procederá à sua demarcação, com a cooperação do 
Município interessado e de outros órgãos públicos fe-

derais e estaduais, promovendo, em seguida, o registro 
imobiliário em nome da União.

Art. 26. No caso previsto no § 2º do art. 22, o Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão lavrará 
o auto de demarcação.

Parágrafo único. Nas áreas de várzeas, leitos de 
rios e outros corpos d’água federais, o auto de demar-
cação será instruído apenas pela planta e memorial 
descritivo da área a ser regularizada, fornecidos pelo 
Município, observado o disposto no inciso I do § 2º do 
art. 18-A do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro 
de 1946.

Art. 27. O Ministério do Desenvolvimento Agrário 
ou, se for o caso, o Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão formalizará a doação em favor do 
Município, com a expedição de título que será levado 
a registro, nos termos do inciso I do art. 167 da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973.

§ 1º A formalização da concessão de direito real 
de uso no caso previsto no § 2º do art. 22 será efeti-
vada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão.

§ 2º Na hipótese de estarem abrangidas as áreas 
referidas nos incisos I a IV do caput do art. 4º desta Lei, 
o registro do título será condicionado à sua exclusão, 
bem como à abertura de nova matrícula para as áreas 
destacadas objeto de doação ou concessão no registro 
imobiliário competente, nos termos do art. 167, inciso 
I, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

§ 3º A delimitação das áreas de acessões, ben-
feitorias, terrenos de marinha e terrenos marginais 
será atribuição dos órgãos federais competentes, 
facultada a realização de parceria com Estados e 
Municípios.

§ 4º A doação ou a concessão de direito real de 
uso serão precedidas de avaliação da terra nua ela-
borada pelo Incra ou outro órgão federal competente 
com base em planilha referencial de preços, sendo 
dispensada a vistoria da área.

§ 5º A abertura de matrícula referente à área 
independerá do georreferenciamento do remanes-
cente da gleba, nos termos do § 3º do art. 176 da Lei 
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, desde que a 
doação ou a concessão de direito real de uso sejam 
precedidas do reconhecimento dos limites da gleba 
pelo Incra ou, se for o caso, pelo Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, garantindo que a área 
esteja nela localizada.

Art. 28. A doação e a concessão de direito real 
de uso a um mesmo Município de terras que venham 
a perfazer quantitativo superior a dois mil e quinhen-
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tos hectares, em uma ou mais parcelas, deverão pre-
viamente ser submetidas à aprovação do Congresso 
Nacional.

Art. 29. A doação e a concessão de direito 
real de uso implicarão o automático cancelamen-
to, total ou parcial, das autorizações e licenças de 
ocupação e quaisquer outros títulos não definitivos 
outorgados pelo Incra ou, se for o caso, pelo Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que 
incidam na área.

§ 1º As novas pretensões de justificação ou le-
gitimação de posse existentes sobre as áreas alcan-
çadas pelo cancelamento deverão ser submetidas ao 
município.

§ 2º Para o cumprimento do disposto no caput, 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário ou, se foro 
caso, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão fará publicar extrato dos títulos expedidos em nome 
do Município, com indicação do número do processo 
administrativo e dos locais para consulta ou obtenção 
de cópias das peças técnicas necessárias à identifi-
cação da área doada ou concedida.

§ 3º Garantir-se-ão às pessoas atingidas pelos 
efeitos do cancelamento a que se refere o caput

I – a opção de aquisição de lote urbano inciden-
te na área do título cancelado, desde que preencham 
os requisitos fixados para qualquer das hipóteses do 
art. 31; e

II – o direito de receber do Município indenização 
pelas acessões e benfeitorias que houver erigido em 
boa-fé nas áreas de que tiver que se retirar.

§ 4º A União não responderá pelas acessões e 
benfeitorias erigidas de boa-fé nas áreas doadas ou 
concedidas:

Art. 30. Incumbe ao município dispensar às terras 
recebidas a destinação prevista nesta Lei, observadas 
as condições nela previstas e aquelas fixadas no título, 
cabendo-lhe, em qualquer caso:

I – regularizar as ocupações nas áreas urba-
nas, de expansão urbana ou de urbanização espe-
cífica; e

II – indenizar as benfeitorias de boa-fé erigidas 
nas áreas insuscetíveis de regularização.

Art. 31. O Município deverá realizar a regulari-
zação fundiária dos lotes ocupados, observados os 
seguintes requisitos:

I – alienação gratuita a pessoa natural que 
tenha ingressado na área antes de 11 de fevereiro 
de 2009, atendidas pelo beneficiário as seguintes 
condições:

a) possua renda familiar mensal inferior 
a cinco salários mínimos;

b) ocupe a área de até mil metros qua-
drados sem oposição, pelo prazo ininterrupto 
de, no mínimo, um ano, observadas, se houver, 
as dimensões de lotes fixadas na legislação 
municipal;

c) utilize o imóvel como única moradia 
ou como meio lícito de subsistência, exceto 
locação ou assemelhado; e

d) não seja proprietário ou possuidor de 
outro imóvel urbano, condição atestada me-
diante declaração pessoal sujeita a respon-
sabilização nas esferas penal, administrativa 
e civil;

II – alienação gratuita para órgãos e entidades 
da administração pública estadual, instalados até 11 
de fevereiro de 2009;

III – alienação onerosa, precedida de licitação, 
com direito de preferência àquele que comprove a 
ocupação, por um ano ininterrupto, sem oposição, 
até 10 de fevereiro de 2009, de área superior a mil 
metros quadrados e inferior a cinco mil metros qua-
drados; e

IV – nas situações não abrangidas pelos incisos 
I a III, sejam observados na alienação o art. 17, ca-
put, inciso I, alínea f, e as demais disposições da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1º No caso previsto no § 2º do art. 22, o mu-
nicípio deverá regularizar a área recebida mediante a 
transferência da concessão de direito real de uso.

§ 2º O registro decorrente da alienação de que 
trata o inciso I do caput e da concessão de direito 
real de uso a beneficiário que preencha os requisi-
tos estabelecidos nas alíneas a a d do mesmo inciso 
será realizado, de ofício, pelo Registro de Imóveis 
competente, independentemente de custas e emo-
lumentos.

CAPÍTULO IV 
Das disposições finais

Art. 32. Os agentes públicos que cometerem 
desvios na aplicação desta lei incorrerão nas sanções 
previstas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, sem 
prejuízo de outras penalidades cabíveis.

Parágrafo único. Não haverá reversão do imóvel 
ao patrimônio da União, em caso de descumprimento 
das disposições dos arts. 30 e 31 pelo município.

Art. 33. Com a finalidade de efetivar as ativida-
des previstas nesta Lei, a União firmará acordos de 
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cooperação técnica, convênios ou outros instrumentos 
congêneres com Estados e Municípios.

Art. 34. Ficam transferidas do Incra para o Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário, pelo prazo de cinco 
anos, renovável por igual período, nos termos de regu-
lamento, em caráter extraordinário, as competências 
para coordenar, normatizar e supervisionar o processo 
de regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia 
Legal, expedir os títulos de domínio correspondentes 
e efetivar a doação prevista no § 1º do art. 22, man-
tendo-se as atribuições do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão previstas por esta Lei.

Art. 35. O Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
criarão sistema informatizado a ser disponibilizado na 
rede mundial de computadores, a Internet, visando 
assegurar a transparência sobre o processo de regu-
larização fundiária de que trata esta Lei.

Art. 36. A implementação das disposições des-
ta Lei será avaliada de forma sistemática por comitê 
instituído especificamente para esse fim, assegurada 
a participação de representantes da sociedade civil 
organizada que atue na região amazônica, segundo 
composição e normas de funcionamento definidas em 
regulamento.

Art. 37. Os Estados da Amazônia Legal que não 
aprovarem, mediante lei estadual, o respectivo Zone-
amento Ecológico-Econômico, ZEE, no prazo máximo 
de três anos, a contar da entrada em vigor desta Lei, 
ficarão proibidos de celebrar novos convênios com a 
União, até que tal obrigação seja adimplida.

Art. 38. Ficam transformadas, sem aumento de 
despesa, no âmbito do Poder Executivo, para fins de 
atendimento ao disposto nesta lei, 216 Funções Co-
missionadas Técnicas, criadas pelo art. 58 da Medica 
Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, 
sendo 3 FCT-1, 7 FCT-2, 10 FCT-3, 8 FCT-4, 14 FCT-9, 
75 FCT-10, 34 FCT-11, 24 FCT-12, 30 FCT-13 e 11 
FCT-15, em 71 cargos do Grupo-Direção e Assesso-
ramento Superiores – DAS, sendo 1 DAS-6, 1 DAS-5, 
11 DAS-4, 29 DAS-3 e 29 DAS-2.

§ 1º Os cargos referidos no caput serão desti-
nados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e à 
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 2º O Poder Executivo disporá sobre a alocação 
dos cargos em Comissão, transformados por esta Lei, 
na estrutura regimental dos órgãos referidos no § 1º.

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a trans-
formar, no âmbito do INCRA, dez DAS-1 e um DAS-3 
em três DAS-4 e dois DAS-2.

Art. 39. A União e suas entidades da adminis-
tração indireta ficam autorizadas a proceder à venda 
direta de imóveis residenciais de sua propriedade si-
tuados na Amazônia Legal aos respectivos ocupantes 
que possam comprovar o período de ocupação efetiva 
e regular por período igual ou superior a cinco anos, 
excluídos:

I – os imóveis residenciais administrados pelas 
Forças Armadas, destinados à ocupação por milita-
res;

II – os imóveis considerados indispensáveis ao 
serviço público.

Art. 40. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 17.  ................................................  
I –  .........................................................
b) doação, permitida exclusivamente para 

outro órgão ou entidade da administração pú-
blica, de qualquer esfera de governo, ressal-
vado o disposto nas alíneas f, h e i;

i) alienação e concessão de direito real 
de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas 
rurais da União na Amazônia Legal onde inci-
dam ocupações até o limite de quinze módu-
los fiscais ou mil e quinhentos hectares, para 
fins de regularização fundiária, atendidos os 
requisitos legais; 

 ..............................................................
§ 2º  .......................................................
 ..............................................................
II – a pessoa natural que, nos termos da 

lei, regulamento ou ato normativo do órgão 
competente, haja implementado os requisitos 
mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica 
e exploração direta sobre área rural situada na 
Amazônia Legal, superior a um módulo fiscal 
e limitada a quinze módulos fiscais, desde que 
não exceda mil e quinhentos hectares;

 ..............................................................
§ 2º-A As hipóteses do inciso li do § 2º 

ficam dispensadas de autorização legislativa, 
porém submetem-se aos seguintes condicio-
namentos:

 ..................................................... (NR)”

Art. 41. A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, passa a vigorar com as seguintes altera-
ções:

“Art. 167.  ..............................................  
II –  ........................................................  
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24. do destaque de imóvel de gleba pú-
blica originária. (NR)”

“Art. 176.  ..............................................
§ 5º Nas hipóteses do § 3º, caberá ao In-

cra certificar que a poligonal objeto do memorial 
descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra 
constante de seu cadastro georreferenciado e 
que o memorial atende às exigências técnicas, 
conforme ato normativo próprio.

§ 6º A certificação do memorial descritivo 
de glebas públicas será referente apenas ao 
seu perímetro originário.

§ 7º Não se exigirá, quando da efetiva-
ção do registro do imóvel destacado de glebas 
públicas, a retificação do memorial descritivo 
da área remanescente, que somente ocorrerá 
a cada três anos, contados a partir do primei-
ro destaque, englobando todos os destaques 
realizados no período. (NR) “

“Art. 250.  ..............................................  
IV – a requerimento da Fazenda Pública, 

instruído com certidão de conclusão de pro-
cesso administrativo que declarou, na forma 
da lei, a rescisão do título de domínio ou de 
concessão de direito real de uso de imóvel 
rural, expedido para fins de regularização fun-
diária, e a reversão do imóvel ao patrimônio 
público. (NR)”

Art. 42. Fica revogada a Lei nº 6.431, de 11 de 
julho de 1977.

Art. 43. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 22 de abril de 2009. – Depu-
tado Asdrubal Bentes, Relator.”

Sr. Presidente, este relatório não poderia ser 
pequeno, dada a grandiosidade da matéria e a impor-
tância da região amazônica para o nosso País e para 
o mundo.

Espero, modestamente, ter contribuído com um 
relatório mais próximo da realidade amazônica, de um 
cidadão que nasceu, foi criado e vive na Amazônia, e, 
ao longo de sua vida parlamentar, tem sido sempre 
um intransigente defensor dos direitos da Amazônia 
e de seus habitantes.

Está em discussão, a partir de agora, o projeto de 
lei de conversão. Estou pronto para esclarecer e dirimir 
quaisquer dúvidas dos ilustres Parlamentares.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 458, DE 2009 
(MENSAGEM Nº 61/2009)

Dispõe sobre a regularização fundi-
ária das ocupações incidentes em terras 
situadas em áreas da União, no âmbito da 
Amazônia Legal, altera as Leis nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, 6.015, de 31 de de-
zembro de 1973, 6.383, de 7 de dezembro 
de 1976, e 6.925, de 29 de junho de 1981, e 
dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Asdrúbal Bentes

PARECER REFORMULADO

I – Relatório

Vem à nossa análise a Medida Provisória que in-
tenta disciplinar a regularização fundiária na Amazônia 
Legal. Trata-se, sem dúvida, de diploma cuja relevância 
para a região é incomensurável.

O art. 2º define para efeito da regularização fun-
diária o que se entende por ocupação direta, indireta, 
mansa e pacifica; exploração direta e indireta; cultura 
efetiva; áreas urbanas consolidadas; áreas de expansão 
urbana e seu respectivo plano de ordenamento territo-
rial; concessão de direito real de uso e alienação.

As áreas passíveis de regularização para efeito 
da Medida Provisória estão definidas no art. 3º, so-
brelevando as áreas discriminadas, arrecadadas e 
registradas em nome da União. Por sua vez, as áreas 
não passíveis de alienação ou concessão são elen-
cadas no art. 4º.

Nos termos do art. 5º, são passíveis de regula-
rização em áreas rurais as ocupações que se carac-
terizem pela prática da cultura efetiva e ocupação e 
exploração direta, mansa e pacífica que remontem a 
1º de dezembro de 2004.

Pelo art. 6º, não serão regularizadas ocupações 
em nome de pessoas jurídicas. O ocupante, pessoa 
física, deverá ser obrigatoriamente brasileiro nato ou 
naturalizado, ter na exploração do imóvel sua principal 
atividade econômica, não ser proprietário de imóvel 
rural em qualquer parte do território nacional e não 
exercer cargo ou emprego público.

A regularização em áreas rurais limitar-se-á às 
ocupações de até quinze módulos fiscais, desde que 
não superem 1.500 hectares. No caso das áreas ocu-
padas que incidam sobre terrenos de marinha, mar-
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ginais ou reservados ou sobre outras áreas insusce-
tíveis de alienação, será feita a concessão de direito 
real de uso.

O memorial descritivo da área destacada do pa-
trimônio da União obedecerá a ato normativo expedido 
pelo Incra, não sendo exigida a certificação para efeito 
de abertura da matrícula, nos termos do art. 8º e 9º.

Os arts. 10 e 11 definem as condições de alie-
nação e concessão de direito real de uso em razão da 
dimensão da área ocupada. No caso de áreas de até 
um módulo fiscal, será gratuita e dispensada a licitação; 
em se tratando de áreas acima de um até quinze mó-
dulos fiscais, a alienação ou concessão será onerosa, 
dispensada a licitação. Ocorrendo a hipótese de ocu-
pação de área superior a 1.500 hectares, o ocupante 
optará pela regularização de somente 1.500 hectares, 
sem licitação, ou da totalidade da área ocupada me-
diante processo licitatório, consoante prevê o art. 13. 
O valor do imóvel alienado ou concedido será pago 
pelo beneficiário, nos termos do art. 16, em prestações 
amortizáveis em até 20 anos.

O título de domínio e o termo de concessão de 
direito real de uso conterão, entre outras, cláusulas 
sob condição resolutiva pelo prazo de dez anos, con-
forme o art. 14.

Pelo art. 19, são consideradas nulas todas as 
cessões de direito a terceiros que envolvam contratos 
firmados entre o Incra e o ocupante antes da data da 
publicação da Medida Provisória. Neste caso, a regu-
larização, se pretendida, sujeitar-se-á aos termos e 
condições estabelecidos pela Medida Provisória.

Assim como em áreas rurais, a regularização fun-
diária em terras públicas da União situadas em áreas 
urbanas consolidadas ou de expansão urbana pode-
rá ser efetivada mediante a doação ou concessão de 
direito real de uso aos municípios. Caberá aos entes 
locais realizar os atos necessários à regularização das 
áreas ocupadas, como expressam os arts. 21, pará-
grafo único, e 29.

Para ser beneficiário da doação ou concessão, 
nos termos do art. 23, deverá o município atender os 
seguintes requisitos: plano diretor ou lei municipal es-
pecífica de ordenamento territorial; e plano de ordena-
mento territorial da área de expansão urbana. Inexis-
tindo plano diretor, a doação ou concessão limitar-se-á 
às áreas urbanas consolidadas.

Cumpre dizer que fica previsto no art. 22 que as 
medidas incluem também ocupações em áreas urba-
nas consolidadas em acrescidos de marinha e área 

marginal de rios, para o que serão lavrados autos de 
demarcação.

O pedido de doação ou concessão deverá ser 
dirigido ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e 
o processo incluirá parecer também do Ministério das 
Cidades, conforme dispõe o art. 24.

O art. 27 ressalva que a doação e a concessão 
de direito real de uso a um mesmo município de ter-
ras que venham a perfazer quantitativo superior a dois 
mil e quinhentos hectares, em uma ou mais parcelas, 
deverá previamente ser submetida à aprovação do 
Congresso Nacional.

Nos demais artigos, a Medida Provisória estipula 
condições que deverão ser observadas, por parte do 
município, quando da destinação das áreas. Entre elas, 
destaque-se que a alienação gratuita é prevista apenas 
para aquele que ocupe há pelo menos seis meses áre-
as de até mil metros quadrados, tenha renda familiar 
mensal de até cinco salários mínimos, utilize o imóvel 
como única moradia ou meio lícito de subsistência e 
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou de 
imóvel rural acima de 4 módulos fiscais (art. 30).

As atribuições decorrentes da edição da Medida 
Provisória foram transferidas do Incra para o Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário, que as exercerá pelo 
prazo de cinco anos, renovável por igual período (art. 
35). A adequação administrativa inclui a transformação 
de 216 Funções Comissionadas Técnicas em 71 Car-
gos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
destinados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e à Secretaria de Patrimônio da União.

Objetivando a execução das regularizações a que 
se propõe, a Medida Provisória altera as Leis nºs 8.666, 
de 1993; 6.015, de 1973; 6.383, de 1976 e 6.925, de 
1981, e revoga a Lei nº 6.431, de 1977, de forma a 
adequar tais dispositivos às suas finalidades.

Foram apresentadas 249 emendas, sintetizadas 
no Quadro 1.

A MP 458/2009 deveria ter sido apreciada no 
âmbito de Comissão Mista até 24-2-09, o que não 
ocorreu. A deliberação sobre a mesma dar-se-á, em 
conseqüência diretamente no Plenário das Casas Le-
gislativas, cujas pautas passarão a estar sobrestadas 
a partir de 28-3-09. O prazo final para apreciação pelo 
Congresso Nacional, após a prorrogação prevista no 
Texto Constitucional, expirará em 10-6-09, quando a 
MP 458/09 perderá a eficácia se ainda não houver 
sido votada.

É o Relatório.
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II – Voto do Relator

Comentários iniciais

Apresentada a primeira versão de nosso parecer 
em 19-3-2009, nos termos regimentais, passamos a 
debater o projeto de lei de conversão proposto com 
os diferentes agentes governamentais federais (Casa 
Civil, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministé-
rio das Cidades, Secretaria de Patrimônio da União 
e Ministério do Meio Ambiente), representantes dos 
Estados da região, lideranças locais e organizações 
da sociedade civil. Esse aprofundamento das discus-
sões não havia sido possível anteriormente em razão 
da exiguidade dos novos prazos estabelecidos pela 
Mesa Diretora da Casa para a entrega de pareceres 
de medidas provisórias.

Além disso, participamos de diferentes reuniões 
de audiência pública e de discussão técnica nos ór-
gãos especializados da Casa – Comissão da Amazô-
nia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, e Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável. Reuniões com essa 
finalidade também ocorreram na região.

Esses encontros forneceram subsídios para que 
pudéssemos aperfeiçoar, ao máximo possível, nossa 
proposta original. Procuramos, essencialmente, agir 
como interlocutor para obtenção do consenso em 
torno dessa matéria que, não temos dúvida, é de ex-
trema importância para o desenvolvimento da região 
sob parâmetros ambiental e socialmente sustentáveis 
e equitativos. As alterações em nosso projeto de lei de 
conversão estão incorporadas na análise de mérito 
exposta abaixo.

Da admissibilidade
O art. 62 da Constituição Federal estabelece 

que, em caso de relevância e urgência, é admissí-
vel a adoção de Medida Provisória pelo Presidente 
da República, que deverá submetê-la de imediato ao 
Congresso Nacional.

A admissibilidade da Medida Provisória restringe-
se, assim, aos pressupostos de relevância e urgência. 
Entendemos que estes pressupostos estão mais do 
que claros no caso em exame, uma vez que, dada a 
preeminência e a necessidade de implementar tem-
pestivamente as providências adotadas pela Medida 
Provisória 458/2009, tornaram-se exíguos os prazos 
para a tramitação de projetos de lei, ainda que em re-
gime de urgência.

Cumpre observar que a União detém 67 milhões 
de hectares de terras não destinadas na Amazônia Le-
gal, ou seja, 13,42% da área total da região. Nessas 
áreas, a Medida Provisória viabilizará a implantação 

de uma política de regularização fundiária que reduzirá 
os imensos conflitos sociais hoje existentes, concreti-
zando a necessária segurança jurídica para assegu-
rar acesso às políticas públicas e inserção produtiva 
aos que hoje ocupam a terra. Estima-se que a nova lei 
permita a regularização de 300 mil ocupações, o que 
representa 92% das posses hoje existentes na região. 
A Amazônia e os amazônidas não podem mais convi-
ver com a situação de caos fundiário que hoje marca 
toda a região, que gera mortes, pobreza e também 
degradação ambiental.

Ao regularizar as ocupações existentes na região, 
a urgência da medida provisória está certamente jus-
tificada, pois permitirá o desenvolvimento econômico 
local e, ainda, a implementação de políticas de de-
senvolvimento urbano condizentes com as diretrizes 
já estabelecidas pelo Estatuto da Cidade.

Ante ao exposto, não poderia ter outra posição 
senão o voto pela admissibilidade da Medida Provisó-
ria nº 458, de 2009.

Da constitucionalidade, juridicidade e técnica le-
gislativa

Atendidos os pressupostos de urgência e rele-
vância, constata-se que as matérias tratadas no di-
ploma legal sob análise não se enquadram no rol das 
vedações impeditivas à edição de medidas provisórias, 
listadas nos incisos I a IV do art. 62 e no art. 246 da 
Constituição Federal, e nem se inserem entre aquelas 
cuja competência é exclusiva do Congresso Nacional 
ou de qualquer uma de suas Casas.

O texto em tela tampouco contém dispositivos que 
afrontem de forma relevante os preceitos de nossa Lei 
Maior ou princípios de nosso sistema jurídico.

Quanto à técnica legislativa, entendo atendidos 
os requisitos da Lei Complementar nº 95, de 6 de fe-
vereiro de 1998.

Assim, o voto é pela constitucionalidade, juridi-
cidade e boa técnica legislativa da Medida Provisória 
nº 458, de 2009.

Da adequação financeira e orçamentária
Cabe, preliminarmente ao exame de mérito, apre-

ciar a matéria quanto à sua adequação orçamentária e 
financeira que, nos termos do art. 5º, § 1º, da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, consiste em analisar a repercussão 
sobre a receita ou a despesa pública da União e a im-
plicação quanto ao atendimento das normas orçamen-
tárias e financeiras vigentes, em especial a conformi-
dade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e a lei orçamentária da União.

Da análise da Medida Provisória 458/2009, po-
de-se observar que sua aplicação não irá ocasionar 
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impactos tanto sobre a despesa, quanto sobre a re-
ceita da União.

Diante do exposto, o voto é pela compatibilida-
de e adequação orçamentária e financeira da Medida 
Provisória nº 458, de 2009.

Do mérito
A Medida Provisória nº 458/2009 procura solu-

cionar um dos mais graves problemas relacionados à 
Amazônia Legal: a situação de irregularidade fundiária 
de grande parte dos imóveis ocupados por particulares, 
em áreas rurais e também nas cidades amazônicas. 
De forma geral, não se pode questionar o mérito dessa 
iniciativa. A questão fundiária é obstáculo significativo 
à efetividade, eficácia e eficiência de todas as políticas 
de desenvolvimento direcionadas à região. É também 
causa de violentos conflitos agrários e de iniquidades 
nas áreas urbanas.

Após a análise do conteúdo da medida provisó-
ria, das emendas apresentadas pelos Parlamentares 
e de sugestões oferecidas pelos governos estaduais 
e outros atores, coletadas em uma série de reuniões 
realizadas em Brasília e também no Estado do Pará, 
entende-se que se faz necessária a elaboração de 
um projeto de lei de conversão (PLV). A idéia básica 
é que o texto seja adequado, ao máximo possível, à 
realidade regional e, mais do que isso, sejam elimina-
dos todos os entraves que possam limitar o alcance 
da futura lei.

No capítulo 1 – Das Disposições Gerais, foi acres-
cido parágrafo único ao art. 1º, vedando a regulariza-
ção de mais de uma área ocupada, tanto para pessoas 
naturais quanto para pessoas jurídicas. Se já era esse 
o espírito da MP, a lacuna poderia vir a gerar dúvidas 
de interpretação.

No mesmo capítulo, é apresentada proposta de 
alteração relativa aos incisos III, VII, VIII e IX do art. 
2º, como se explica a seguir.

O conceito de exploração direta (inciso III) foi 
aperfeiçoado de forma a que se admita também a 
ajuda de terceiros assalariados. Se assim não for, es-
tará inviabilizada a regularização da maior parte dos 
imóveis rurais. Essa alteração foi realizada a partir de 
debates com técnicos do Incra e outras entidades. A 
preocupação com a consistência desse inciso encontra-
se externada na justificação da Emenda 8.

Os conceitos de área urbana consolidada e de 
área de expansão urbana (incisos VII e IX) devem ser 
suprimidos, uma vez que, por decorrência direta das 
disposições do Estatuto da Cidade, da autonomia mu-
nicipal e da própria Constituição Federal, as exigências 
a serem feitas aos municípios para a regularização de 
imóveis localizados em áreas urbanas, de expansão 
urbana ou de urbanização específica devem estar res-

tritas ao ordenamento territorial mediante planejamento 
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo (art. 30, caput, inciso VIII, da Constituição). Se os 
requisitos devem ser os mesmos em relação à área 
urbana consolidada e à área de expansão urbana, es-
ses conceitos passam a não ter aplicação no texto da 
futura lei. Note-se, ainda, que os conceitos presentes 
na Medida Provisória não se coadunam com o art. 3º 
da Lei nº 6.766/1979 (Lei do Parcelamento Urbano), 
que prevê o parcelamento do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urba-
nização específica.

No dispositivo relativo ao ordenamento territorial 
da área de expansão urbana (inciso VIII), optou-se pela 
exclusão da exigência de plano específico e de estudo 
de viabilidade. O próprio plano diretor previsto no art. 
182, § 1º, da Constituição é o principal instrumento de 
definição das regras locais sobre a expansão urbana, 
por previsão expressa de nossa Carta Magna. Avalia-
mos que a criação de um novo plano referente apenas 
às áreas de expansão urbana, inexistente em qualquer 
município amazônico, constituirá um entrave a mais no 
processo de regularização. As disposições previstas 
para o planejamento dessas áreas podem constar do 
plano diretor ou de outras leis municipais, sem plano 
específico ou estudos que sequer são aplicados à re-
gularização fundiária no restante do país.

Os ajustes acima descritos relativos aos incisos 
VII, VIII e IX do art. 2º constituem proposta deste Re-
lator, tendo em vista o aperfeiçoamento do texto legal, 
com base em discussões ocorridas com técnicos do 
Ministério das Cidades e de outros órgãos do Gover-
no Federal. Consideram-se atendidas com eles as 
Emendas 8 e 9.

No art. 3º, que trata das terras em que podem 
incidir regularização de ocupações, consideramos pri-
mordial acrescentar as terras devolutas localizadas na 
faixa de fronteira e outras áreas sob domínio da União. 
O dispositivo, hoje, está restrito às áreas administradas 
pelo Incra. Não se pode aceitar limitação nesse sentido 
na lei que objetiva dar maior celeridade à regularização 
fundiária na Amazônia. As novas regras devem valer 
em todas as áreas sob domínio da União na região, 
com exceção apenas das inalienáveis previstas no 
art. 4º. Preocupação nesse sentido está expressa na 
Emenda 25. O ajuste de redação no caput do art. 3º 
trazido pelas Emendas 21 e 22 também é pertinente. 
Em relação a nosso PLV original, fizemos no disposi-
tivo apenas ajustes de técnica legislativa, visando es-
clarecer que os instrumentos previstos na legislação 
patrimonial da União continuam aplicáveis.

No art. 4º, impõe-se aperfeiçoamento mediante 
a inserção de parágrafo que viabilize a regularização, 
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com os benefícios das novas regras, das ocupações 
relativas a comunidades quilombolas ou tradicionais. 
Respeitando-se as normas específicas que protegem 
os direitos dessas comunidades, não há razão para 
que não sejam abarcadas. Esse ajuste fundamenta-se 
nas Emendas 30, 32 e 33. Atende, mesmo que indire-
tamente, também a preocupação da Emenda 19.

No Capítulo II – Da Regularização Fundiária em 
Áreas Rurais – os arts. 5º e 6º da medida provisória 
foram reunidos, uma vez que os dois tratam de requi-
sitos referentes aos ocupantes das áreas rurais.

Além disso, foram eliminados alguns requisitos 
considerados inconsistentes em face da realidade 
regional, do princípio da equidade e da finalidade da 
Medida Provisória, suprimindo-se a vedação à regula-rimindo-se a vedação à regula-mindo-se a vedação à regula-
rização de ocupações por pessoas jurídicas, por pes-
soas que sejam proprietárias de outro imóvel rural e 
por funcionários públicos.

Vedou-se a possibilidade de os funcionários do 
Incra, MDA, SPU e órgãos estaduais de terras serem 
beneficiários em função do envolvimento dos mes-
mos com as ações de regularização. Além disso, os 
funcionários públicos que vierem a ser beneficiados 
dever-se-ão enquadrar como agricultores familiares, 
nos termos da Lei nº 11.326/2006.

No art. 7º da Medida Provisória (art. 6º do PLV), 
inseriu-se parágrafo visando garantir aos ocupantes 
de áreas inferiores à fração mínima de parcelamento 
o direito de preferência como beneficiários do Progra-
ma Nacional de Reforma Agrária. Foi inserto, também, 
parágrafo prevendo a não regularização de

áreas sobre as quais haja demanda judicial em 
que seja parte a União ou seus entes da administra-
ção indireta.

Nesse ponto, foram acrescidos dois novos artigos 
(arts. 7º e 8º do PLV). O primeiro prevê licitação com 
direito de preferência para ocupações efetivadas por 
pessoa natural que exerça exploração indireta ou que 
possua outro imóvel rural, bem como por pessoas jurí-
dicas, como já comentado. O segundo artigo trata das 
prioridades a serem observadas em caso de regulari-
zação em situações de conflito. Os dois novos artigos 
foram redigidos a partir de intenso debate com os repre-
sentantes do Governo Federal e com vários partícipes 
das audiências públicas realizadas na Casa.

No art. 8º da Medida Provisória (art. 9º do PLV), 
no lugar de remeter ao Incra o ato normativo sobre o 
memorial descritivo, avalia-se que o correto é prever 
disposição em regulamento stricto sensu. Indireta-
mente, acredita-se estar respondendo à demanda das 
Emendas 78, 79 e 82.

No art. 10 da Medida Provisória (art. 11 do PLV), 
inseriu-se parágrafo prevendo a gratuidade do regis-

tro decorrente da alienação ou concessão de áreas 
de até um módulo fiscal, medida de grande alcance 
social. Indiretamente, o ajuste atende a preocupação 
da Emenda 87.

No art. 11 da Medida Provisória (art. 12 do PLV), 
ajustou-se a redação visando a tornar clara a sistemá-
tica a ser adotada para a avaliação do imóvel. Essa 
alteração foi fruto de debate especialmente com téc-
nicos do Incra.

No art. 13 da Medida Provisória (art. 14 do PLV), 
suprimiu-se a possibilidade de ocorrerem alienações 
de áreas acima de mil e quinhentos hectares. Enten-
demos que o espírito da lei que estamos elaborando é 
incompatível com a regularização de extensas áreas.

No art. 14 da Medida Provisória (art. 15 do PLV), 
ajustamos a redação de forma a não se repetir dispo-
sitivos que já estão previstos no texto de nossa Carta 
Política (art. 186). No § 3º do mesmo artigo da MP (§ 
2º do art. 15 do PLV), explicitou-se a necessidade de 
se assegurar a ampla defesa, o contraditório e o direi-
to às vias judiciais para a rescisão do título de trans-
ferência das áreas em razão de descumprimento da 
legislação ambiental. Mesmo enaltecendo a relevância 
do dispositivo, não se há de afrontar nosso sistema 
jurídico com rescisões que não observem a ampla 
defesa e outros requisitos. Essa proposta inspira-se 
nas Emendas 129 e 130.

Ainda no mesmo artigo, é importante dizer que foi 
excluída a vedação à negociação do titulo. Manteve-se 
a vedação de comercialização para títulos referentes 
a áreas de até quatro módulos fiscais. Desde que o 
beneficiário originário esteja cumprindo as cláusulas 
resolutivas, prevê-se que, decorridos três anos da ti-
tulação, poderão ser transferidos títulos referentes a 
áreas superiores a quatro módulos fiscais, mediante 
anuência do órgão expedidor do título. De forma am-
pliada, atende-se a preocupação da Emenda 134.

No art. 16 da Medida Provisória (art. 17 do PLV), 
no lugar da correção monetária, hoje inclusive inadequa-
da em face da realidade de estabilização da economia, 
propõe-se a vinculação com os encargos financeiros 
adotados pelo crédito rural oficial. Têm relação com 
esse ajuste as Emendas 141 e 142. O beneficiário da 
transferência não pode ficar à mercê de decisões do 
Incra sobre questões financeiras.

No art. 18 da Medida Provisória (art. 19 do PLV), 
é imperioso prever a possibilidade de os contratos te-
rem sido ou virem a ser renegociados. Essa alteração 
é fundamentada especialmente em debates realizados 
com técnicos do Incra.

Por fim, no art. 20 da Medida Provisória (art. 21 
do PLV), inseriu-se a referência à União, sob inspira-riu-se a referência à União, sob inspira-u-se a referência à União, sob inspira-
ção da Emenda 157.
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No Capítulo III – Da Regularização Fundiária em 
Áreas Urbanas, iniciou-se alterando o próprio título, 
que falava apenas em áreas arrecadadas pelo Incra. 
Considera-se que, se a intenção do Governo é solu-
cionar as questões fundiárias na Amazônia em áreas 
rurais e também urbanas, as medidas simplificadoras 
agora previstas devem poder alcançar todos os imóveis 
da União passíveis de regularização. Essa proposta é 
inspirada na Emenda 158.

Ao longo do capítulo, houve também a inserção 
de referências a atribuições do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, ao lado do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, para compatibilização com 
a maior abrangência dos dispositivos.

No art. 21 da Medida Provisória (art. 22 do PLV) 
optou-se por impor a doação em todos os casos não 
relacionados a imóveis que, por determinação do art. 
20 da Constituição, devem permanecer no domínio da 
União. Esses imóveis – terrenos de marinha e seus 
acrescidos, terrenos marginais etc. – estão previstos 
no art. 4º. Nesses casos, e tão somente neles, seria 
aplicada a concessão de direito real de uso. Estão 
atendidas, indiretamente, as Emendas nos 159, 160, 
167, 168, 174, 175, 184, 187, 193 e 197.

Fez-se alteração substancial no art. 22 da Medi-
da Provisória, que teve seu § 1º suprimido, em razão 
de evidentes problemas jurídicos, e o restante de seu 
conteúdo transferido para o art. 26 do PLV, de forma 
a agrupar os dispositivos relativos a demarcação. A 
supressão total ou parcial do § 1º, cabe registrar, é 
proposta das Emendas nos 161 e 162.

O art. 23 da Medida Provisória (art. 23 do PLV) 
sofreu uma reformulação completa. Na forma prevista 
pela Medida Provisória, impõe-se plano referente às 
áreas de expansão urbana até mesmo para regulariza-
ção de ocupações em áreas urbanas consolidadas. Com 
o ajuste, compatibilizou-se o artigo com a autonomia 
municipal, o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) e 
a Lei do Parcelamento do Solo Urbano (nº 6.766/1979), 
bem como com a alteração feita no conceito de ordena-
mento territorial, que passou a englobar as áreas urba-
na, de expansão urbana e de urbanização específica. 
Conforme já comentado acima, a Medida Provisória 
incluía a exigência de plano adicional ao plano diretor 
do município e de estudo de viabilidade que entende-
mos constituir entrave desnecessário à regularização. 
As referidas alterações atendem indiretamente a pre-
ocupação da Emenda nº 166.

É importante frisar que, nesse ponto, foi explici-
tada a possibilidade de se transferir da União para o 
Município áreas com ocupações para fins urbanos já 
consolidadas, independentemente da existência de 
lei municipal, nos casos detalhados em regulamento. 

A idéia é que, configurada a ocupação para fins urba-
nos de forma evidente, o processo de regularização 
possa ser acelerado. Além disso, no caso de áreas de 
expansão urbana, incluiu-se dispositivo prevendo que, 
para a transferência, os municípios deverão apresentar 
a devida justificativa técnica. Esses aperfeiçoamentos 
vieram de cuidadoso processo de negociação com o 
Ministério das Cidades, efetivado posteriormente à 
apresentação do primeiro parecer.

Os ajustes realizados no art. 24 (art. 24 do PLV) 
quanto às atribuições do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão respondem à Emenda nº 179.

A redação do art. 26 da Medida Provisória (art. 
27 do PLV) incorre em imprecisão ao falar em averba-
ção de títulos de doação ou concessão de direito real 
de uso. O correto é dispor que o registro do título será 
condicionado à exclusão das áreas a serem mantidas 
como propriedade da União, bem como à abertura 
de nova matrícula para as áreas destacadas objeto 
de doação ou concessão. Afinal, se mantida a reda-
ção original, os princípios que disciplinam os direitos 
reais estariam afrontados, bem como a própria lógica 
da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos). Por 
meio de uma simples averbação, que visa dar publi-
cidade aos gravames que estejam incidindo sobre o 
imóvel, estaríamos tentando promover a transferência 
de domínio, enquanto o correto seria fazer o registro 
da transferência.

No art. 30 da Medida Provisória (art. 31 do PLV) 
alterou-se a exigência de ocupação das áreas de seis 
meses para um ano pela necessidade de se estipular 
um prazo razoável de ocupação pelo beneficiário e, de 
forma similar ao previsto para a área rural, inseriu-se 
previsão de gratuidade de registro. Ambas as medidas 
visam assegurar justiça social. O prazo de um ano, cabe 
aqui comentar, foi inspirado nas regras sobre posse 
de nossa legislação civil. A proposta é encontrada nas 
Emendas nos 199 e 204.

Em razão dos questionamentos acerca do con-
teúdo do art. 31 da medida provisória, cabe esclarecer 
que o texto, ao não permitir a reversão para a União do 
imóvel doado ao município, estabelece, sim, tratamen-
to diferenciado em relação ao dispensado às doações 
previstas na área rural. Sucede que os objetivos são 
diferentes na área urbana, não interessando à União 
que áreas hoje ocupadas por áreas urbanas e sedes 
de municípios estejam sob sua jurisdição, mesmo por-
que isso não resultaria na possibilidade de retomada 
efetiva do domínio da área, o que não ocorre nas doa-
ções feitas a particulares em área rural. No PLV, cabe 
registrar, esse conteúdo foi colocado no parágrafo 
único do art. 32.
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No Capítulo IV – Disposições Finais, suprimiram-
se os dispositivos que alteravam: (i) o item 25 do inciso 
II do art. 167 da Lei nº 6.015/1973, que se relacionava 
ao disposto originalmente no art. 26 da Medida Provi-
sória (art. 27 do PLV), já comentado; (ii) o § 1º do art. 
29 da Lei nº 6.383/1976, que objetivava viabilizar a 
regularização de ocupações posteriores a 2004, com 
as facilidades trazidas pela medida provisória, em face 
dos ajustes já explicitados acima; e (iii) o art. 3º da Lei 
nº 6.925/1981, que expandia as novas regras para mu-
nicípios situados na faixa de fronteira fora da Amazônia 
Legal, abrindo potenciais fissuras jurídicas sobre tema 
complexo que merece debate específico. Consideram-
se acatadas as Emendas nos 227 e 228.

No art. 34 da Medida Provisória (art. 33 do PLV), 
alterou-se a redação de forma a estabelecer a cooperação 
como regra, nos termos das Emendas nos 213 e 214.

No art. 35 da Medida Provisória (art. 34 do PLV), 
foi suprimido o parágrafo único, sob inspiração das 
Emendas nos 212, 216 e 220. A decisão é manter o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário no controle dos 
atos, e não o Incra.

Outrossim, com a intenção de trazer à nova lei 
importantes aperfeiçoamentos em questões conexas, 
foram acrescidos nessa parte final dispositivos sobre: 
(i) a previsão de comitê que viabilize maior controle 
social do processo de regularização (art. 36 do PLV), 
atendendo preocupação extemada nas Emendas nos 
26, 27, 39, 76, 221 e 222 e a apelos de representantes 
da sociedade civil organizada que atuam na região; (i) 
a obrigatoriedade de os Estados aprovarem seu zone-
amento ecológico-económico (art. 37 do PLV), tema 
extremamente caro à Frente Parlamentar Ambientalista 
e abordado pelas Emendas nos 6 e 76; (iii) a autorização 
da venda direta de imóveis residenciais da União situ-
ados na Amazônia Legal ocupados há mais de cinco 
anos, sob condições (art. 39 do PLV), aspecto tratado 
na Emenda nº 231; e (iv) a previsão de reversão do 
imóvel rural ao patrimônio público mediante pedido de 
cancelamento do registro, instruído com certidão de 
conclusão do processo administrativo que declara a 
rescisão na forma da lei (art. 41 do PLV).

As demais alterações realizadas no texto da Me-
dida Provisória nº 458/2009 visam ajustes quanto a 
técnica legislativa ou simples aperfeiçoamentos de 
redação.

Em face do exposto, o voto é pela constituciona-
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Medida 
Provisória nº 458, de 2009 e, no mérito, pela aprovação, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão.

Quanto às emendas, o voto é:

– pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa, pela compatibilidade e adequação or-

çamentária e financeira e, no mérito, pela aprova-
ção, nos termos do Projeto de Lei de Conversão, 
das Emendas nos 6, 8, 9, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 
30, 32, 33, 39, 44, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 66, 67, 
68, 69, 71, 74, 76, 78, 79, 82, 87, 129, 130, 134, 
141, 142, 157, 158, 159, 160, 16;1, 162, 166, 167, 
168, 174, 175, 179, 184, 187, 193, 197, 199, 212, 
213, 214, 215, 216, 221, 222, 227, 228 e 231;

– pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa, pela compatibilidade e adequação 
orçamentária e financeira e, no mérito, pela re-
jeição, das Emendas nos 1 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 
12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 31, 
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 62, 63, 65, 72, 73, 
75, 77, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 163, 
165, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 180, 
181, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 
194, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 217, 218, 219, 220, 
223, 224, 225, 226, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248 e 249;

– pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa, pela incompatibilidade e inadequa-
ção orçamentária e financeira e, no mérito, pela 
rejeição, das Emendas nos 70, 81, 88, 98, 101, 
102, 113, 120, 124, 147, 164 e 230.

Sala das Sessões, 22 de abril de 2009. – Depu-
tado Asdrúbal Bentes, Relator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 458,  
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009

Dispõe sobre a regularização fundiária 
das ocupações incidentes em terras situa-
das em áreas da União, no âmbito da Ama-
zônia Legal, altera as Leis nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a regularização fun-
diária das ocupações incidentes em terras situadas em 
áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal, definida 
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no art. 2º da Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro 
de 2007, mediante alienação e concessão de direito 
real de uso de imóveis.

Parágrafo único. Fica vedado beneficiar, nos ter-
mos desta Lei, pessoa natural ou jurídica, com a re-
gularização de mais de uma área ocupada.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se 
por:

I – ocupação direta: aquela exercida pelo ocu-
pante e sua família;

II – ocupação indireta: aquela exercida somente 
por interposta pessoa;

III – exploração direta: atividade econômica exer-
cida em imóvel rural, praticada diretamente pelo ocu-
pante com o auxílio de seus familiares, ou com a ajuda 
de terceiros, ainda que assalariados;

IV – exploração indireta: atividade econômica 
exercida em imóvel rural, por meio de preposto ou 
assalariado;

V – cultura efetiva: exploração agropecuária, 
agroindustrial, extrativa, florestal, pesqueira ou outra 
atividade similar, mantida no imóvel rural e com o ob-
jetivo de prover subsistência dos ocupantes, por meio 
da produção e da geração de renda;

VI – ocupação mansa e pacífica: aquela exercida 
sem oposição e de forma contínua;

VII – ordenamento territorial urbano: planejamento 
da área urbana, de expansão urbana ou de urbaniza-
ção específica, que considere os princípios e diretrizes 
da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e inclua, no 
mínimo, os seguintes elementos:

a) delimitação de zonas especiais de in-
teresse social em quantidade compatível com 
a demanda de habitação de interesse social 
do Município;

b) diretrizes e parâmetros urbanísticos 
de parcelamento, uso e ocupação do solo 
urbano;

c) diretrizes para infraestrutura e equipa-
mentos urbanos e comunitários; e

d) diretrizes para proteção do meio am-
biente e do patrimônio cultural;

VIII – concessão de direito real de uso: cessão 
de direito real de uso, onerosa ou gratuita, por tempo 
certo ou indeterminado, para fins específicos de regu-
larização fundiária; e

IX – alienação: doação ou venda, direta ou me-
diante licitação, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, do domínio pleno das terras previstas 
no art. 1º.

Art. 3º São passíveis de regularização fundiária 
nos termos desta Lei as ocupações incidentes em 
terras:

I – discriminadas, arrecadadas e registradas em 
nome da União com base no art. 1º do Decreto-Lei nº 
1.164, de 1º de abril de 1971;

II – abrangidas pelas exceções do parágrafo 
único do art. 1º do Decreto-Lei nº 2.375, de 24 de no-
vembro de 1987;

III – remanescentes de núcleos de colonização ou 
de projetos de reforma agrária que tiverem perdido a 
vocação agrícola e se destinem à utilização urbana;

IV – devolutas localizadas em faixa de frontei-
ra; ou

V – registradas em nome do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, ou por 
ele administradas.

Parágrafo único. Esta Lei aplica-se subsidiaria-
mente a outras áreas sob domínio da União, sem 
prejuízo da utilização dos instrumentos previstos na 
legislação patrimonial.

Art. 4º Não serão passíveis de alienação ou con-
cessão de direito real de uso, nos termos desta Lei, as 
ocupações que recaiam sobre áreas:

I – reservadas à administração militar federal e 
a outras finalidades de interesse público ou social a 
cargo da União;

II – tradicionalmente ocupadas por população 
indígena;

III – de florestas públicas, nos termos da Lei nº 
11.284, de 2 de março de 2006, de unidades de con-
servação ou de interesse para sua criação, conforme 
regulamento; ou

IV – que contenham acessões ou benfeitorias 
federais.

§ 1º As áreas ocupadas que abranjam parte ou 
a totalidade de terrenos de marinha, terrenos margi-
nais ou reservados, seus acrescidos ou outras áre-
as insuscetíveis de alienação nos termos do art. 20 
da Constituição Federal, poderão ser regularizadas 
mediante outorga de título de concessão de direito 
real de uso.

§ 2º As terras ocupadas por comunidades qui-
lombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da 
área serão regularizadas de acordo com as normas 
específicas, aplicando-se-lhes, no que couber, os dis-
positivos desta Lei.

CAPÍTULO II 
Da Regularização Fundiária em Áreas Rurais

Art. 5º Para regularização da ocupação, nos ter-
mos desta Lei, o ocupante e seu cônjuge ou compa-
nheiro deverão atender os seguintes requisitos:
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I – ser brasileiro nato ou naturalizado;
II – não ser proprietário de imóvel rural em qual-

quer parte do território nacional;
III – praticar cultura efetiva;
IV – comprovar o exercício de ocupação e explo-

ração direta, mansa e pacífica, por si ou seus anteces-
sores, anterior a 1º de dezembro de 2004; e

V – não ter sido beneficiado por programa de 
reforma agrária ou de regularização fundiária de área 
rural, ressalvadas as situações admitidas pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário.

§ 1º Fica vedada a regularização de ocupações 
em que o ocupante, seu cônjuge ou companheiro, exer-
çam cargo ou emprego público no Incra, no Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, na Secretaria do Patrimônio 
da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão ou nos órgãos estaduais de terras.

§ 2º Nos casos em que o ocupante, seu cônjuge 
ou companheiro, exerçam cargo ou emprego público 
não referido no § 1º, deverão ser observados para a re-
gularização os requisitos previstos nos incisos II, III e IV 
do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

Art. 6º Preenchidos os requisitos previstos no 
art. 5º, o Ministério do Desenvolvimento Agrário ou, se 
for o caso, o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão regularizará as áreas ocupadas mediante 
alienação.

§ 1º Serão regularizadas as ocupações de áreas 
de até quinze módulos fiscais e não superiores a mil 
e quinhentos hectares, respeitada a fração mínima de 
parcelamento.

§ 2º Serão passíveis de alienação as áreas ocu-
padas, demarcadas e que não abranjam as áreas 
previstas no art. 4º.

§ 3º Não serão regularizadas ocupações que 
incidam sobre áreas objeto de demanda judicial em 
que seja parte a União ou seus entes da administra-
ção indireta, até o trânsito em julgado da respectiva 
decisão.

§ 4º A concessão de direito real de uso nas hipó-
teses previstas no § 1º do art. 4º será outorgada pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, após 
a identificação da área, nos termos de regulamento.

§ 5º Os ocupantes de áreas inferiores à fração 
mínima de parcelamento terão preferência como bene-
ficiários na implantação de novos projetos de reforma 
agrária na Amazônia Legal.

Art. 7º Mediante processo licitatório que asse-
gure ao ocupante direito de preferência, far-se-á a 
regularização em área de até quinze módulos e não 
superior a mil e quinhentos hectares, com ocupação 
mansa e pacífica, anterior a 1º de dezembro de 2004, 
efetivada por:

I – pessoa natural que exerça exploração indire-
ta da área ou que seja proprietária de imóvel rural em 
qualquer parte do território nacional, respeitado o dis-
posto nos incisos I, III e V do caput do art. 5º;

II – pessoa jurídica constituída sob as leis brasilei-
ras, anteriormente à data referida no caput deste artigo, 
que tenha sede e administração no País, respeitado o 
disposto nos incisos II e III do caput do art. 5º.

Art. 8º Em caso de conflito nas regularizações de 
que trata este Capítulo, a União priorizará:

I – a regularização em benefício das comunidades 
locais, definidas no inciso X do art. 3º da Lei nº 11.284, 
de 2 de março de 2006, se o conflito for entre essas 
comunidades e particular, pessoa natural ou jurídica;

II – a regularização em benefício do ocupante 
que atenda os requisitos do art. 5º, se o conflito for 
entre esse ocupante e outro que se enquadre no dis-
posto no art. 7º.

Art. 9º A identificação do título de domínio desta-
cado originariamente do património público será obtida 
a partir de memorial descritivo, assinado por profissio-
nal habilitado e com a devida Anotação de Responsa-
bilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos 
vértices definidores dos limites do imóvel rural, georre-
ferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro.

Parágrafo único. O memorial descritivo de que 
trata o caput será elaborado nos termos do regula-
mento.

Art. 10. A certificação do memorial descritivo não 
será exigida no ato da abertura de matrícula baseada 
em título de domínio de imóvel destacado do patrimô-
nio público, nos termos desta lei.

Parágrafo único. Os atos registrais subsequentes 
deverão ser feitos em observância ao art. 176 da Lei 
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

Art. 11. Na ocupação de área contínua de até um 
módulo fiscal, a alienação e, no caso previsto no § 4º 
do art. 6º, a concessão de direito real de uso dar-se-ão 
de forma gratuita, dispensada a licitação, ressalvado 
o disposto no art. 7º.

Parágrafo único. O registro decorrente da aliena-
ção ou concessão de direito real de uso de que trata 
este artigo será realizado de ofício pelo Registro de 
Imóveis competente, independentemente de custas e 
emolumentos.

Art. 12. Na ocupação de área contínua acima de 
um módulo fiscal e até quinze módulos fiscais, desde 
que inferior a mil e quinhentos hectares, a alienação 
e, no caso previsto no § 4º do art. 6º, a concessão de 
direito real de uso dar-se-ão de forma onerosa, dispen-
sada a licitação, ressalvado o disposto no art. 7º.

§ 1º A avaliação do imóvel terá como base o valor 
mínimo estabelecido em planilha referencial de preços, 
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sobre o qual incidirão índices que considerem os crité-
rios de ancianidade da ocupação, especificidades de 
cada região em que se situar a respectiva ocupação 
e dimensão da área, conforme regulamento.

§ 2º Ao valor do imóvel para alienação previsto no 
§ 1º serão acrescidos os custos relativos à execução 
dos serviços topográficos, se executados pelo Poder 
Público, salvo em áreas onde as ocupações não ex-
cedam a quatro módulos fiscais.

§ 3º Poderão ser aplicados índices diferencia-
dos, quanto aos critérios mencionados no § 1º, para 
a alienação ou concessão de direito real de uso das 
áreas onde as ocupações não excedam a quatro mó-
dulos fiscais.

§ 4º O ocupante de área de até quatro módulos 
fiscais terá direito aos benefícios do Programa Nossa 
Terra – Nossa Escola.

Art. 13. Os requisitos para a regularização fundi-
ária dos imóveis de até quatro módulos fiscais serão 
averiguados por meio de declaração do ocupante, su-
jeita a responsabilização nas esferas penal, adminis-
trativa e civil, dispensada a vistoria prévia.

Parágrafo único. É facultado ao Ministério do De-
senvolvimento Agrário ou, se for o caso, ao Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão determinar a 
realização de vistoria de fiscalização do imóvel rural 
na hipótese prevista no caput.

Art. 14. As áreas ocupadas insuscetíveis de re-
gularização, por excederem os limites previstos no § 
1º do art. 6º, poderão ser objeto de titulação parcial, 
nos moldes desta Lei, de área de até quinze módulos 
fiscais, observado o limite máximo de mil e quinhen-
tos hectares.

§ 1º A opção pela titulação, nos termos do ca-
put, será condicionada à desocupação da área ex-
cedente.

§ 2º Ao valor do imóvel serão acrescidos os cus-
tos relativos à execução dos serviços topográficos, se 
executados pelo Poder Público.

Art. 15. O título de domínio ou, no caso previs-
to no § 4º do art. 6º, o termo de concessão de direito 
real de uso deverão conter, entre outras, cláusulas 
sob condição resolutiva pelo prazo de dez anos, que 
determinem:

I – a observância dos requisitos previstos no art. 
186 da Constituição Federal;

II – a averbação da reserva legal;
III – a identificação e recuperação das áreas de 

preservação permanente; e
IV – as condições e forma de pagamento.
§ 1º Na hipótese de pagamento por prazo superior 

a dez anos, a eficácia da cláusula resolutiva prevista 
no inciso IV estender-se-á até a integral quitação.

§ 2º O descumprimento da legislação ambiental 
durante o prazo de vigência da cláusula resolutiva, de-
clarada no processo administrativo que apurar a infração 
ambiental, implica rescisão do título de domínio ou do 
termo de concessão, com a consequente reversão da 
área em favor da União, assegurada a ampla defesa, 
o contraditório e o direito às vias judiciais.

§ 3º O título de domínio ou o termo de conces-
são de direito real de uso de que trata este artigo não 
poderão ser objeto de direito real de garantia pelo 
prazo previsto no caput, salvo nas operações de cré-
dito rural.

§ 4º Os títulos referentes às áreas de até quatro 
módulos fiscais serão intransferíveis e inegociáveis por 
ato inter vivos pelo prazo previsto no caput.

§ 5º Desde que o beneficiário originário esteja 
cumprindo as cláusulas resolutivas, decorridos três 
anos da titulação, poderão ser transferidos títulos re-
ferentes a áreas superiores a quatro módulos fiscais, 
se a transferência for a terceiro que preencha os re-
quisitos previstos em regulamento.

§ 6º A transferência dos títulos prevista no § 5º 
somente será efetivada mediante anuência dos órgãos 
expedidores.

§ 7º O beneficiário que transferir ou negociar por 
qualquer meio o título obtido nos termos desta lei não 
poderá ser beneficiado novamente em programas de 
reforma agrária ou de regularização fundiária.

Art. 16. As condições resolutivas do título de do-
mínio e do termo de concessão de uso somente serão 
liberadas após vistoria.

Art. 17. O valor do imóvel fixado na forma do art. 
12 será pago pelo beneficiário da regularização fun-
diária em prestações amortizáveis em até vinte anos, 
com carência de até três anos.

§ 1º Sobre o valor fixado incidirão os mesmos 
encargos financeiros adotados para o crédito rural 
oficial, na forma do regulamento, respeitadas as dife-
renças referentes ao enquadramento dos beneficiários 
nas linhas de crédito disponíveis quando da fixação do 
valor do imóvel.

§ 2º Poderá ser concedido desconto ao benefici-
ário da regularização fundiária, de até vinte por cento, 
no pagamento à vista.

§ 3º Os títulos emitidos pelo Incra entre 1º de maio 
de 2008 e 10 de fevereiro de 2009, para ocupantes 
em terras públicas federais na Amazônia Legal, terão 
seus valores passíveis de enquadramento ao previsto 
nesta lei, desde que requerido pelo interessado e nos 
termos do regulamento.

Art. 18. O descumprimento das condições reso-
lutivas pelo titulado ou, na hipótese prevista no § 5º 
do art. 15, pelo terceiro adquirente, implica rescisão 
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do título de domínio ou do termo de concessão, com 
a consequente reversão da área em favor da Uníão, 
declarada no processo administrativo que apurar o 
descumprimento das cláusulas resolutivas, assegura-
da a ampla defesa, o contraditório e o direito às vias 
judiciais.

Art. 19. No caso de inadimplemento de contrato 
firmado com o Incra até 10 de fevereiro de 2009, ou 
de não-observância de requisito imposto em termo de 
concessão de uso ou de licença de ocupação, o ocu-
pante terá prazo de três anos, contados a partir de 11 
de fevereiro de 2009, para adimplir o contrato no que 
foi descumprido ou renegociá-lo, sob pena de ser re-
tomada a área ocupada, conforme regulamento.

Art. 20. Todas as cessões de direitos a terceiros 
que envolvam contratos firmados entre o Incra e o ocu-
pante original, antes de 11 de fevereiro de 2009, servi-
rão somente para fins de comprovação da ocupação do 
imóvel pelo cessionário ou por seus antecessores.

§ 1º O terceiro cessionário mencionado no caput 
somente poderá regularizar a área por ele ocupada.

§ 2º Os imóveis que não puderem ser regula-
rizados na forma desta lei serão revertidos, total ou 
parcialmente, ao patrimônio da União.

Art. 21. Nos casos previstos nos arts. 18 e 20, 
não caberá pagamento de indenização de benfeitorias 
pelo Incra ou pela União.

CAPÍTULO III 
Da Regularização Fundiária em Áreas Urbanas

Art. 22. São passíveis de regularização fundiária 
as ocupações incidentes em terras públicas da União, 
previstas no art. 3º, situadas em áreas urbanas, de ex-
pansão urbana ou de urbanização específica.

§ 1º A regularização prevista no caput será efe-
tivada mediante doação aos municípios interessados, 
para a qual fica o Poder Executivo autorizado, sob a 
condição de que sejam realizados pelas administra-
ções locais os atos necessários à regularização das 
áreas ocupadas, nos termos desta lei.

§ 2º Nas hipóteses previstas no § 1º do art. 4º, 
será aplicada concessão de direito real de uso das 
terras.

Art. 23. Constitui requisito para que o município 
seja beneficiário da doação ou da concessão de di-
reito real de uso previstas no art. 22, o ordenamento 
territorial urbano que abranja a área a ser regulariza-
da, observados os elementos exigidos no inciso VII 
do art. 2º.

§ 1º Os elementos do ordenamento territorial das 
áreas urbana, de expansão urbana ou de urbanização 
específica constarão no plano diretor, em lei municipal 

específica para a área ou áreas objeto de regulariza-
ção, ou em outra lei municipal.

§ 2º Em áreas com ocupações para fins urba-
nos já consolidadas, nos termos do regulamento, a 
transferéncia da União para o município poderá ser 
feita independentemente da existência da lei munici-
pal referida no § 1º.

§ 3º Para transferéncia de áreas de expansão ur-
bana, os municípios deverão apresentar justificativa que 
demonstre a necessidade da área solicitada, conside-
rando a capacidade de atendimento dos serviços públi-
cos em função do crescimento populacional previsto, o 
déficit habitacional, a aptidão física para a urbanização 
e outros aspectos definidos em regulamento.

Art. 24. O pedido de doação ou de concessão de 
direito real de uso de terras para regularização fundiária 
de área urbana ou de expansão urbana será dirigido:

I – ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 
terras arrecadadas ou administradas pelo hera; ou

II – ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, em outras áreas sob domínio da União.

§ 1º Os procedimentos de doação ou de conces-
são de direito real de uso deverão ser instruídos pelo 
município com as seguintes peças, além de outros do-
cumentos que poderão ser exigidos em regulamento:

I – pedido de doação devidamente fundamentado 
e assinado pelo seu representante;

II – comprovação das condições de ocupação;
III – planta e memorial descritivo do perímetro da 

área pretendida, cuja precisão posicional será fixada 
em regulamento;

IV – cópia do plano diretor ou da lei municipal que 
contemple os elementos do ordenamento territorial ur-
bano, observado o previsto no § 2º do art. 23;

V – relação de acessões e benfeitorias federais 
existentes na área pretendida, contendo identificação 
e localização.

§ 2º Caberá ao Incra ou, se for o caso, ao Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, analisar 
se a planta e o memorial descritivo apresentados aten-
dem as exigéncias técnicas fixadas.

§ 3º O Ministério das Cidades participará da 
análise do pedido de doação ou concessão e emitirá 
parecer sobre sua adequação aos termos da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 25. Quando necessária a prévia arrecadação 
ou a discriminação da área, o Incra ou, se for o caso, 
o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
procederá à sua demarcação, com a cooperação do 
município interessado e de outros órgãos públicos fe-
derais e estaduais, promovendo, em seguida, o registro 
imobiliário em nome da União.
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Art. 26. No caso previsto no § 2º do art. 22, o Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão lavrará 
o auto de demarcação.

Parágrafo único. Nas áreas de várzeas, leitos de 
rios e outros corpos d’água federais, o auto de demar-
cação será instruído apenas pela planta e memorial 
descritivo da área a ser regularizada, fornecidos pelo 
município, observado o disposto no inciso I do § 2º do 
art. 18-A do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro 
de 1946.

Art. 27. O Ministério do Desenvolvimento Agrário 
ou, se for o caso, o Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão formalizará a doação em favor do 
município, com a expedição de título que será levado 
a registro, nos termos do inciso I do art. 167 da Lei nº 
6.015, de 31 de dezembro de 1973.

§ 1º A formalização da concessão de direito real 
de uso no caso previsto no § 2º do art. 22 será efeti-
vada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão.

§ 2º Na hipótese de estarem abrangidas as áreas 
referidas nos incisos I a IV do caput do art. 4º desta lei, 
o registro do título será condicionado à sua exclusão, 
bem como à abertura de nova matrícula para as áreas 
destacadas objeto de doação ou concessão no registro 
imobiliário competente, nos termos do art. 167, inciso 
I, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

§ 3º A delimitação das áreas de acessões, benfei-
torias, terrenos de marinha e terrenos marginais será 
atribuição dos órgãos federais competentes, facultada 
a realização de parceria com Estados e Municípios.

§ 4º A doação ou a concessão de direito real de 
uso serão precedidas de avaliação da terra nua ela-
borada pelo Incra ou outro órgão federal competente 
com base em planilha referencial de preços, sendo 
dispensada a vistoria da área.

§ 5º A abertura de matrícula referente à área 
independerá do georreferenciamento do remanes-
cente da gleba, nos termos do § 3º do art. 176 da Lei 
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, desde que a 
doação ou a concessão de direito real de uso sejam 
precedidas do reconhecimento dos limites da gleba 
pelo Incra ou, se for o caso, pelo Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, garantindo que a área 
esteja nela localizada.

Art. 28. A doação e a concessão de direito real 
de uso a um mesmo Município de terras que venham 
a perfazer quantitativo superior a dois mil e quinhen-
tos hectares, em uma ou mais parcelas, deverão pre-
viamente ser submetidas à aprovação do Congresso 
Nacional.

Art. 29. A doação e a concessão de direito real 
de uso implicarão o automático cancelamento, total 

ou parcial, das autorizações e licenças de ocupação e 
quaisquer outros títulos não definitivos outorgados pelo 
Incra ou, se for o caso, pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que incidam na área.

§ 1º As novas pretensões de justificação ou le-
gitimação de posse existentes sobre as áreas alcan-
çadas pelo cancelamento deverão ser submetidas ao 
Município.

§ 2º Para o cumprimento do disposto no caput, 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário ou, se for o 
caso, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão fará publicar extrato dos títulos expedidos em nome 
do Município, com indicação do número do processo 
administrativo e dos locais para consulta ou obtenção 
de cópias das peças técnicas necessárias à identifi-
cação da área doada ou concedida.

§ 3º Garantir-se-ão às pessoas atingidas pelos 
efeitos do cancelamento a que se refere o caput:

I – a opção de aquisição de lote urbano inciden-
te na área do título cancelado, desde que preencham 
os requisitos fixados para qualquer das hipóteses do 
art. 31; e

II – o direito de receber do Município indenização 
pelas acessões e benfeitorias que houver erigido em 
boa-fé nas áreas de que tiver que se retirar.

§ 4º A União não responderá pelas acessões e 
benfeitorias erigidas de boa-fé nas áreas doadas ou 
concedidas.

Art. 30. Incumbe ao Município dispensar às terras 
recebidas a destinação prevista nesta Lei, observadas 
as condições nela previstas e aquelas fixadas no título, 
cabendo-lhe, em qualquer caso:

I – regularizar as ocupações nas áreas urbanas, 
de expansão urbana ou de urbanização específica; e

II – indenizar as benfeitorias de boa-fé erigidas 
nas áreas insuscetíveis de regularização.

Art. 31. O Município deverá realizar a regulari-
zação fundiária dos lotes ocupados, observados os 
seguintes requisitos:

I – alienação gratuita a pessoa natural que tenha 
ingressado na área antes de 11 de fevereiro de 2009, 
atendidas pelo beneficiário as seguintes condições:

a) possua renda familiar mensal inferior 
a cinco salários mínimos;

b) ocupe a área de até mil metros qua-
drados sem oposição, pelo prazo ininterrupto 
de, no mínimo, um ano, observadas, se houver, 
as dimensões de lotes fixadas na legislação 
municipal;

c) utilize o imóvel como única moradia 
ou como meio lícito de subsistência, exceto 
locação ou assemelhado; e
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d) não seja proprietário ou possuidor de 
outro imóvel urbano, condição atestada me-
diante declaração pessoal sujeita a respon-
sabilização nas esferas penal, administrativa 
e civil;

II – alienação gratuita para órgãos e entidades 
da administração pública estadual, instalados até 11 
de fevereiro de 2009;

III – alienação onerosa, precedida de licitação, 
com direito de preferência àquele que comprove a 
ocupação, por um ano ininterrupto, sem oposição, até 
10 de fevereiro de 2009, de área superior a mil metros 
quadrados e inferior a cinco mil metros quadrados; e

IV – nas situações não abrangidas pelos incisos 
I a III, sejam observados na alienação o art. 17, ca-
put, inciso I, alínea f e as demais disposições da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1º No caso previsto no § 2º do art. 22, o Mu-
nicípio deverá regularizar a área recebida mediante a 
transferência da concessão de direito real de uso.

§ 2º O registro decorrente da alienação de que 
trata o inciso I do caput e da concessão de direito real 
de uso a beneficiário que preencha os requisitos esta-
belecidos nas alíneas a a d do mesmo inciso, será re-
alizado de oficio pelo Registro de Imóveis competente, 
independentemente de custas e emolumentos.

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Finais

Art. 32. Os agentes públicos que cometerem 
desvios na aplicação desta lei incorrerão nas sanções 
previstas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, sem 
prejuízo de outras penalidades cabíveis.

Parágrafo único. Não haverá reversão do imóvel 
ao patrimônio da União em caso de descumprimento 
das disposições dos arts. 30 e 31 pelo Município.

Art. 33. Com a finalidade de efetivar as ativida-
des previstas nesta Lei, a União firmará acordos de 
cooperação técnica, convênios ou outros instrumentos 
congêneres com Estados e Municípios.

Art. 34. Ficam transferidas do Incra para o Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário, pelo prazo de cinco 
anos, renovável por igual período, nos termos de regu-
lamento, em caráter extraordinário, as competências 
para coordenar, normatizar e supervisionar o processo 
de regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia 
Legal, expedir os títulos de domínio correspondentes 
e efetivar a doação prevista no § 1º do art. 22, man-
tendo-se as atribuições do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão previstas por esta Lei.

Art. 35. O Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
criarão sistema informatizado a ser disponibilizado 

na rede mundial de computadores – internet, visando 
assegurar a transparência sobre o processo de regu-
larização fundiária de que trata esta Lei.

Art. 36. A implementação das disposições des-
ta Lei será avaliada de forma sistemática por comité 
instituído especificamente para esse fim, assegurada 
a participação de representantes da sociedade civil 
organizada que atue na região amazônica, segundo 
composição e normas de funcionamento definidas em 
regulamento.

Art. 37. Os Estados da Amazônia Legal que não 
aprovarem, mediante lei estadual, o respectivo Zonea-
mento Ecológico-Econômico – ZEE, no prazo máximo 
de três anos, a contar da entrada em vigor desta Lei, 
ficarão proibidos de celebrar novos convênios com a 
União, até que tal obrigação seja adimplida.

Art. 38. Ficam transformadas, sem aumento de 
despesa, no âmbito do Poder Executivo, para fins de 
atendimento do disposto nesta Leí, duzentas e de-
zesseis Funções Comissionadas Técnicas, criadas 
pelo art. 58 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 
de setembro de 2001, sendo três FCT-1, sete FCT-2, 
dez FCT 3, oito FCT-4, quatorze FCT-9, setenta e cinco 
FCT-10, trinta e quatro FCT-11, vinte quatro FCT-12, 
trinta FCT-13 e onze FCT-15, em setenta e um cargos 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, 
sendo um DAS-6, um DAS-5, onze DAS-4, vinte e nove 
DAS-3 e vinte e nove DAS-2.

§ 1º Os cargos referidos no caput serão des-
tinados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e à Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 2º O Poder Executivo disporá sobre a alocação 
dos cargos em comissão, transformados por esta Lei, na 
estrutura regimental dos órgãos referidos no § 1º.

§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a trans-
formar, no âmbito do Incra, dez DAS-1 e um DAS-3 em 
três DAS-4 e dois DAS-2.

Art. 39. A União e suas entidades da administra-
ção indireta ficam autorizadas a proceder a venda direta 
de imóveis residenciais de sua propriedade situados na 
Amazônia Legal aos respectivos ocupantes que possam 
comprovar o período de ocupação efetiva e regular por 
período igual ou superior a cinco anos, excluídos:

I – os imóveis residenciais administrados pelas 
Forças Armadas, destinados à ocupação por militares;

II – os imóveis considerados indispensáveis ao 
serviço público.

Art. 40. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 17.  ................................................
I –  .........................................................
 ................................................................. 
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b) doação, permitida exclusivamente para 
outro órgão ou entidade da administração públi-
ca, de qualquer esfera de governo, ressalvado 
o disposto nas alíneas f, h e i;

 ..............................................................
I – alienação e concessão de direito real 

de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas 
rurais da União na Amazônia Legal onde inci-
dam ocupações até o limite de quinze módulos 
fiscais ou mil e quinhentos hectares, para fins 
de regularização fundiária, atendidos os requi-
sitos legais;

 ..............................................................
§ 2º  ..........................................................
 ..................................................................
II – a pessoa natural que, nos termos da 

lei, regulamento ou ato normativo do órgão 
competente, haja implementado os requisitos 
mínimos de cultura, ocupação mansa e pací-
fica e exploração direta sobre área rural situa-
da na Amazônia Legal, superior a um módulo 
fiscal e limitada a quinze módulos fiscais, des-
de que não exceda mil e quinhentos hectares; 

.............................................................................
§ 2º-A. As hipóteses do inciso II do § 2º 

ficam dispensadas de autorização legislativa, 
porém submetem-se aos seguintes condicio-
namentos:

 .......................................................NR)”

Art. 41. A Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 167.  ..............................................
II –  ........................................................
24. do destaque de imóvel de gleba pú-

blica originária. (NR)”
“Art. 176.  ..............................................
 ..............................................................
§ 5º Nas hipóteses do § 3º, caberá ao In-

cra certificar que a poligonal objeto do memorial 
descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra 
constante de seu cadastro georreferenciado e 
que o memorial atende as exigências técnicas, 
conforme ato normativo próprio.

§ 6º A certificação do memorial descritivo 
de glebas públicas será referente apenas ao 
seu perímetro originário.

§ 7º Não se exigirá, quando da efetiva-
ção do registro do imóvel destacado de glebas 
públicas, a retificação do memorial descritivo 
da área remanescente, que somente ocorrerá 
a cada três anos, contados a partir do primei-

ro destaque, englobando todos os destaques 
realizados no período. (NR)”

“Art. 250.  ..............................................
 ..............................................................  
IV – a requerimento da Fazenda Pública, 

instruído com certidão de conclusão de pro-
cesso administrativo que declarou, na forma 
da lei, a rescisão do título de domínio ou de 
concessão de direito real de uso de imóvel 
rural, expedido para fins de regularização fun-
diária, e a reversão do imóvel ao patrimônio 
público. (NR)”

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala das Sessões, 22 de abril de 2009. – Depu-
tado Asdrúbal Bentes, Relator.

REFORMULAÇÃO DO PARECER DO RELATOR, 
PELA COMISSÃO MISTA, À  

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 458, DE 2009, 
E EMENDAS A ELA APRESENTADAS

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB – PA. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras e Srs. Deputados, essa medida provisória, 
transformada em projeto de lei de conversão, veio ao 
encontro dos anseios dos amazônidas que hoje ocu-
pam terras ilegalmente, mas não por própria culpa: a 
maioria deles foi convidada para ir para a Amazônia, a 
fim de integrá-la para não entregá-la, levando homens 
sem terra para uma terra sem homens.

Lamentavelmente, decorridas décadas desse 
chamamento governamental, o Estado sempre se fez 
ausente.

O Presidente Lula adotou uma decisão absoluta-
mente correta, salutar ao editar essa medida provisória 
que vai possibilitar a regularização de 300 mil posses, 
segundo a medida provisória original.

Com a abrangência que eu dei à medida provi-
sória, ampliando o seu raio de ação, incluindo entre as 
áreas que podem ser regularizadas as terras devolutas 
em faixas de fronteira, as do serviço de patrimônio da 
União e outras, sob o domínio da União, certamente 
serão mais de 400 mil posses, o que beneficiará mais 
de 1 milhão e 200 mil pessoas.

Vejam o alcance socioeconômico dessa medida 
provisória para a Amazônia e para o Brasil. Vamos 
retirar da ilegalidade pessoas que acreditaram no 
Poder Público. Foram para a Amazônia atendendo a 
um convite e tornaram-se, de repente, párias. Assim, 
vamos conseguir fazer com que elas voltem a exercer 
a sua cidadania.

Trata-se de medida provisória extremamente 
salutar. No projeto de lei de conversão, ampliamos a 
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abrangência, para atender a determinadas situações. 
A medida provisória objetiva regularizar a situação da-
queles que estão no campo. E impedia a regularização 
de pessoas jurídicas.

Se formos ao campo, na Amazônia Legal, a qual-
quer dos 9 estados que a compõem, vamos encontrar 
pessoas jurídicas ocupando terras – e ali permanece-
rão se tiverem suas terras regularizadas.

Onde está o princípio da isonomia, do pequeno 
laticínio que lá está, que investiu, que produz, que gera 
emprego e renda, um frigorífico, uma pscicultura? São 
todas essas situações de fato.

Se quisermos regularizar as situações já exis-
tentes na Amazônia Legal, não poderemos nos dar 
ao direito de impedir que se reconheçam todas as si-
tuações existentes. É evidente que há um parâmetro 
na própria medida provisória. Essas pessoas jurídicas 
deverão ocupar um módulo fiscal, até o máximo de 15, 
desde que não ultrapasse 1 mil e 500 hectares.

Objeta-se que uma pessoa física pode integrar 
3 pessoas jurídicas, 3 empresas. Evidentemente que 
sim, mas se formos chegar a esse ponto, partir da ex-
ceção para a regra geral, não estaremos legislando 
para a sociedade, mas para as exceções.

Se o Poder Público não tem competência para 
exercer o seu poder de polícia e fiscalizar para impedir 
que isso aconteça, então é a falência do Estado, que 
não podemos admitir.

Apresentamos ainda outras modificações. O ser-
vidor público da Amazônia não poderia regularizar as 
suas posses.

Qual é a realidade da Amazônia Legal? Muitas 
vezes o bedel, o contínuo e até mesmo o professor 
tem uma posse próximo à sua residência, na zona ru-
ral. Porque ele é servidor público, não pode regularizar 
isso? Mais uma vez, fere o princípio da isonomia.

Excepcionei apenas os servidores do MDA, do 
Incra e dos institutos de terra do Estado, porque estão 
ligados diretamente ao problema e teriam vantagens 
que não se coadunam com o princípio da isonomia.

Outra alteração que fizemos foi no sentido de os 
Estados promoverem o seu Zoneamento Ecológico-
Econômico no prazo de 3 anos, sob pena de não po-
derem, em hipótese alguma, celebrar convênios com 
a União.

Isso faz sentido porque, hoje, a reserva legal para 
a Amazônia Legal é de 80% nas florestas. Então o que 
acontece? Qual a base científica para se estabelecer 
80%? Qual a base científica para se estabelecer 50%? 
Não existe.

Ao passo que no Zoneamento Ecológico-Econô-
mico, aí, sim, vamos ter a realidade, saber o que pode 

ser aproveitado, o que pode ser trabalhado, onde se 
pode produzir e onde se tem que preservar.

Daí a obrigatoriedade de os estados concluírem 
o seu Zoneamento Ecológico-Econômico no prazo de 
3 anos.

Ademais, V.Exas já me ouviram anteriormente 
quando da leitura do meu relatório.

Depois da leitura, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos, quero dizer que este relatório não foi discutido à 
exaustão como gostaria que fosse, porque não tivemos 
a oportunidade de ir aos estados dialogar com repre-
sentantes de Rondônia, do Acre, do Mato Grosso, do 
Amazonas, do Pará, enfim.

O tempo é exíguo. A medida provisória tem pra-
zo curto de vigência e nós tínhamos que aproveitar 
ao máximo. Mas dialogamos com os presidentes dos 
institutos de terra, com organizações sociais, com Go-
vernos Estaduais, com todos os segmentos. Inclusive, 
recebemos, depois da leitura do relatório, sugestões 
dos próprios parlamentares que, ao lerem o relatório, 
contribuíram para o seu aprimoramento. Quero agra-
decer a todos eles.

E é o que eu pretendo fazer agora, Sr. Presi-
dente, dizer das modificações que fizemos no projeto 
de lei de conversão que está na Mesa.

Vou ler as modificações e depois passar à Mesa 
para que sejam distribuídas às Lideranças.

As alterações foram feita no inciso I do art. 4º:

“Não serão passíveis de alienação ou 
concessão de direito real de uso, nos termos 
desta Lei, as ocupações que recaiam sobre 
áreas:

Inciso I – Reservadas à administração 
militar federal e a outras finalidades de utili-
dade pública ou de interesse social a cargo 
da União.”

Na medida provisória, o texto era muito genérico e 
abria, escancarava uma janela, uma porta para que 
a União dispusesse a seu bel-prazer. Eu limitei 
àquelas condicionantes previstas na Lei de Desapro-
priação. De “utilidade pública” para “áreas urbanas” 
e de “interesse social” para “áreas rurais”.

Outra modificação, no inciso III:

“de florestas públicas, nos termos da Lei 
nº 11.284, de 2 de março de 2006, de unida-
des de conservação” – aí eu acresci – “ou 
que sejam objeto de processo administrativo 
voltado à criação de unidades de conservação, 
conforme regulamento; ou”

E explico o porquê.
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O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB – AP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Relator me permite 
ajudar no encaminhamento desse item?

O SR. ASDRUBAL BENTES – V. Exª sabe que 
não é possível conceder aparte. Se o Regimento per-
mitisse, gostaria imensamente de ouvi-lo. Mas aí nós 
já vamos ter processo e fase final de criação de uni-
dades de conservação. Já foram investidos recursos 
avantajados, já foi feito levantamento e, nesses casos, 
preservamos o direito de essas áreas não serem pas-
síveis de regularização.

O art. 15 foi muito questionado. O art. 15 foi o 
pomo de discórdia desta medida provisória. Depois de 
muitas discussões com lideranças partidárias e com 
vários segmentos, nós modificamos os incisos.

Assim ficou redigido o artigo:

“Art. 15. O titulo de domínio ou, no caso 
previsto do § 4º do art. 6º, o termo de conces-
são de direito real de uso deverão conter, en-
tre outras, cláusulas sob condições resolutivas 
pelo prazo de dez anos, que determinem:

I – o aproveitamento racional e adequa-
do da área;

II – a averbação da reserva legal, incluí-
da a possibilidade de compensação na forma 
da legislação ambiental;

III – a identificação das áreas de preser-
vação permanente e, quando couber, o com-
promisso para a sua recuperação na forma da 
legislação vigente;

IV – a observância das disposições que 
regulam as relações de trabalho;

V – as condições e forma de pagamen-
to.”

O § 1º permaneceu inalterado. Suprimimos o § 
2º e passamos a renumerar. O § 2º passou a ser o 
seguinte:

“§ 2º O desmatamento irregular de áreas 
de preservação permanente ou de reserva le-
gal, durante o prazo de vigência das cláusulas 
resolutivas, implica rescisão do título de domí-
nio ou termo de concessão, com a consequente 
reversão da área em favor da União, assegu-
rada a ampla defesa e o contraditório.”

Os demais parágrafos permaneceram inaltera-
dos.

No art. 18, acrescemos um parágrafo, porque o 
art. 18 é aquele que implica rescisão do título e a re-
versão da área em favor da União. Mas o cidadão im-
plantou benfeitorias naquela área e não pode ficar sem 
receber pelo trabalho que fez, sob pena de estarmos 
realizando confisco.

Então, o que colocamos?

“Parágrafo único. Rescindido o título de 
domínio ou termo de concessão na forma do 
caput, as benfeitorias úteis e necessárias, 
desde que realizadas com a observância da 
lei, serão indenizadas.”

Modificamos por completo o art. 20, que se re-
fere ao art. 19 da medida provisória original. Era uma 
redação inteiramente arbitrária, que não condizia com 
os momentos democráticos que vivemos.

Ficou assim a redação do art. 20:

“Todas as cessões de direitos a terceiros 
que envolvam títulos precários expedidos pelo 
Incra em nome do ocupante original, antes de 
11 de fevereiro de 2009, servirão somente para 
fins de comprovação da ocupação do imóvel 
pelo cessionário ou por seus antecessores.”

Os §§ 1º e 2º do PLV que se encontra na mesa 
permaneceram inalterados. Suprimimos o art. 21, re-
numerando-se os artigos subsequentes.

O art. 21 é aquele que dizia que a União não deve-
ria pagar por benfeitorias das áreas que retomasse.

Essas as modificações que fizemos. Vamos passá-
las à Mesa para que sejam submetidas à apreciação, 
discussão e votação por esta Casa, que, tenho certeza, 
não vai negar apoio a essa medida provisória.

Volto a dizer: imperfeições deve haver, sim. É 
um ato que provém do homem e, consequentemente, 
deve conter falhas. Mas procuramos, com o apoio da 
nossa competente, eficiente Assessoria Parlamentar, 
que diuturnamente esteve ao nosso lado, representada 
pela Dra. Alessandra e pela Dra. Sueli, trabalhar para 
fazer com que este projeto de lei de conversão ficas-
se o mais próximo possível da realidade amazônica e 
abrangesse o maior número de posses a serem regu-
larizadas. Assim, podemos evitar conflitos no campo 
e trazer o pária, que está na ilegalidade, para o exer-
cício da cidadania, tendo um efeito socioeconômico 
inestimável para a Amazônia Legal.

Essas são as nossas considerações, no momen-
to que passo à Mesa as alterações produzidas neste 
momento.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

ALTERAÇÕES DE PLENÁRIO

ARTIGO 4º

Art. 4º Não serão passíveis de alienação ou con-
cessão de direito real de uso, nos termos desta Lei, as 
ocupações que recaiam sobre áreas:
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I – reservadas à administração militar federal e a 
outras finalidades de utilidade pública ou de interesse 
social a cargo da União; 

II – tradicionalmente ocupadas por população 
indígena;

III – de florestas públicas, nos termos da Lei nº 
11.284, de 2 de março de 2006, de unidades de con-
servação ou que sejam objeto de processo adminis-
trativo voltado à criação de unidades de conservarão, 
conforme regulamento; ou 

IV – que contenham acessões ou benfeitorias 
federais.

§ 1º As áreas ocupadas que abranjam parte ou a 
totalidade de terrenos de marinha, terrenos marginais 
ou reservados, seus acrescidos ou outras áreas insus-
cetíveis de alienação nos termos do art. 20 da Cons-
tituição Federal, poderão ser regularizadas mediante 
outorga de título de concessão de direito real de uso.

§ 2º As terras ocupadas por comunidades qui-
lombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da 
área serão regularizadas de acordo com as normas 
específicas, aplicando-se-lhes, no que couber, os dis-
positivos desta Lei.

ARTIGO 15

Art. 15. O título de domínio ou, no caso previs-
to no § 4º do art. 6º, o termo de concessão de direito 
real de uso deverão conter, entre outras, cláusulas 
sob condições resolutivas pelo prazo de dez anos, 
que determinem:

I – o aproveitamento racional e adequado da 
área: 

II – a averbação da reserva legal, incluída a pos-
sibilidade de compensação na forma de legislação 
ambiental; 

III – a identificação das áreas de preservação 
permanente e, quando couber, o compromisso para 
sua recuperação na forma da legislação vigente:

IV – a observância das disposições que regulam 
as relações de trabalho;

V – as condições e forma de pagamento. 
§ 1º Na hipótese de pagamento por prazo superior 

a dez anos, a eficácia da cláusula resolutiva prevista 
no inciso V estender-se-á até a integral quitação.

SUPRIME-SE O § 2º, RENUMERANDO-SE 
OS PARÁGRAFOS SEGUINTES

§ 2º O desmatamento irregular de áreas de pre-
servação permanente ou de reserva legal, durante o 
prazo de vigência das cláusulas resolutivas, implica 
rescisão do título de domínio ou termo de concessão, 
com a consequente reversão da área em favor da União, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

§ 3º Os títulos referentes às áreas de até quatro 
módulos fiscais serão intransferíveis e inegociáveis por 
ato inter vivos pelo prazo previsto no caput.

§ 4º Desde que o beneficiário originário esteja 
cumprindo as cláusulas resolutivas, decorridos três 
anos da titulação, poderão ser transferidos títulos re-
ferentes a áreas superiores a quatro módulos fiscais, 
se a transferência for a terceiro que preencha os re-
quisitos previstos em regulamento.

§ 5º A transferência dos títulos prevista no § 5º 
somente será efetivada mediante anuência dos órgãos 
expedidores.

§ 6º O beneficiário que transferir ou negociar por 
qualquer meio o título obtido nos termos desta Lei não 
poderá ser beneficiado novamente em programas de 
reforma agrária ou de regularização fundiária.

ARTIGO 18

Art. 18. O descumprimento das condições reso-
lutivas pelo titulado ou, na hipótese prevista no § 5º 
do art. 15, pelo terceiro adquirente, implica rescisão 
do título de domínio ou do termo de concessão, com 
a consequente reversão da área em favor da União, 
declarada no processo administrativo que apurar o des-
cumprimento das cláusulas resolutivas, assegurada a 
ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Rescindido o título de domínio 
ou o termo de concessão na forma do caput, as ben-
feitorias úteis e necessárias, desde que realizadas com 
observância da lei, serão indenizadas. 

ARTIGO 20

Art. 20. Todas as cessões de direitos a terceiros 
que envolvam títulos precários expedidos pelo Incra em 
nome do ocupante original, antes de 11 de fevereiro 
de 2009, servirão somente para fins de comprovação 
da ocupação do imóvel pelo cessionário ou por seus 
antecessores. 

§ 1º O terceiro cessionário mencionado no caput 
somente poderá regularizar a área por ele ocupada.

§ 2º Os imóveis que não puderem ser regula-
rizados na forma desta Lei serão revertidos, total ou 
parcialmente, ao patrimônio da União.

ARTIGO 21 – SUPRIMIR, RENUMERANDO-SE  
OS ARTIGOS SUBSEQUENTES

REFORMULAÇÃO DO PARECER DO RELATOR, 
PELA COMISSÃO MISTA, A 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 458, DE 2009,  
E EMENDAS A ELA APRESENTADAS

O SR. WANDENKOLK GONÇALVES – Irei con-
cluir, Sr. Presidente, em 1 minuto. Quero ouvir do nobre 
Deputado Asdrúbal Bentes se S.Exª haverá de absorver 
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o nosso projeto, apensado ao seu relatório e consubs-
tanciado pela emenda do Deputado Beto Faro — que, 
em outras palavras, é o nosso projeto. Quero confiar 
que haveremos de dar tranquilidade àquela gente.

 Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
putados.

O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB-PA. 
Para emitir parecer. Sem revisão do orador) – Sr. Pre-
sidente, o Relator acata a solicitação do Deputado 
Wandenkolk Gonçalves, que é justa e vem aos en-
contro dos anseios dos servidores do Incra e de toda 
a Amazônia Legal.

Parabéns, Deputado!
O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDB-PA. 

Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, dentro do princípio que regeu os entendimen-
tos para discussão e votação desta matéria, nós es-
tivemos dialogando com várias lideranças partidárias 
e temos o acordo para a mudança do parágrafo único 
do art. 3º, para incluir no texto “na Amazônia Legal”, 
e também para a mudança do § 2º do art. 15, que eu 
passo à Mesa para que seja discutido.

Eu vou ler o parágrafo único do art. 3º:

Essa lei aplica-se, subsidiariamente, a outras áre-
as sob o domínio da União na Amazônia Legal, sem 
prejuízo da otimização dos instrumentos previstos na 
legislação patrimonial.

Alguns tinham dúvida, mas a lei trata da Amazô-
nia Legal. Agora, chover no molhado, vamos chover 
no molhado para que não paire dúvida.

Diz o art. 15, § 2º:

O desmatamento que vier a ser conside-
rado irregular em áreas de preservação per-
manente ou de reserva legal, durante a vigên-
cia das cláusulas resolutivas, após processo 
administrativo em que tiver sido assegurados 
ampla defesa e o contraditório, implica resci-
são do título de domínio ou termo de conces-
são, com a consequente reversão da área em 
favor da União.

Há o compromisso do Democratas de, com essa 
redação, retirarem o destaque que apresentaram à 
Mesa.

Vou passar ás mãos de V.Exª, Sr. Presidente. 

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA

MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL634



18912 Sexta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO PERMANEÇAM COMO SE 
ACHAM.
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PROJETO DE LEI CONVERSÃO Nº 10, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 457, de 2009)

Altera e acresce dispositivos às Leis 
nos 9.639, de 25 de maio de 1998, e 11.196, de 
21 de novembro de 2005, para dispor sobre 
parcelamento de débitos de responsabilida-
de dos Municípios, decorrentes de contribui-
ções sociais de que tratam as alíneas a e c 
do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, bem como dá nova 
redação ao art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, para dispensar a apresenta-
ção da Certidão Negativa de Débito em caso 
de calamidade pública ou para recebimento 
de recursos para projetos sociais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 

2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 96. Os Municípios poderão parcelar 
seus débitos e os de responsabilidade de autar-
quias e fundações municipais relativos às contri-
buições sociais de que tratam as alíneas a e c do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, com vencimento até 31 de janeiro 
de 2009, após a aplicação do art. 103-A, em:

I – 240 (duzentas e quarenta) prestações 
mensais e consecutivas, se relativos às contri-
buições sociais de que trata a alínea a do pa-
rágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 

de julho de 1991, com redução de 100% (cem 
por cento) das multas moratórias e as de ofício, 
e, também, com redução de 50% (cinquenta 
por cento) dos juros de mora; e/ou

II – 60 (sessenta) prestações mensais e 
consecutivas, se relativos às contribuições sociais 
de que trata a alínea c do parágrafo único do art. 
11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e às 
passíveis de retenção na fonte, de desconto de 
terceiros ou de sub-rogação, com redução de 
100% (cem por cento) das multas moratórias e 
as de ofício, e, também, com redução de 50% 
(cinquenta por cento) dos juros de mora.

§ 1º Os débitos referidos no caput são 
aqueles originários de contribuições sociais e 
correspondentes obrigações acessórias, cons-
tituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa 
da União, ainda que em fase de execução fiscal 
já ajuizada, ou que tenham sido objeto de par-
celamento anterior, não integralmente quitado, 
ainda que cancelado por falta de pagamento, 
inclusive aqueles parcelados na forma da Lei 
nº 9.639, de 25 de maio de 1998.

§ 2º Os débitos referidos no caput serão 
atualizados somente pela Taxa de Juros de 
Longo Prazo – TJLP.

§ 3º (Revogado).
§ 4º Caso a prestação não seja paga na 

data do vencimento, serão retidos e repassados 
à Receita Federal do Brasil recursos do Fun-
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do de Participação dos Municípios suficientes 
para sua quitação.

 ..............................................................

§ 6º A opção pelo parcelamento deverá 
ser formalizada até o último dia útil do segun-
do mês subsequente ao da publicação desta 
Lei, na unidade da Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil de circunscrição do Município 
requerente, sendo vedada, a partir da adesão, 
qualquer retenção referente a débitos de parce-
lamentos anteriores incluídos no parcelamento 
de que trata esta Lei.

§ 7º Não se aplica aos parcelamentos de 
que trata este artigo o disposto no inciso IX do 
art. 14 e no § 2º do art. 14-A da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002.

§ 8º Não constituem débitos dos Municí-
pios aqueles considerados prescritos ou de-
cadentes na forma da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, mesmo que eventualmente 
confessados em parcelamentos anteriores.

§ 9º A emissão de certidão negativa condi-
cionada à regularização dos débitos de que trata 
este artigo ocorrerá em até 2 (dois) dias úteis após 
a formalização da opção pelo parcelamento e terá 
validade por 180 (cento e oitenta) dias ou até a 
conclusão do encontro de contas previsto no art. 
103-A desta Lei, o que ocorrer primeiro.

§ 10. Para o início do pagamento dos 
débitos referidos no caput deste artigo, os 
Municípios terão uma carência de:

I – 6 (seis) meses para aqueles que pos-
suem até 50.000 (cinquenta mil) habitantes, 
contados da data a que se refere o § 6º;

II – 3 (três) meses para aqueles que pos-
suem mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes, 
contados da data a que se refere o § 6º”.(NR)

“Art. 98.  ................................................
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por 

cento), no mínimo, da média mensal da receita 
corrente líquida municipal, ficando garantido, em 
qualquer hipótese, o parcelamento em pelos 
menos 60 (sessenta) parcelas de igual valor, 
situação em que a prestação não ficará adstrita 
ao valor mínimo estabelecido neste inciso;

 .....................................................  (NR)
“Art. 102.  ..............................................
I – à apresentação pelo Município, na 

data da formalização do pedido, do demonstra-
tivo referente à apuração da Receita Corrente 
Líquida Municipal, na forma do disposto na Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
referente ao ano-calendário de 2008;

 .....................................................  (NR)

“Art. 103-A. O Poder Executivo fará a 
Revi são da Dívida Previdenciária dos Municí-
pios implementando o efetivo encontro de con-
tas entre débitos e créditos previdenciários dos 
Municípios e do Regime Geral de Previdência 
Social decorrentes, entre outros, de:

I – valores referentes à compensação fi-
nanceira entre regimes de previdência de que 
trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999;

II – valores pagos indevidamente a títu-
lo de contribuição previdenciária dos agentes 
eletivos federais, estaduais ou municipais pre-
vista na alínea h do inciso I do art. 12 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, declarada 
inconstitucional pela Resolução do Senado 
Federal nº 26, de 2005;

III – valores prescritos, assim conside-
rados em razão da Súmula Vinculante nº 8 
do Supremo Tribunal Federal, que declarou 
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 1º Os Municípios estão obrigados a 
prestar todas as informações solicitadas para 
o cálculo previsto no caput até 90 (noventa) 
dias da data da adesão, sob pena de perda 
do benefício previsto neste artigo.

§ 2º O encontro de contas de que trata o 
caput deste artigo poderá dispor sobre multas, 
de mora e de ofício, juros de mora, encargo de 
sucumbência e demais encargos de natureza 
pecuniária, bem como sobre valores ofereci-
dos em garantia ou situações em que a inter-
pretação da legislação relativa a obrigações 
tributárias seja conflituosa ou litigiosa.

§ 3º O encontro de contas compreen-
derá matérias objeto de ações de repetição 
de indébito.

§ 4º O encontro de contas deverá ser 
conclusivo e final quanto à interpretação de 
conceitos indeterminados do direito ou à iden-
tificação e relevância do fato.

§ 5º O prazo para a conclusão do proces-
so de encontro de contas será de 180 (cento 
e oitenta) dias, contado a partir do término do 
prazo de que trata o § 1º deste artigo, podendo 
ser prorrogado por igual período.

§ 6º Em relação ao cumprimento da Sú-
mula Vinculante nº 8 do Supremo Tribunal 
Federal, o encontro de contas desconsiderará 
interrupções e suspensões relativas à deca-
dência e à prescrição.”

Art. 2º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 47 ..................................................
 ..............................................................
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§ 6º ........................................................
 ..............................................................
d) o recebimento pelos Municípios de 

transferência de recursos destinados a ações 
de assistência social, educação, saúde e em 
caso de calamidade pública.

 .....................................................  (NR)

Art. 3º O art. 1º da Lei nº 9.639, de 25 de maio de 
1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 1º  ..................................................
§ 4º Os valores que não foram retidos 

tempestivamente passam a integrar o saldo 
do parcelamento, inclusive para cálculo das 
parcelas subseqüentes.” (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 5º Ficam revogados o § 3º do art. 96 e os arts. 
97 e 99 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

Câmara dos Deputados, de maio de 2009.
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MENSAGEM Nº 60, DE 2009

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 62 da Constituição, submeto 

à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto da 
Medida Provisória nº 457, de 10 de fevereiro de 2009, 
que “Altera os arts. 96 e 102 da Lei nº 11.196, de 21 
de novembro de 2005, que dispõem sobre parcela-
mento de débitos de responsabilidade dos Municípios, 
decorrentes de contribuições sociais de que tratam as 
alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991”.

Brasília, 10 de fevereiro de 2009. – LUIZ INÁCIO 
LULA DA SILVA.

EM Nº 8/2009 – MF

Brasília, 9 de fevereiro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à apreciação de 

Vossa Excelência projeto de Medida Provisória que 
estabelece medidas para estimular o pagamento de 
débitos previdenciários de responsabilidade dos mu-
nicípios, bem como de suas autarquias e fundações, 
na forma de parcelamento concedido sob condições 
especiais.

2. A Medida Provisória nº 449, de 2008, unificou 
a legislação referente a parcelamento no âmbito da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, uma vez que, 
com a unificação da Administração Tributária Federal 
pela Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, tinha-se 
um regramento para parcelamento dos débitos previ-
denciários (art. 38 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991) e outro para os débitos não previdenciários (arts. 
10 a 14 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002).

3. Uma das regras estabelecidas pela Medida 
Provisória nº 449, de 2008, foi a vedação de concessão 
de mais de um parcelamento para o mesmo tributo, 
ou seja, enquanto não quitado o parcelamento anterior 
relativo a determinado tributo, não se pode conceder 
novo parcelamento para esse mesmo tributo, exceto 
se houver o pagamento à vista de uma parte do dé-
bito (vinte por cento se o débito está sendo reparce-
lado pela primeira vez ou cinquenta por cento se pela 
segunda vez).

4. Com isso, os municípios que já possuíam par-
celamento de contribuições previdenciárias e que se 
tornaram inadimplentes quanto a débitos referentes a 
essas contribuições, mas relativamente a outros pe-
ríodos, ficaram impedidos de solicitar novos parcela-
mentos abrangendo tais contribuições.

5. Com o objetivo de resolver o problema detec-
tado, propõe-se a alteração dos arts. 96 e 102 da Lei 
nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, que tratam 
de parcelamento já concedido aos municípios, pos-

sibilitando novo parcelamento dos débitos não inclu-
ídos na modalidade criada por ocasião da edição da 
referida Lei.

6. O art. 96 da Lei nº 11.196, de 2005, com a re-
dação dada por esta Medida Provisória, permite que 
os débitos de responsabilidade dos municípios e de 
suas autarquias e fundações, vencidos até 31 de ja-
neiro de 2009, sejam parcelados em até:

6.1. duzentas e quarenta prestações men-
sais e sucessivas, com redução de cinquenta 
por cento dos juros de mora, se referentes às 
contribuições sociais previstas na alínea a do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 
1991 (contribuições dos empregadores, inci-
dentes sobre a remuneração paga ou creditada 
aos segurados a seu serviço); ou

6.2. sessenta prestações mensais e su-
cessivas, com redução de cinquenta por cento 
dos juros de mora, se relativos às contribuições 
sociais de que trata a alínea c do parágrafo 
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991 (con-
tribuição dos trabalhadores, incidentes sobre 
o seu salário de  contribuição), e as passíveis 
de retenção na fonte, de desconto de terceiros 
ou de sub-rogação.

7. O § 1º do art. 96 veda que os débitos par-
celados na forma da Lei nº 9.639, de 25 de maio de 
1998, sejam transferidos para o parcelamento que ora 
se oferece, uma vez que a carteira de parcelamento 
concedido sob a Lei nº 9.639, de 1998, é da ordem 
de R$21 bilhões e não há inadimplência em relação 
a esse parcelamento, devido à forma de amortização 
mensal estabelecida por aquela Lei (retenção direta 
do Fundo de Participação dos Municípios).

8. Foi acrescentado ainda o § 7º ao mesmo art. 
96, para estabelecer que aos parcelamentos concedi-
dos na forma da Lei nº 11.196, de 2005:

8.1. não se aplica a vedação de manu-
tenção concomitante de dois parcelamentos 
referentes ao mesmo tributo, prevista no inciso 
IX do art. 14 da Lei nº 10.522, de 2002; e

8.2. fica dispensado o pagamento da par-
cela à vista, prevista no § 2º do art. 14-A da Lei 
nº 10.522, de 2002, com a redação dada pela 
Medida Provisória nº 449, de 2008.

Já o art. 102 da Lei nº 11.196, de 2005, está sen-
do alterado apenas para atualização de datas.

10. Essas, Senhor Presidente, são as razões que 
justificam a elaboração da Medida Provisória que ora 
submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente, Guido Mantega.
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Of. nº 463/09/PS-GSE

Brasília, 19 de maio de 2009

A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Envio de PLV para apreciação

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2009 (Medida 
Provisória nº 457, de 2009, do Poder Executivo), apro-
vado na Sessão Plenária do dia 12-5-09, que “Altera e 
acresce dispositivos às Leis nºs 9.639, de 25 de maio 
de 1998, e 11.196, de 21 de novembro de 2005, para 

dispor sobre parcelamento de débitos de responsabi-
lidade dos Municípios, decorrentes de contribuições 
sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo 
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, bem como dá nova redação ao art. 47 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, para dispensar a apre-
sentação da Certidão Negativa de Débito em caso de 
calamidade pública ou para recebimento de recursos 
para projetos sociais”, conforme o disposto no art. 62 
da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e os autógrafos da matéria apro-
vada nesta Casa.

Atenciosamente, Deputado Rafael Guerra, Pri-
meiro Secretário.

MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL662



18940 Sexta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009

NOTA TÉCNICA Nº 3/2009

Brasília, 16 de fevereiro de 2009

Assunto: Subsídios para análise da adequação orça-
mentária e financeira da Medida Provisória nº 457, de 
10 de fevereiro de 2009, que altera os arts. 96 e 102 da 
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, que dispõem 
sobre parcelamento de débitos de responsabilidade 
dos municípios, decorrentes de contribuições sociais 
de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do 
art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991

I – Introdução

Com base no art. 62 da Constituição Federal, 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 
457, de 10 de fevereiro de 2009, que Altera os arts. 
96 e 102 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, que dispõem sobre parcelamento de débitos 
de responsabilidade dos municípios, decorrentes de 
contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c 
do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991.

A presente Nota Técnica atende a determina-
ção contida no art. 19 da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional, o qual estabelece: o órgão de 
consultoria e assessoramento orçamentário da casa 
a que pertencer o relator de medida provisória enca-
minhará aos relatores e à Comissão, no prazo de 5 
(cinco) dias de sua publicação, nota técnica com sub-
sídios acerca da adequação financeira e orçamentária 
de medida provisória.

II – Síntese da Medida Provisória

A alteração produzida pela Medida Provisória 
nº 457, de 2009, na Lei nº 11.196, de 2005, abre, ba-
sicamente, novo prazo de parcelamento dos débitos 
previdenciários de responsabilidade dos municípios, 
bem como de suas autarquias e fundações, devendo 
a opção pelo parcelamento ser formalizada até 31 de 
maio de 2009.

O parcelamento abrange os débitos com venci-
mento até 31 de janeiro de 2009 e poderá ocorrer em 
até 240 prestações mensais e consecutivas, quando se 
tratar de contribuições de responsabilidade do empre-
gador, e em até 60 prestações mensais e consecutivas, 
quando se tratar de contribuições dos trabalhadores e 
das passíveis de retenção na fonte, de descontos de 
terceiros ou de sub-rogação.

Os débitos objeto de parcelamento são os ori-
ginários de contribuições sociais e correspondentes 
obrigações acessórias, constituídos ou não, inscritos 
ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase de 

execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto 
de parcelamento anterior, não integralmente quitado, 
ainda que cancelado por falta de pagamento, exceto 
aqueles parcelados na forma da Lei nº 9.639, de 25 
de maio de 1998.

A exceção prevista na MP é coerente, tendo em 
vista que os débitos parcelados na forma da Lei nº 
9.639/98 são descontados diretamente pela União do 
Fundo de Participação dos Municípios. No exercício de 
2007, o parcelamento decorrente da Lei nº 9.639/98 
respondeu por 24%, da arrecadação dos créditos pre-
videnciários parcelados, não computado o Refis, o que 
equivaleu a 1, 4 bilhão.

A Lei nº 11.196 prevê, em seu art. 97, a redução 
dos valores referentes a juros de mora em 50% (cin-
quenta por cento). Considerando que tal artigo conti-
nua mantido, os juros de mora dos débitos previstos 
na presente MP serão reduzidos pela metade.

A Medida Provisória também afasta a vedação 
contida no inciso IX do art. 14 e no § 2º do art. 14-A da 
Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, que trata dos 
parcelamentos convencionais de débitos. Segundo 
tais dispositivos, é vedada a concessão de novo par-
celamento de mesmo tributo anteriormente parcelado, 
mas não quitado, exceto se houver pagamento à vista 
de parte do débito.

Sendo assim, a MP possibilitará aos municípios 
que já possuíam parcelamento de contribuições pre-
videnciárias e que se tornaram inadimplentes solici-
tar novo parcelamento abrangendo tais contribuições, 
sem a necessidade do pagamento à vista de parte do 
débito.

É o relatório.

III – Subsídios Acerca da Adequação  
Financeira e Orçamentária

O exame de compatibilidade e adequação orça-
mentária e financeira deve abranger a análise da reper-
cussão da norma sobre a receita ou a despesa pública 
da União e da implicação quanto ao atendimento das 
normas orçamentárias e financeiras vigentes, em es-
pecial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, 
de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e a lei orçamentária da União.

A Medida Provisória representa uma medida de 
incentivo à arrecadação das contribuições previdenciá-
rias. O objetivo, em última instância, não é apenas regu-
larizar a situação fiscal dos contribuintes, mas permitir 
a elevação dos pagamentos da dívida previdenciária, 
reduzindo a inadimplência. Segundo informações co-
lhidas no Anuário Estatístico da Previdência Social de 
2007, último dado disponível, o montante dos débitos 
administrativos por parte dos órgãos públicos junto à 
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previdência social e não parcelados correspondiam a 
R$13,5 bilhões e o valor dos débitos de dívida ativa 
não parcelados, a R$8,6 bilhões.

Registre-se, entretanto, que o art. 97 da Lei nº 
11.196/98 prevê, no cálculo do montante do débito, a 
redução em 50% dos juros de mora. Tal abatimento 
beneficiará os débitos previstos na MP, caracterizando 
renúncia de receita.

Nesses casos a Lei de Diretrizes Orçamentária 
para 2009 (Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2009), em 
seu art. 93, condiciona a aprovação de lei que conceda 
ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária, 
acarretando renúncia de receita, ao cumprimento do 
disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Tal artigo exige que a proposição esteja acompanhada 
da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 
seguintes, assim como que esteja compatível com o 
cumprimento das metas fiscais estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias e atenda a pelo menos uma 
de duas condições alternativas.

Uma condição é que o proponente demonstre 
que a renúncia foi considerada na estimativa de recei-
ta da lei orçamentária e que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias. Outra condição, alternativa, 
é que a proposição esteja acompanhada de medidas 
de compensação, no período mencionado, por meio 
do aumento de receita, proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição, só podendo en-
trar em vigor o benefício quando implementadas as 
medidas referidas.

Tais informações, contudo, não foram apresen-
tadas pelo Poder Executivo.

São esses os subsídios. – Elisangela Moreira 
da Silva Batista, Consultora de Orçamentos.

PARECER DA RELATORA,  
PELA COMISSÃO MISTA,  

À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 457, DE 2009,  
E EMENDAS A ELA APRESENTADAS  
(PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO)

A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco/PMDB – ES. 
Para emitir parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. 
Presidente, Sras e Srs. Parlamentares, antes de mais 
nada, quero relembrar que todas as matérias são fru-
to de intensa discussão nesta Casa. Portanto, essa 
medida provisória de tão grande alcance e tão impor-
tante para a vida dos municípios não seria tratada de 
forma diferenciada.

É evidente que estendemos essa discussão ao 
máximo, procurando entendimento. A amplitude dos 

debates foi no sentido de atender, no bojo desse re-
latório, a maior parte das reivindicações dos municí-
pios que hoje se encontram dentro desse quadro. E 
não apenas em função da crise, mas do histórico e do 
contencioso dessas lutas, encontram enorme dificul-
dade em cumprir os seus compromissos quanto aos 
débitos previdenciários.

Então, Sr. Presidente, essa Medida Provisória 
nº 457, enviada pela Mensagem nº 60/2009, altera os 
arts. 96 e 102 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, que dispõem sobre parcelamento de débi-
tos de responsabilidade dos Municípios decorrentes 
de contribuições sociais de que tratam as alíneas a e 
c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991.

Relatório.
A Medida Provisória nº 457, de 2009, reabre o 

prazo para o parcelamento de débitos relativos a con-
tribuições previdenciárias para os Municípios. Nesse 
sentido, dá nova redação a dispositivos constantes 
dos arts. 96 e 102 da Lei nº 11.196, de 21 de novem-
bro de 2005.

Na alteração proposta ao caput do art. 96, permite 
que as dívidas relativas a contribuições previdenciárias 
vencidas até 31 de janeiro de 2009, devidas pelos Mu-
nicípios, suas autarquias e fundações, sejam parcela-
das em até 240 parcelas mensais, no caso específico 
daquelas relativas ao empregador, e em até 60 meses 
para aquelas descontadas do segurado, empregado 
e as passíveis de retenção na fonte, de desconto de 
terceiros ou de sub-rogação.

A redação dada ao § 1º do art. 96 da citada Lei 
nº 11.196, de 2005, permite que sejam parcelados 
os débitos em qualquer fase de execução, inclusive 
aqueles que já tenham sido objeto de parcelamento 
anterior, excetuando-se, no entanto, os débitos objeto 
de parcelamento instituído pela Lei nº 9.639, de 24 de 
maio de 1998, que trata da amortização das dívidas 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios por 
meio da retenção de 4% do Fundo de Participação dos 
Estados – FPE, e de 9% do Fundo de Participação 
dos Municípios – FPM. Para efeito do parcelamento, 
os débitos previdenciários devem ser confessados 
de forma irretratável e irrevogável até 31 de maio de 
2009, conforme preceitua o § 2º do art. 96, e a opção 
pelo parcelamento deverá ser formalizada no mesmo 
prazo na unidade da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil de jurisdição do Município, de acordo com o 
mencionado no § 6º daquele dispositivo.

A alteração efetuada no § 7º do art. 96 da Lei nº 
11.196, de 2005, objetiva afastar a aplicação do dis-
posto no inciso IX do art. 14 e § 2º do art. 14-A da Lei 
nº 10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõem, res-
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pectivamente, sobre: i) a impossibilidade de conceder 
novo parcelamento, enquanto não integralmente pago 
parcelamento anterior relativo ao mesmo tributo ou 
exação, e (ii) a exigência de recolhimento da primeira 
parcela em valor correspondente a 20% dos débitos 
consolidados ou de 50%, caso haja débito com histó-
rico de reparcelamento anterior.

Finalmente, a modificação proposta ao inciso I 
do art. 102 limita-se a compatibilizar as datas mencio-
nadas naquele dispositivo com a reabertura do prazo 
para parcelamento.

Foram apresentadas 80 emendas à Medida Pro-
visória nº 457, de 2009. A tabela a seguir apresenta o 
resumo de cada uma delas.

As Emendas nos 1 e 2 são do Deputado Ivan 
Valente; a Emenda nº 3, do Deputado Fernando Co-
ruja; a Emenda nº 4, do Deputado Arnaldo Faria de 
Sá; a Emenda nº 5, do Deputado Dilceu Sperafico; a 
Emenda nº 6, do Deputado Márcio França; a Emen-
da nº 7, do Deputado Nelson Marquezelli; a Emenda 
nº 8, da Deputada Gorete Pereira; a Emenda nº 9, 
do Deputado Luiz Carlos Hauly; a Emenda nº 10, do 
Senador José Agripino; a Emenda nº 11, do Depu-
tado Sérgio Zambiasi; a Emenda nº 12, do Deputa-
do Júlio Cesar; a, Emenda nº 13, do Deputado Nel-
son Marquezelli; a Emenda nº 14, do Deputado Lira 
Maia; a Emenda nº 15, do Deputado Antonio Carlos 
Pannunzio; a Emenda nº 16, do Deputado Deputado 
Nelson Marquezelli...

Sr. Presidente, pergunto a V. Exª, para não ferir 
nenhum dado do Regimento, se seria necessário ler 
uma por uma das emendas e o seu teor. (Pausa.) Es-
tou indagando à Mesa se seria necessário ler uma a 
uma as emendas apresentadas pelos Srs. Parlamen-
tares, que são 80.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sim, 
nobre Deputada, é bom ler o parecer todo, porque se-
ria um precedente. Já que não vai haver mais nada – 
a votação será na parte da tarde -, é bom que V. Exª 
leia todo o parecer.

A SRA. ROSE DE FREITAS – Não é o parecer, 
Sr. Presidente. Estou perguntando pelas emendas 
apresentadas, que são 80.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
enunciado das emendas e quem foi autor, somente. 
Aí não precisa. No final, V. Exª conclui.

A SRA. ROSE DE FREITAS – Citarei o número 
da emendas e o seu autor.

Emenda nº 16, Deputado Nelson Marquezelli; 
17, Deputado Valadares Filho; 18, Deputado Luciano 
Castro; 19, Deputado Vitor Penido; 20, Senador An-
tônio Carlos Valadares; 21, Deputado Rodrigo Rocha 
Loures; 22, Deputado Nelson Marquezelli; 23, Senador 

Heráclito Fortes; 24, Deputado João Dado; 25, Depu-
tado Vitor Penido; 26, Deputado Humberto Souto; 27, 
Deputado Ronaldo Caiado; 28, Deputado Luiz Carreira; 
29, Deputado José Carlos Aleluia; 30, Deputado Lira 
Maia; 31, Deputado Júlio Casar; 32, Deputado Ronal-
do Caiado; 33, Deputado Vitor Penido; 34, Deputado 
Paulo Bornhausen; 35, Deputado Antonio Carlos Men-
des Thame; 36, Deputado Manoel Junior; 37 e 38, De-
putado Vitor Penido; 39 e 40, Senador Antônio Carlos 
Valadares; 41, Deputado Manoel Junior; 42, Deputado 
Efraim Filho; 43, Deputado Jorge apeira; 44, Deputado 
Alfredo Kaefer; 45, Deputado André Zacharow; 46, De-
putado Alfredo Kaefer; 47, Deputado Renato Molling; 
48, Deputado Efraim Filho; 49, Deputado Flávio Dino, 
50, Deputado José Carlos Aleluia; 51, Deputado Jú-
lio César; 52, Deputado Márcio França; 53, Deputado 
Ivan Valente; 54, Deputado Luiz Carreira; 55, Deputado 
Mário Negromonte; 56, Deputado Flávio Dino; 57, Se-
nador Sérgio Zambiasi; 58, Deputado Flávio Dino; 59, 
Senador Sérgio Zambiasi; 60, Deputado Wandenkolk 
Gonçalves; 61, Senador Sérgio Zambiasi; 62, Deputa-
do Celso Maldaner; 63, Deputado Manoel Junior; 64, 
65, 66 e 67, Deputado Luiz Carlos Hauly; 68, 69 e70, 
Deputado Luciano Castro; 71, Deputado Henrique 
Eduardo Alves; 72, Deputado Eduardo Barbosa; 73, 
Deputado Alfredo Kaefer; 74, Deputado Luiz Carlos 
Hauly; 75, Deputado William Woo; 76, 77, 78, 79 e 80, 
Deputado Luiz Carlos Hauly.

A Proposição está sujeita á apreciação do Plená-
rio em regime de urgência. Editada em 10 de fevereiro 
de 2009, a Medida Provisória nº 457, de 2009, passa a 
sobrestar a pauta em 28 de março de 2009, perdendo 
a eficácia, caso não votada, em 11 de junho de 2009, 
se houver prorrogação de vigência.

Voto da Relatora.
Antes da análise do mérito da Medida Provisória 

nº 457, de 2009, bem como de suas emendas, cumpre 
a esta Relatora manifestar-se, preliminarmente, sobre 
a admissibilidade, constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, bem como sobre a compatibilidade 
e adequação financeira e orçamentária.

Da admissibilidade.
A Medida Provisória nº 457, de 2009, trata do 

parcelamento dos débitos dos Municípios relativos a 
contribuições previdenciárias. Assim sendo, não incorre 
em qualquer das vedações previstas no § 1º do art. 62 
da Constituição Federal.

A relevância e a urgência decorrem da necessida-
de de se regularizar com a maior brevidade possível a 
situação tributária dos municípios brasileiros, os quais, 
em sua maioria esmagadora, estão em débito com a 
Previdência Social. Nesses casos, a Lei nº 8.212, de 24 
de julho de 1991, determina que não seja emitida a Cer-
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tidão Negativa de Débitos, o que, segundo o art. 56 da 
referida lei, impede todos os municípios inadimplentes 
de celebrarem acordos, contratos, convênios ou ajus-
tes, bem como receber empréstimos, financiamentos, 
avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades 
da administração direta e indireta da União.

Ante o exposto, votamos pelo atendimento dos 
preceitos constitucionais de urgência e relevância da 
Medida Provisória nº 457, de 2009. 

Da constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa.

Quanto à constitucionalidade, não constatamos 
qualquer elemento de afronta às disposições constitu-
cionais tanto no texto da proposição como nas emen-
das a ela apresentadas.

Da mesma forma, tanto a redação da medida 
provisória como a de todas as suas emendas atendem 
aos preceitos da boa técnica legislativa.

Dessa forma, votamos pela constitucionalidade, 
juridicidade e adequação à técnica legislativa da Me-
dida Provisória nº 457, de 2009, bem como de todas 
as emendas a ela apresentadas.

Da adequação financeira e orçamentária. A Re-
solução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, que 
“dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacio-
nal, das medidas provisórias a que se refere o art. 62 
da Constituição Federal e dá outras providências”, 
determina, em seu art. 5º, § 1º, regras para o exame 
de adequação orçamentária e financeira, conforme 
abaixo transcrito:

“Art. 5º  ..................................................

§ 1º O exame de compatibilidade e ade-
quação orçamentária e financeira das medidas 
provisórias abrange a análise da repercussão 
sobre a receita ou a despesa públicas da União 
e da implicação quanto ao atendimento das 
normas orçamentárias e financeiras vigentes, 
em especial a conformidade com a Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei 
do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e a Lei Orçamentária da União.”

A Medida Provisória nº 457, de 2009, está em 
consonância com as normas retromencionadas. Em-
bora envolva perda de receita quanto à redução dos 
juros de mora, o equilíbrio orçamentário não é afeta-
do, pois as regras especiais de parcelamento incen-
tivam o pagamento de uma dívida que, de outra for-
ma, não seria paga. Dessa forma, podemos afirmar 
que a medida provisória é neutra do ponto de vista 
orçamentário.

Posicionamo-nos da mesma forma em relação 
às emendas, ainda que algumas delas, tomadas in-

dividualmente, impliquem perda de receita adicional. 
Consideramos que o incremento na arrecadação tribu-
tária em virtude do parcelamento especial compensa 
as perdas marginais de receita.

Pelo exposto, votamos pela adequação financei-
ra e orçamentária da Medida Provisória nº 457, de 
2009, bem como de todas as emendas a ela apre-
sentadas.

Do mérito
A Medida Provisória nº 457, de 2009, represen-

ta um alívio financeiro para os municípios brasileiros, 
que têm enfrentado queda no valor das transferências 
constitucionais oriundas da União, em virtude da re-
dução da arrecadação dos tributos federais.

Paralelamente, a medida provisória é um incen-
tivo à arrecadação das contribuições previdenciárias, 
pois permite que recursos oriundos de dívidas não 
pagas sejam carreados para os cofres públicos. Se-
gundo informações contidas no Anuário Estatístico 
da Previdência Social de 2007, último dado dispo-
nível, o montante dos débitos administrativos não 
parcelados por parte dos órgãos públicos junto à 
Previdência Social correspondia a R$13,5 bilhões, e 
o valor dos débitos de dívida ativa não parcelados, 
a R$8,6 bilhões.

Dessa forma, o parcelamento proposto pela 
presente medida provisória permitirá a regulariza-
ção da situação financeira dos municípios e propi-
ciará que esses entes federativos possam continuar 
a honrar seus compromissos e atender à população 
brasileira. Além disso, aliviará o caixa da Previdên-
cia Social, cujo equilíbrio financeiro tem-se mostra-
do precário.

Inicialmente, cabe a nós nos pronunciarmos so-
bre as emendas apresentadas à medida provisória, 
todas elas tendo atendido às preliminares de consti-
tucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e 
de adequação orçamentária e financeira.

De imediato, nos pronunciamos contrariamente, 
no mérito, às Emendas nºs 1 e 2, que objetivam, respec-
tivamente, impedir a reabertura de prazo para parcela-
mento das contribuições previdenciárias devidas pelos 
municípios e para o parcelamento das contribuições 
descontadas do segurado e as passíveis de retenção 
na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação. 
Tendo em vista a difícil situação financeira em que se 
encontram os municípios brasileiros, consideramos 
que tais emendas não podem prosperar.

No entanto, outras questões merecem nossa es-
pecial atenção, entre as quais destacamos: ampliação 
do prazo para adesão ao parcelamento; supressão da 
obrigatoriedade de confessar, em caráter irretratável, 
os débitos previdenciários; eliminação dos juros e 
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multa de mora; substituição da taxa do Sistema Es-
pecial de Liquidação de Custódia – SELIC; exclusão, 
na consolidação dos débitos, de dívidas prescritas; 
instituição de comitê destinado a contabilizar os cré-
ditos e débitos dos municípios junto à União, para 
efeito de posterior compensação financeira; dispen-
sa da apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
em casos específicos, como nos casos da área de 
educação, saúde e calamidade pública, bem como 
sua emissão no prazo máximo de 2 dias úteis após 
a formalização do parcelamento; alteração na forma 
de pagamento dos débitos.

A Medida Provisória nº 457, de 2009, prevê que 
os débitos ainda não constituídos deverão ser confes-
sados até 31 de maio de 2009, e para tal oferecemos 
uma proposta alternativa. No tocante à multa e aos juros 
de mora, a Medida Provisória nº 457, de 2009, prevê 
a redução de 50% apenas para os juros incidentes 
sobre o débito consolidado. A Relatoria entende que 
a expurgação das multas é extremamente importante 
para sobrevivência dos municípios. Em relação a essa 
questão, portanto, posicionamo-nos a favor das Emen-
das nºs 14, 25 e 27, que reduzem a zero os valores 
referentes a juros de mora e multa.

Passo, agora, a ler o projeto de lei de conver-
são, que “altera os arts. 96, 98, 100 e 102 da Lei nº 
11.196, de 21 de novembro de 2005, para dispor so-
bre o parcelamento de débitos de responsabilidade 
dos municípios, decorrentes de contribuições sociais 
de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do 
art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, bem 
como dá nova redação ao art. 47 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, para dispensar a apresentação 
da Certidão Negativa de Débito em caso de calami-
dade pública ou para recebimento de recursos para 
projetos sociais”.

O Congresso Nacional decreta: 
 Art. 1º A Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 

2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 96. Os Municípios poderão parcelar, 
em prestações mensais e sucessivas, seus 
débitos e os de responsabilidade de suas au-
tarquias e fundações municipais relativos às 
contribuições sociais de que tratam as alíneas 
“a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com venci-
mento até 31 de janeiro, após a aplicação do 
art. 103-A.”

O que versa o art. 103-A?

“Art. 103-A. O Poder Executivo promo-
verá a Revisão da Dívida Previdenciária dos 
Municípios, implementando o efetivo encon-

tro de contas entre débitos e créditos previ-
denciários dos Municípios e do Regime Ge-
ral de Previdência Social decorrentes, entre 
outros de:

I – valores referentes à compensação 
financeira entre regimes de previdência de 
que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 
1999;

II – valores pagos indevidamente a títu-
lo de contribuição previdenciária dos agentes 
eletivos federais, estaduais ou municipais pre-
vista na alínea h do inciso I do art. 12 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, declarada 
inconstitucional pela Resolução do Senado 
Federal nº 26, de 2005;

III – valores prescritos, assim conside-
rados em razão da Súmula Vinculante nº 8 
do Supremo Tribunal Federal, que declarou 
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei nº 
8.212, de 1991.”

Inciso I do art. 96:

“I – duzentas e quarenta prestações men-
sais e consecutivas, se relativos às contribui-
ções sociais de que trata a alínea a do pará-
grafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, 
com redução de 100% das multas moratórias e 
as de ofício, e também com redução de 100% 
dos juros de mora;

II – sessenta prestações mensais e con-
secutivas, se relativos às contribuições sociais 
de que trata a alínea c do parágrafo único do 
art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, e às passíveis 
de retenção na fonte, de desconto de tercei-
ros ou de sub-rogação, com redução de cem 
por cento das multas moratórias e as de ofício 
também com redução de cinquenta por cento 
dos juros de mora.

§ 1º Os débitos referidos no caput são 
aqueles originários de contribuições sociais e 
correspondentes obrigações acessórias, cons-
tituídos ou não, inscritos ou não em dívida ati-
va da União, ainda que em fase de execução 
fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto 
de parcelamento anterior, não integralmente 
quitado, ainda que cancelado por falta de pa-
gamento, exceto aqueles parcelados na forma 
da Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998.

 ..............................................................

§ 2º Os débitos referidos no caput se-
rão atualizados somente pela taxa de juros de 
longo prazo, TJLP.

 ..............................................................
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§ 6º A opção pelo parcelamento deverá 
ser formalizada até o último dia do segundo 
mês subsequente da publicação desta lei, na 
unidade da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil de circunscrição do Município reque-
rente, sendo a partir desta data vedada qual-
quer retenção de débito de parcelamentos 
anteriores. 

 ..............................................................
§ 7º Não se aplica aos parcelamentos de 

que trata este artigo o disposto no inciso IX do 
art. 14 e no § 2º do art. 14-A da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002.

§ 8º Não constituem débitos dos Municí-
pios aqueles considerados prescritos ou de-
cadentes na forma da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966, mesmo que eventualmente 
confessados em parcelamentos anteriores.

 ..............................................................
§ 9º A emissão de certidão negativa con-

dicionada à regularização dos débitos de que 
trata este artigo deverá ocorrer em até dois 
dias úteis após a formalização da opção pelo 
parcelamento.

 ..............................................................
§ 10. Para o início do pagamento dos 

débitos referidos no caput deste artigo, os 
Municípios terão uma carência de:

I – nove meses para aqueles que pos-
suem até cinquenta mil habitantes, contados 
da data da formalização do pedido de parce-
lamento;

II – seis meses para aqueles que pos-
suem de cinquenta e um mil até cem mil ha-
bitantes, contados da data da formalização do 
pedido de parcelamento

 ..............................................................
§ 11. Os valores que não foram retidos 

tempestivamente passam a integrar o saldo 
de parcelamento, inclusive para cálculo das 
parcelas subsequentes.

Art. 98.  ..................................................
I – a 1,5%, no mínimo, da média mensal 

da receita corrente líquida municipal, ficando 
garantido, em qualquer hipótese, o parcela-
mento em pelos menos sessenta parcelas de 
igual valor, situação em que a prestação não 
ficará adstrita ao valor mínimo estabelecido 
neste inciso.

 ..............................................................
Art. 100. Para os parcelamentos obje-

to dessa lei serão observadas as seguintes 
condições:

I – o percentual de 1,5% será aplicado so-
bre a média mensal da receita corrente líquida 
referente ao ano anterior ao do vencimento da 
prestação publicada de acordo com o previsto 
nos arts. 52, 53 e 63 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio do ano de 2000.

Art. 102.  ................................................
I – à apresentação pelo Município, na 

data da formalização do pedido, do demonstra-
tivo referente à apuração da Receita Corrente 
Líquida Municipal, na forma do disposto na Lei 
Complementar nº 101, de 2000, referente ao 
ano-calendário de 2008;

Art. 103-A. ao que me referi no caput da 
convenção – O Poder Executivo promoverá a 
revisão – torno a repetir –, que é um encontro 
de contas de débitos e créditos previdenciários 
dos Municípios e do Regime Geral da Previdên-
cia Social decorrentes, entre outros, de:

I – valores referentes à compensação fi-
nanceira entre regimes de previdência de que 
trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999;

II – valores pagos indevidamente a títu-
lo de contribuição previdenciária dos agentes 
eletivos federais, estaduais ou municipais pre-
vista na alínea h do inciso I do art. 12 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, declarada 
inconstitucional pela Resolução do Senado 
Federal nº 26, de 2005;

III – valores prescritos, assim conside-
rados em razão da Súmula Vinculante nº 8 
do Supremo Tribunal Federal, que declarou 
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei nº 
8.212, de 1991.”

Art. 2º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 47.  ................................................
§ 6º  .......................................................
d) o recebimento, pelos Municípios, de 

transferência de recursos destinados a ações 
de assistência social, educação, saúde e em 
caso de calamidade pública.

 ..............................................................

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

Art. 4º Ficam revogados os §§ 2º, 3º e 4º do art. 
96 e os arts. 97 e 99 da Lei nº 11.196, de 21 de no-
vembro de 2005.”

É o relatório.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA
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REFORMULAÇÃO DO PARECER DA RELATORA, 
PELA COMISSÃO MISTA, À  

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 457, DE 2009,  
E EMENDAS A ELA APRESENTADAS 
(PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO)

A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco/PMDB-ES. 
Para emitir parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, o texto que ora apresento à Mesa consolida o 
projeto de lei de conversão lido em plenário no dia de 
hoje, às 16h58min, e a sua complementação de voto, 
bem como as sugestões acatadas por nós na reunião 
de Líderes ocorrida na mesma data, as quais são partes 
integrantes do seguinte projeto de lei de conversão:

“Altera e acresce dispositivos às Leis nºs 
9.639, de 25 de maio de 1988, e 11.196, de 

21 de novembro de 2005, para dispor sobre 
parcelamento de débitos de responsabilidade 
dos Municípios, decorrentes de contribuições 
sociais de que tratam as alíneas “a” e “c” do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, bem como dá nova 
redação ao art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, para dispensar a apresentação 
da Certidão Negativa de Débito em caso de 
calamidade pública ou para recebimento de 
recursos para projetos sociais. (...)

“Art. 96.  ................................................
§ 1º Os débitos referidos no caput são 

aqueles originários de contribuições sociais e 
correspondentes obrigações acessórias, cons-
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tituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa 
da União, ainda que em fase de execução fiscal 
já ajuizada, ou que tenham sido objeto de par-
celamento anterior, não integralmente quitado, 
ainda que cancelado por falta de pagamento, 
inclusive aqueles parcelados na forma da Lei 
nº 9.639, de 25 de maio de 1998. (...)

§ 9º A emissão de certidão negativa, 
condicionada à regularização dos débitos de 
que trata este artigo, ocorrerá em até dois 
dias úteis após a formalização da opção pelo 
parcelamento e terá validade por 180 (cento 
e oitenta) dias ou até a conclusão do encontro 
de contas previsto no art. 103-A desta Lei, o 
que ocorrer primeiro. (...)

 ..............................................................

Art. 103-A O Poder Executivo – onde es-
tava a palavra “promoverá”, acatamos a palavra 
“fará” – fará a Revisão da Dívida Previdenciária 
dos Municípios implementando o efetivo encontro 
de contas entre débitos e créditos previdenciários 
dos Municípios e do Regime Geral de Previdên-
cia Social decorrentes, entre outros, de:

I – valores referentes à compensação (...)”

Todos os demais incisos – I, II e III – são os mes-
mos que constam na complementação que apresen-
tamos hoje pela manhã.

“Parágrafo único. Os Municípios estão 
obrigados a prestar todas as informações soli-
citadas para o cálculo previsto no caput até 90 
(noventa) dias da data de adesão, sob pena de 
perda do benefício previsto neste artigo”.

Sr. Presidente, são essas as alterações do texto, 
consolidando o projeto cuja leitura foi feita nesta tarde.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
ENCAMINHADO À MESA

O presente texto consolida o projeto de lei de con-
versão lido em Plenário, no dia 29-4-2009 às 16h58 a 
sua complementação de voto, bem como as sugestões 
acatadas pela relatora na reunião de líderes ocorrida 
na mesma data, as quais são partes integrantes do 
seguinte projeto de lei de conversão.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 457, DE 2009

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº   , DE 2009

Altera e acresce dispositivos às Leis nºs 
9.639, de 25 de maio de 1998, e 11.196, de 21 
de novembro de 2005, para dispor sobre par-
celamento de débitos de responsabilidade 
dos Municípios, decorrentes de contribui-

ções sociais de que tratam as alíneas a e c 
do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991, bem como dá nova 
redação ao art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, para dispensar a apresenta-
ção da Certidão Negativa de Débito em caso 
de calamidade pública ou para recebimento 
de recursos para projetos sociais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 

2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 96. Os Municípios poderão parcelar 
seus débitos e os de responsabilidade de au-
tarquias e fundações municipais relativos às 
contribuições sociais de que tratam as alíneas 
a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, com vencimento 
até 31 de janeiro de 2009, após a aplicação 
do artigo 103-A, em até:

I – duzentas e quarenta prestações men-
sais e consecutivas, se relativos às contri-
buições sociais de que trata a alínea “a” do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, 
de 1991, com redução de cem por cento das 
multas moratórias e as de ofício, e, também, 
com redução de cinquenta por cento dos juros 
de mora; e/ou 

II – sessenta prestações mensais e con-
secutivas, se relativos às contribuições sociais 
de que trata a alínea c do parágrafo único do 
art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, e às passíveis 
de retenção na fonte, de desconto de terceiros 
ou de sub-rogação, com redução de cem por 
cento das multas moratórias e as de ofício, e, 
também, com redução de cinquenta por cento 
dos juros de mora. 

§ 1º Os débitos referidos no caput são 
aqueles originários de contribuições sociais e 
correspondentes obrigações acessórias consti-
tuídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa 
da União, ainda que em fase de execução fiscal 
já ajuizada, ou que tenham sido objeto de par-
celamento anterior, não integralmente quitado, 
ainda que cancelado por falta de pagamento, 
inclusive aqueles parcelados na forma da Lei 
nº 9.639, de 25 de maio de 1998. 

 ..............................................................  

§ 2º Os débitos referidos no caput serão 
atualizados somente pela Taxa de Juros de 
Longo Prazo – TJLP. 

 ..............................................................  
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§ 4º Caso a prestação não seja paga na 
data do vencimento, serão retidos e repassados 
à Receita Federal do Brasil recursos do Fun-
do de Participação dos Municípios suficientes 
para sua quitação. 

§ 6º A opção pelo parcelamento deverá 
ser formalizada até o último dia útil do segun-
do mês subsequente ao da publicação desta 
Lei, na unidade da Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil de circunscrição do Município 
requerente, sendo vedada, a partir da adesão, 
qualquer retenção referente a débitos de parce-
lamentos anteriores incluídos no parcelamento 
de que trata esta Lei. 

§ 7º Não se aplica aos parcelamentos de 
que trata este artigo o disposto no inciso IX do 
art. 14 e no § 2º do art. 14-A da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002. 

§ 8º Não constituem débitos dos Municí-
pios aqueles considerados prescritos ou de-
cadentes na forma da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro  de 1966, mesmo que eventualmente 
confessados em parcelamentos anteriores. 

§ 9º A emissão de certidão negativa, 
condicionada à regularização dos débitos de 
que trata este artigo, ocorrerá em até dois 
dias úteis após a formalização da opção pelo 
parcelamento e terá validade por 180 (cento 
e oitenta) dias ou até a conclusão do encontro 
de contas previsto no art. 103-A desta Lei, o 
que ocorrer primeiro.

§ 10. Para o início do pagamento dos 
débitos referidos no caput deste artigo, os 
Municípios terão uma carência de:  

I – seis meses para aqueles que possuem 
até cinquenta mil habitantes, contados da data 
a que se refere o § 6º;  

II – três meses para aqueles que pos-
suem mais de cinquenta mil habitantes, con-
tados da data a que se refere o 6º;” 

 ..............................................................
“Art. 98  .................................................  
I – a 1,5% (um inteiro e cinco décimos 

por cento), no mínimo, da média mensal da 
receita corrente líquida municipal, ficando ga-
rantido, em qualquer hipótese, o parcelamento 
em pelos menos sessenta parcelas de igual 
valor, situação em que a prestação não ficará 
adstrita ao valor mínimo estabelecido neste 
inciso; 

 ..................................................... ”(NR) 

Art. 100. Para o parcelamento objeto des-
ta Lei, serão observadas às seguintes condi-
ções: 

I – o percentual de 1,5% (um inteiro e 
cinco décimos por cento) será aplicado sobre 
a média mensal da Receita Corrente Líquida 
referente ao ano anterior ao do vencimento da 
prestação, publicada de acordo com o previsto 
nos arts. 52, 53 e 63 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000; 

 ..................................................... ”(NR)
“Art. 102.   .............................................

I – à apresentação pelo Município, na 
data da formalização do pedido, do demonstra-
tivo referente à apuração da Receita Corrente 
Líquida Municipal, na forma do disposto na Lei 
Complementar nº 101, de 2000, referente ao 
ano-calendário de 2008;

 ..............................................................

Art. 103-A. O Poder Executivo fará a Re-
visão da Dívida Previdenciária dos Municípios 
implementando o efetivo encontro de contas 
entre débitos e créditos previdenciários dos 
Municípios e do Regime Geral de Previdência 
Social decorrentes, entre outros, de:

I – valores referentes à compensação fi-
nanceira entre regimes de previdência de que 
trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999;

II – valores pagos indevidamente a títu-
lo de contribuição previdenciária dos agentes 
eletivos federais, estaduais ou municipais pre-
vista na alínea h do inciso I do art. 12 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, declarada 
inconstitucional pela Resolução do Senado 
Federal nº 26, de 2005; 

III – valores prescritos, assim conside-
rados em razão da Súmula Vinculante nº 8 
do Supremo Tribunal Federal, que declarou 
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei nº 
8.212, de 1991.”

Parágrafo único. Os Municípios estão 
obrigados a prestar todas as informações so-
licitadas para o cálculo previsto no caput até 
90 (noventa) dias da data de adesão, sob pena 
de perda do beneficio previsto neste artigo.” 

Art. 2º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“Art. 47.  ................................................
 ..............................................................
§ 6º  .......................................................
 ..............................................................
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d) o recebimento, pelos Municípios, de 
transferência de recursos destinados a ações 
de assistência social, educação, saúde e em 
caso de calamidade pública. 

 ........................................................NR) 

Art. 3º Fica acrescido o § 4º ao art. 1º da Lei nº 9.639, 
de 25 de maio de 1998, com a seguinte redação: 

“Art. 1º  ..................................................
§ 4º Os valores que não foram retidos 

tempestivamente passam a integrar o saldo 
do parcelamento, inclusive para cálculo das 
parcelas subsequentes. 

4º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Art. 5º Ficam revogados o § 3º do art. 96 e os 
artigos 97 e 99 da Lei nº, 11.196, de 21 de novembro 
de 2005. 

Sala das Sessões, 29 de abril de 2009. – Depu-
tada Rose de Freitas, Relatora.

REFORMULAÇÃO DO PARECER DA RELATORA, 
PELA COMISSÃO MISTA, À  

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 457, DE 2009,  
E EMENDAS A ELA APRESENTADAS  
(PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO)

A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco/PMDB-ES. 
Para emitir parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, quanto às alterações propostas pelo Deputado 
Ronaldo Caiado, foi possível chegar a um entendimento 
em 5 itens, entre os 6 itens apresentados.

Passo a lê-los como complementação de voto: 
“Incluam-se no art. 103, constante do art. 1º do 

Projeto de Lei de Conversão, os seguintes parágrafos, 
renumerando-se o parágrafo único como § 1º:

“Art. 103-A.  ...........................................
§ 2º O encontro de contas de que trata o 

caput deste artigo poderá dispor sobre multas 
de mora e de ofício, juros de mora, encargo de 
sucumbência e demais encargos de natureza 
pecuniária, bem como sobre valores ofereci-
dos em garantia ou situações em que a inter-
pretação da legislação relativa a obrigações 
tributárias seja conflituosa ou litigiosa. 

§ 3º O encontro de contas compreen-
derá matérias objeto de ações de repetição 
de indébito.

§ 4º O encontro de contas deverá ser 
conclusivo e final, quanto à interpretação de 
conceitos indeterminados do direito ou à iden-
tificação e relevância do fato.

§ 5º O prazo para a conclusão do proces-
so de encontro de contas será de 180 (cento 

e oitenta dias), contado a partir do término do 
prazo de que trata o § 1º do caput deste artigo, 
podendo ser prorrogado por igual período.

§ 6º Em relação ao cumprimento da Sú-
mula Vinculante nº 8, do Supremo Tribunal 
Federal, o encontro de contas desconsiderará 
interrupções e suspensões relativas à deca-
dência e à prescrição.”

São essas as alterações lidas em plenário.
Agradeço profundamente ao Deputado Ronaldo 

Caiado a compreensão e generosidade para o acordo 
final do relatório.

Muito obrigada.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO À 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 457, DE 2009

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Incluam-se no art. 103-A, constante do art. 1º do 
Projeto de Lei de Conversão, os seguintes parágrafos, 
renumerando-se o parágrafo único como parágrafo 
primeiro.

Art. 103-A.  ............................................
 ..............................................................
§ 2º O encontro de contas de que trata o 

caput deste artigo poderá dispor sobre multas, 
de mora e de ofício, juros de mora, encargo de 
sucumbência e demais encargos de natureza 
pecuniária, bem como sobre valores ofereci-
dos em garantia ou situações em que a inter-
pretação da legislação relativa a obrigações 
tributárias seja conflituosa ou litigiosa.

§ 3º O encontro de contas compreen-
derá matérias objeto de ações de repetição 
de indébito.

§ 4º O encontro de contas deverá ser 
conclusivo e final, quanto à interpretação de 
conceitos indeterminados do direito ou à iden-
tificação e relevância do fato.

§ 5º O prazo para a conclusão do proces-
so de encontro de contas será de 180 (cento 
e oitenta) dias, contado a partir do término do 
prazo de que trata o § 1º do caput deste artigo, 
podendo ser prorrogado por igual período.

§ 6º Em relação ao cumprimento da Sú-
mula Vinculante nº 8 do Supremo Tribunal 
Federal, o encontro de contas desconsiderará 
interrupções e suspensões relativas à deca-
dência e à prescrição.

Sala das Sessões, 29 de abril de 2009. – Depu-
tada Rose de Freitas, Relatora.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A Presidência designa o Senador Valter Pereira, para 
Relator revisor do Projeto de Lei de Conversão nº 10, 
de 2009 (Proveniente da Medida Provisória nº 457, de 
2009); e a Senadora Kátia Abreu, para Relatora revi-
sora do Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 458, de 2009).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não chegou à Presidência informação sobre acordo 
de lideranças quanto aos itens restantes.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:

1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 452, de 2009)

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 5, de 2009, que dá nova 
redação à Lei nº 11.887, de 24 de dezembro 
de 2008, que cria o Fundo Soberano do Bra-
sil, FSB, e à Lei nº 11.314, de 3 de julho de 
2006, que autoriza o Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes, DNIT, 
a executar obras nas rodovias transferidas 
a entes da Federação, e dá outras providên-
cias (proveniente da Medida Provisória nº 
452, de 2008).

Parecer sob nº 500, de 2009, de Plená-
rio, Relator revisor: Senador Eliseu Resende, 
favorável aos pressupostos constitucionais de 
relevância e urgência e pela adequação finan-
ceira e orçamentária da Medida Provisória, e, 
no mérito, pela parovação do Projeto de Lei 
de Conversão, com as Emendas nºs 14 a 17, 
que apresenta.

(Sobrestando a pauta a partir de 19-3-
2009)

2

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 453, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 6, de 2009, que constitui 
fonte adicional de recursos para ampliação de 
limites operacionais do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social -BNDES, e 
dá outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 453, de 2009). 

Relator revisor: Senador Fernando 
Collor

(Sobrestando a pauta a partir de: 19-3-
2009)

Prazo final prorrogado: 1-6-2009 

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 455, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 8, de 2009, que dispõe 
sobre o atendimento da alimentação escolar 
e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 
alunos da educação básica; altera as Leis nºs 
10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 
de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho 
de 2007; revoga dispositivos da Medida Pro-
visória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, 
e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá 
outras providências(proveniente da Medida 
Provisória nº 455, de 2009). 

Relatora revisora: Senadora Serys Slhes-
sarenko

(Sobrestando a pauta a partir de: 19-3-
2009)

Prazo final prorrogado: 1-6-2009

4

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 456, DE 2009

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 456, de 2009, que dispõe sobre 
o salário mínimo a partir de 1º de fevereiro 
de 2009. 

Relator revisor: Senador Jefferson Praia
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-3-2009)
Prazo final prorrogado: 1-6-2009

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2003

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 
da Constituição Federal (que trata da ordem 
social).

Parecer sob nº 187, de 2009, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Mão San-
ta, oferecendo a redação para o segundo 
turno.
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6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 7, DE 2008

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48 
da Constituição Federal, para transferir da 
União para o Distrito Federal as atribuições 
de organizar e manter a Defensoria Pública 
do Distrito Federal.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

7

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 48, DE 2003 

(Votação nominal)

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que dispõe so-
bre aplicação de recursos destinados à ir-
rigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

8

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Suplicy.

9

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior. 

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy. 

12

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, 
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem, do 
Deputado Alberto Fraga), que altera os arts.47 
e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 
1971 (dispõe sobre a administração e o conse-
lho fiscal das sociedades cooperativas).

Parecer sob nº 95, de 2008, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Efraim Morais, 
oferecendo a redação do vencido. 

13

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
103, de 2005 (nº 45/1999, na Casa de ori-
gem, do Deputado Paulo Rocha), que veda a 
exigência de carta de fiança aos candidatos 
a empregos regidos pela Consolidação das 
Leis de Trabalho -CLT.

Parecer sob nº 94, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, ofere-
cendo a redação do vencido. 

14

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
118, de 2005 (nº 1.153/2003, na Casa de ori-
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gem, do Deputado Wasny de Roure), que mo-
difica o inciso II do caput do art. 44 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (dispõe 
sobre o aproveitamento de matérias cursadas 
em seminários de filosofia ou teologia).

Parecer sob nº 95, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, ofere-
cendo a redação do vencido. 

15

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
11, de 2006 (nº 2.822/2003, na Casa de ori-
gem, do Deputado Sandro Mabel), que acres-
centa parágrafo único ao art. 1º da Consoli-
dação das Leis de Trabalho -CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre a boa-fé nas relações 
de trabalho. 

Parecer sob nº 93, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, ofere-
cendo a redação do vencido. 

16

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, DE 2003 

Discussão, em turno único, do Substituti-
vo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
170, de 2003 (nº 4.701/2004, naquela Casa), 
do Senador Almeida Lima, que dispõe sobre 
a emissão de declaração de quitação anual de 
débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras 
de serviços públicos e privados. 

Parecer favorável, sob nº 898, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior. 

17

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2004

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 145, de 2004 (nº 6.415/2005, naquela 
Casa), do Senador César Borges, que altera 
os arts. 1.211-A, 1.211-B e 1.211-C da Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código 
de Processo Civil, e acrescenta o art. 69-A à 
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que 

regula o processo administrativo no âmbito 
da administração pública federal, a fim de es-
tender a prioridade na tramitação de procedi-
mentos judiciais e administrativos às pessoas 
que especifica. 

Parecer sob nº 358, de 2008, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Eduardo Suplicy, favorável aos 
arts. 3º ao 6º, e pela rejeição dos arts. 1º e 2º 
do Substitutivo da Câmara, restabelecendo o 
art. 1º do texto originalmente aprovado pelo 
Senado. 

18

EMENDAS DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 205, DE 1996

Discussão, em turno único, das Emen-
das da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
205, de 1996 (nº 3.777/1997, naquela Casa), 
do Senador Sérgio Machado, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990 – Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor (a oferta e apresen-
tação de produtos ou serviços devem conter 
informações ao consumidor). 

Parecer favorável, sob nº 165-A, de 
2009, da Comissão de Constitução, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes 
Torres. 

19

EMENDA DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 245, DE 1999

Discussão, em turno único, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
245, de 1999 (nº 3.469/2000, naquela Casa), 
de autoria da Senadora Emília Fernandes, 
que acrescenta artigos à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para estabelecer me-
canismos para a veiculação de mensagens 
educativas de trânsito, nas modalidades de 
propaganda que especifica, em caráter su-
plementar às campanhas previstas nos arts. 
75 e 77. 

Parecer favorável, sob nº 1.156, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Car-
los Júnior. 
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20

EMENDA DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 23, DE 2000

Discussão, em turno único, da Emenda 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
23, de 2000 (nº 4.623/2001, naquela Casa), 
de autoria do Senador Osmar Dias, que alte-
ra a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos 
previsto no art. 175 da Constituição Federal, 
e dá outras providências, estabelecendo cri-
térios de transparência para a exploração de 
concessões públicas. 

Parecer nº 778, de 2008, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Demóstenes Torres, favorável, com 
adequação redacional.

21

EMENDAS DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa), 
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art. 
61 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996, 
com a finalidade de discriminar as categorias 
de trabalhadores que se devem considerar 
profissionais da educação. 

Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Ideli Salvatti. 

22

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2002

Discussão, em turno úni-
co, do Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 
2002 (nº 1.043/99, na Casa de origem, do 
Deputado Dr. Hélio), que dispõe sobre a 
Declaração de Óbito e a realização de es-
tatísticas de óbitos em hospitais públicos 
e privados.

Pareceres favoráveis, sob nºs 274 e 275, 
de 2009, das Comissões 

– de Assuntos Sociais, Relator: Senador 
Eurípedes Camargo; e 

– de Constituição, Justiça e Ciadadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

23

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2005

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2005 (nº 1.165/99, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que altera a Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, estabelecendo a obri-
gatoriedade de as concessionárias de servi-
ços públicos oferecerem ao consumidor e ao 
usuário datas opcionais para o vencimento de 
seus débitos, e revoga a Lei nº 9.791, de 24 
de março de 1999. 

Pareceres sob nºs 849 e 850, de 2008, 
das Comissões 

– de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flexa Ribeiro, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável, 
nos termos da emenda da Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle. 

24

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2006 (nº 5.434/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Go-
mes), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, no tocante ao 
ensino da arte (determina a obrigatoriedade 
do ensino da arte e da cultura nos diversos 
níveis de educação básica). 

Parecer sob nº 92, de 2008, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relato-
ra: Senadora Marisa Serrano, favorável com a 
Emenda nº 1-CE, que oferece. 

25

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 104, de 2006 (nº 855/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Carlos Sam-
paio), que altera a redação do § 2º do art. 40 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
que institui o Código de Processo Civil (dis-
põe sobre a retirada dos autos para obtenção 
de cópias). 
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Parecer favorável, sob nº 150, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Valter Pereira. 

26

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Herr-
mann Neto), que determina a publicidade dos 
valores das multas decorrentes da aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece. 

27

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 51, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 51, de 2007 (nº 1.333/95, na 
Casa de origem, do Deputado Jovair Arantes), 
que dispõe sobre a validade dos bilhetes de 
passagem no transporte coletivo rodoviário de 
passageiros e dá outras providências. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 464 e 465, 
de 2008, das Comissões de Serviços de Infra-
Estrutura, Relator: Senador Marconi Perillo, 
com voto vencido do Senador Expedito Júnior; 
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flexa Ribeiro. 

28

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 59, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 59, de 2007 (nº 3.138/97, 
na Casa de origem, do Deputado Júlio Rede-
cker), que altera o art. 1º da Lei nº 7.064, de 6 
de dezembro de 1982, estendendo as regras 
desse diploma legal a todas as empresas que 
venham a contratar ou transferir trabalhadores 
para prestar serviço no exterior. 

Pareceres favoráveis, sob nºs 151 e 152, 
de 2009, das Comissões -de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, Relator: Senador Jarbas 

Vasconcelos. -de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Efraim Morais. 

29

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000, 
na Casa de origem, do Deputado José Carlos 
Elias), que dispõe sobre a prestação de servi-
ços de psicologia e de assistência social nas 
escolas públicas de educação básica. 

Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009, 
das Comissões 

– de Educação, Cultura e Esporte, Rela-
tor: Senador Cícero Lucena, favorável ao Proje-
to, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e 

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos ter-
mos da Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que 
oferece. 

30

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 79, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 79, de 2007 (nº 435/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Elcione 
Barbalho), que altera o art. 224 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -Có-
digo Penal (substitui a expressão: “alienada 
ou débil mental” por “apresenta deficiência 
mental”). 

Parecer sob nº 300, de 2009, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Re-
lator: Senador Wellington Salgado, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta. 

31

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2007

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 116, de 2007 (nº 
400/2007, na Casa de origem, do Deputado 
Dagoberto), que altera a Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a di-
vulgação dos autos de infração e a cobrança 
de multas após a transferência de proprieda-
de do veículo. 

Parecer favorável, sob nº 1.066, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Osmar Dias. 
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32

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 24, de 2008 (nº 1.343/99, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fra-
ga), que acrescenta parágrafo único ao art. 
4º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, para determinar a adaptação de parte 
dos brinquedos e equipamentos dos parques 
de diversões às necessidades das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilida-
de reduzida. 

Parecer sob nº 697, de 2008, da Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Partici-
pativa, Relator ad hoc: Senador Geraldo Mes-
quita Júnior, favorável, com as Emendas nºs 1 
e 2-CDH, de redação, que apresenta. 

33

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 109, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 109, de 2008 (nº 1.531/2007, 
na Casa de origem, da Deputada Janete Ca-
piberibe), que altera a Lei nº 9.537, de 11 de 
dezembro de 1997, para tornar obrigatório o 
uso de proteção no motor, eixo e partes mó-
veis das embarcações. 

Parecer favorável, sob nº 1.092, de 2008, 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
Relator: Senador Leomar Quintanilha. 

34

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 110, de 2008 (nº 2.181/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Rogério 
Lisboa), que dá nova redação aos arts. 982 e 
1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, que institui o Código de Processo Civil 
(participação do defensor público na lavratura 
de escrituras públicas). 

Parecer favorável, sob nº 73, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

35

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 112, de 2008 (nº 3.446/97, 

na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que cria a Semana de Educação para a Vida, 
nas escolas públicas de todo o País, e dá ou-
tras providências.

Parecer sob nº 65, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Neuto de Conto, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta. 

36

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos. 

Parecer favorável, sob nº 1.107, de 2008, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa, Relator: Senador Paulo 
Paim. 

37

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 153, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 153, de 2008 (nº 2.379/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Regis de Oli-
veira), que dispõe sobre as certidões expedi-
das pelos Ofícios do Registro de Distribuição 
e Distribuidores Judiciais. o

Parecer favorável, sob nº 155, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator, Senador Expedito Júnior. 

38

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 -Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados. 

Parecer favorável, sob nº 67, de 2009, 
da Comissão de Direitos Humanos e Legis-
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lação Participativa, Relator ad hoc: Senador 
Flávio Arns. 

39

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 193, DE 2008

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 193, de 2008 (nº 
6.238/2005, na Casa de origem, do Deputado 
Celso Russomano), que acrescenta inciso 
IV ao § 2º do art. 26 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (acrescenta causa de 
interrupção do prazo decadencial para re-
clamações por vícios aparentes ou de fácil 
constatação). 

Parecer sob nº 197, de 2009, da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Gilberto Goellner, favorável, com as Emendas 
nºs 1 e 2 -CMA, que apresenta. 

40

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 18, de 2009 (nº 1.933/2007, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que cria cargos de pro-
vimento efetivo e em comissão no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 18ª Região (GO) e dá outras 
providências. 

Parecer favorável, sob nº 304, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia. 

41

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 19, de 2009 (nº 3.350/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu-
nal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de cargos de provimento efetivo e 
em comissão e funções comissionadas no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Região (PR) e dá 
outras providências. 

Parecer favorável, sob nº 305, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Osmar Dias. 

42

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum)

Segunda sessão de discussão, em primei-
ro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226, 
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamen-
tar Mista de Inquérito dos Correios, que acres-
centa dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 -Código Penal, e à Lei 
nº 1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe 
sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito 
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa ou 
negar a verdade, na condição de indiciado ou 
acusado, em inquéritos, processos ou Comis-
sões Parlamentares de Inquérito). 

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008 
(em audiência, nos termos do Requerimento nº 
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias. 

43

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

Recurso nº 7, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 382, de 2003, de autoria do Sena-
dor Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre o per-
centual dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de necessidades especiais e 
os critérios de sua admissão, nos termos do inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal. 

Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008, 
das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Mozarildo Cavalcan-
ti, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, 
que apresenta; 

– de Assuntos Sociais (em audiência nos 
termos do Requerimento nº 510, de 2007), Re-
lator ad hoc: Senador Jayme Campos, favorá-
vel, com as Emendas 3 e 4-CAS; e 

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Flávio Arns, favorá-
vel, nos termos da Emenda nº 5-CDH (Subs-
titutivo), que oferece. 

44

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria 
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da Senador Demóstenes Torres, que regula-
menta o emprego de algemas em todo o ter-
ritório nacional. 

Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos 
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto, 
em turno único, perante a Comissão): favorá-
vel, nos termos de emenda substitutiva, que 
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emen-
das, apresentadas ao Substitutivo, no turno 
suplementar, perante a Comissão): favorável, 
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substituti-
vo), que apresenta. 

45

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 213, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

Recurso nº 3, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 213, de 2005, de autoria 
do Senador Sérgio Zambiasi, que acrescenta 
artigo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências, para 
criminalizar a omissão de funcionários de labo-
ratórios fotográficos que tomam conhecimento 
de fotos pornográficas envolvendo criança ou 
adolescente. 

Pareceres sob nºs 74 e 75, de 2009, das 
Comissões 

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator: Senador Reginaldo Duarte, 
favorável, com a Emenda nº 1-CDH; e 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Lúcia Vânia, favorável ao 
Projeto e à Emenda nº 1-CDH. 

46

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal. 

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 

1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda 
que oferece. 

47

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 566, DE 2007 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  

Recurso nº 3, de 2008) 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 566, de 2007, de autoria do 
Senador Neuto De Conto, que altera dispositi-
vos do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 
1946, para regular a cobrança de anuidades 
pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

Pareceres sob nº 832 e 833, de 2008, e 
202 e 203, de 2009, das Comissões 

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, 1º 
pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, 
com emendas 1 a 4-CCJ, que oferece; 2º pro-
nunciamento (sobre a emenda nº 5-Plen): fa-
vorável. 

– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: 
Senador Romeu Tuma, 1º pronunciamento 
(sobre o Projeto): favorável ao Projeto e às 
Emendas nºs 1 a 4-CCJ; 2º pronunciamento 
(sobre a emenda nº 5-Plen): favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Nada mais havendo a tratar na Ordem do Dia, vamos 
voltar à lista de oradores. 

Encontra-se inscrito, em primeiro lugar, o Sena-
dor Tasso Jereissati, como Líder do PSDB.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, no fim da 
tarde, aqui, neste plenário, fiz advertência pedindo in-
formações e esclarecimentos sobre uma questão que 
foi levantada por alguns técnicos, por algumas pessoas 
que acompanham de perto o cumprimento do Orça-
mento e das metas comprometidas pelo Governo. No 
entanto, até hoje, até o presente momento, não tivemos 
uma resposta desses pedidos. 

Trata-se de uma questão muito grave, de uma 
questão muito séria. Eu disse aqui que, aparente-
mente, o Governo Federal não tinha cumprido com a 
meta legal de um superávit primário de 3,8% no ano 
de 2008, e que tinha feito, de novo, aparentemente, 
uma manobra contábil na qual colocava, postergava 
o lançamento contábil de pagamento da Previdência 
Social para o ano seguinte, para dar um falso resulta-
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do do superávit primário. Como o superávit primário é 
determinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e isso 
não foi alcançado, tendo sido provavelmente alcançado 
graças a um artifício legal, e, ao mesmo tempo, como 
o Governo criava, a toque de caixa, já no finalzinho de 
dezembro, um fundo soberano, contando justamente 
com os recursos desse superávit fiscal que aparen-
temente não existiu, o Governo teria feito um grande 
embuste, enganando não só esta Casa, enganando a 
opinião pública nacional de maneira muito grotesca, 
inclusive; e há algumas implicações muito graves sobre 
a economia brasileira. 

Isso foi feito ontem à noite. Pedi que, se eu esti-
vesse enganado em relação a esses dados, que fossem 
dados esclarecimentos. Aqui não vi, desde ontem, nem 
hoje o dia inteiro, nenhum líder do Governo, nenhum 
representante do Governo. Neste momento mesmo só 
vejo aqui Senadores que não são do PT, que repre-
sentam a liderança do Governo – não sei se o Augusto 
gostaria de falar sobre o assunto. Enfim, estou notan-
do que, ou existe desinteresse do Governo, ou existe 
interesse em manter esse assunto fora da pauta pela 
gravidade que ele representa.

Em razão disso, estou encaminhando, Presidente, 
requerimento a esta Mesa Diretora, pedindo o seguin-
te esclarecimento:

a) a meta de superávit primário, determi-
nada pela LDO, de 3,8%, foi cumprida? Uma 
vez que 4,08%, superávit contabilizado pelo Te-
souro Nacional, subtraído dos gastos inscritos 
em Restos a Pagar, de 0,7%, correspondem a 
um percentual inferior à meta de 3,8%;

b) os R$16 bilhões... Veja bem, Senadora 
Lúcia Vânia, R$16 bilhões no Restos a Pagar 
da Previdência. Por que isso chama a atenção? 
Primeiro, pelo volume. Não existe, como diria 
um dos meus autores prediletos, na história 
deste País, nenhum caso de R$16 bilhões de 
Restos a Pagar. Agora, mais insólito ainda é 
que esses R$16 bilhões de Restos a Pagar 
são da Previdência Social. No ano passado 
e nos anos anteriores, só para se ter idéia do 
disparate, o Restos a Pagar da Previdência 
Social era ao redor de R$30, R$40, R$50 mi-
lhões; e estamos falando que de um ano para 
o outro foi para R$16 bilhões, o que significa 
que, provavelmente, os beneficiários, os apo-
sentados, os pensionistas não teriam recebido, 
o que não me parece provável, ainda mais em 
se tratando do mês de dezembro. 

Portanto, existe aqui um fato gravíssimo, até por-
que não é normal também ficarem restos a pagar de 

Previdência. É normal ficarem restos a pagar de obras, 
existe uma burocracia entre o ato e o pagamento da 
obra, mas restos a pagar na Previdência também não 
é normal. 

Então, este fato é muito estranho e dá a impres-
são de que houve aqui uma grande maquiagem no 
sentido de iludir um falso cumprimento do superávit 
primário e uma falsa capitalização, por consequência 
do fundo soberano.

Segunda questão: os R$16 bilhões de restos a 
pagar processados – restos a pagar processados –, 
inscritos no Ministério da Previdência Social, corres-
pondiam a que tipo de ação ou projeto de atividade?

Terceira questão: dados do Siafi apontam pa-
gamentos de benefícios realizados em fevereiro de 
2009 no montante de R$11 bilhões. Esse montante 
foi pago aos beneficiários na data de competência 
por alguma instituição financeira? E qual foi essa ins-
tituição financeira? Ou seja, se esses R$11 bilhões 
significam pagamento efetuado a alguém que pagou 
no passado pelos beneficiários. Se isso é porque há 
pagamento de R$11 bilhões feito somente em feve-
reiro de 2009.

Quarta questão: caso a resposta anterior seja 
afirmativa, esse pagamento ensejou endividamento 
da Previdência junto à instituição financeira?

Não conseguimos obter, das lideranças do Go-
verno, do Líder do PT, de ninguém ligado ao Governo, 
respostas a essas perguntas. Em razão disso, estamos 
encaminhando este requerimento ao Governo, ao Mi-
nistério da Previdência. Pedimos ao Presidente Sarney, 
Presidente Mão Santa, que isso seja encaminhado com 
a maior urgência possível, dada a gravidade dessa 
questão que estamos aqui colocando.

Quero agradecer mais uma vez ao Presidente 
pela palavra. 

Vou deixar isso na Mesa neste momento.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Tasso Jereis-
sati, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência , que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Aguardamos a formalização do requerimento para 
o encaminharmos.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A 
Mesa informa que respondeu ao Senador Arthur Virgílio 
a questão de ordem que foi levantada aqui, ontem.

É o seguinte o documento:
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OF. nº 687/2009-SF 

Brasília, 21 de maio de 2009

Senhor Senador, 
Em resposta à questão de ordem formulada por 

V. Exa na sessão de ontem, dia 20 de maio, relativa-
mente à proporcionalidade partidária da Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada por meio do Requeri-
mento nº 569, de 2009 (CPI da Petrobras), encaminho-
lhe, em anexo, decisão proferida por esta Presidência 
a esse respeito.

Cordialmente, Senador José Sarney, Presidente 
do Senado Federal.

Em resposta à questão de ordem formulada pelo 
Líder do PSDB, Senador Arthur Virgílio, com relação à 
proporcionalidade partidária para composição da Co-
missão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, 
a Presidência esclarece:

1.  A questão teve por base o parágrafo único do 
art. 78 do Regimento Interno, introduzido pela Reso-
lução nº 35, de 2006, nos seguintes termos:

Art. 78.  ..................................................  
Parágrafo único. Para fins de proporcio-

nalidade partidária, as representações partidá-
rias são fixadas por seus quantitativos à data 
da diplomação, salvo nos casos de posterior 
criação, fusão ou incorporação de partidos.

2. Ressalte-se inicialmente que o referido dispo-
sitivo consta de capítulo denominado “Da Composi-
ção” das comissões, acompanhado apenas de outro 
artigo, que determina quais são as comissões perma-
nentes e o número de seus membros. Esse fato leva 
à conclusão de que a regra dirige-se à formação das 
comissões permanentes.

3. Nesse sentido, os arts. 79 e 80 do Regimento 
Interno dispõem:

Art. 79. No início de cada legislatura, os 
líderes, uma vez indicados, reunir-se-ão para 
fixar a representação numérica dos partidos 
e dos blocos parlamentares nas comissões 
permanentes. 

Art. 80. Fixada a representação prevista 
no art. 79, os líderes entregarão à Mesa, nos 
dois dias úteis subsequentes, as indicações 
dos titulares das comissões e, em ordem nu-
mérica, as dos respectivos suplentes.

Parágrafo único. Recebidas as indica-
ções, o Presidente fará a designação das co-
missões.

4. Já as comissões temporárias do Senado, de que 

são espécie as Comissões Parlamentares de Inquérito 

(CPI), têm sua composição formada considerando-se a 

proporcionalidade partidária vigente na data de leitura 

de seu requerimento de criação.

5. Com efeito, as CPI que se encontram abertas 

na Casa tiveram a proporcionalidade partidária calcu-

lada considerando-se o tamanho das bancadas parti-

dárias nas seguintes datas:

– CPI das ONG: 15 de março de 2007, dia da leitura 
do Requerimento nº 201, de 2007:

– CPI da Pedofilia: 4 de março de 2008, dia da lei-
tura do Requerimento nº 200, de 2008:

– CPI da Petrobras e CPI da Amazônia: 15 de mar-
ço de 2009, dia da leitura dos Requerimentos nos 
569 e 572, de 2009:

5. O mesmo critério também foi utilizado, por 
exemplo, na formação da comissão temporária inter-
na encarregada do exame da reforma do Código de 
Processo Penal (PLS nº 156/2009). Para tanto, foram 
consideradas as bancadas no dia 22 de abril de 2009, 
data de leitura do projeto, ficando assim constituída 
a comissão:
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6. Cumpre observar que a variação na partici-
pação dos partidos nas comissões ocorre não só em 
função de alterações nas bancadas partidárias, mas 
também em razão da formação dos blocos parlamen-
tares. Desse modo, ao se comparar, nas tabelas men-
cionadas, a composição das CPIs das ONGs e da 
Petrobrás, objeto da questão de ordem do Senador 
Arthur Virgílio, verifica-se que a mudança no número 
de vagas da Minoria (DEM-PSDB) se dá também em 
função de o PTB ter direito a uma vaga própria, con-
forme decisão em questão de ordem na sessão de 12 
de fevereiro de 2008. 

7. Ressalte-se que, especificamente no que se 
refere às comissões parlamentares de inquérito, o art. 
145 do Regimento Interno dispõe:

Art. 145. A criação de comissão parla-
mentar de inquérito será feita mediante reque-
rimento de um terço dos membros do Senado 
Federal.

§ 1º O requerimento de criação da co-
missão parlamentar de inquérito determinará 
o fato a ser apurado, o número de membros, 
o prazo de duração da comissão e o limite das 
despesas a serem realizadas.

 ..............................................................

§ 4º A comissão terá suplentes, em nú-
mero igual à metade do número dos titulares 
mais um, escolhidos no ato da designação 
destes, observadas as normas constantes 
do art. 78.

8. A parte final do § 4º do art. 145 existe desde 
antes da Resolução nº 35, de 2006, de modo que a re-
ferência nela contida dirige-se ao caput do art. 78, para 
regular a forma de designação da suplência da CPI.

9. Cumpre observar, ainda, que a adoção da data 
de diplomação como base para cálculo da proporcio-
nalidade partidária enseja exame mais minucioso, em 
vistas das peculiaridades do Senado Federal. Assim 
é que a formação alternada das representações esta-
duais a cada quatro anos levou a que dois terços dos 
senadores tenham sido eleitos e diplomados antes do 
início de vigência da Resolução nº 35, de 2006.

10. Um confronto entre o tamanho das bancadas 
partidárias atuais e as decorrentes das diplomações 
de 2002 e 2006 permitirá verificar que há partidos que 
deveriam entrar no cômputo das vagas, mas que não 
têm senadores em exercício na Casa atualmente, as-
sim como senadores de partidos que não disporiam 
de vaga em comissão, por não terem tido nenhum 
candidato diplomado.

11. A questão ganha maior complexidade em ra-
zão da sistemática de suplência no Senado. Cumpre 
lembrar que os suplentes também são diplomados e 
que, no caso de coligação, seu partido nem sempre 
coincide com o do titular. Então, cabe questionar: caso 
se estendesse a aplicação do parágrafo único do art. 
78 às comissões temporárias, estando em exercício um 
suplente, o partido a ser considerado para o cálculo da 
proporcionalidade partidária deveria ser o dele ou o do 
titular do mandato? A dúvida se agrava nas hipóteses 
de perda de mandato, renúncia ou falecimento do titular, 
pois o suplente passará a ter exercício definitivo.

12. É preciso registrar, ainda, que a Resolução 
nº 2.610, de 27 de março de 2008, do Tribunal Supe-
rior Eleitoral, que impôs a fidelidade partidária, consi-
derou válidas todas as mudanças ocorridas até 16 de 
outubro de 2007. Além disso, a Justiça Eleitoral admi-
te as alterações partidárias ocorridas por justa causa, 
seja em virtude da criação, incorporação ou fusão de 
partidos, seja por causa de mudança substancial ou 
desvio reiterado de programas partidários e por motivo 
de grave discriminação pessoal. Assim, uma alteração 
partidária, mesmo que legítima, não terá influência na 
formação dos colegiados da Casa.

13. Vale lembrar que a Constituição Federal es-
tabelece, no § 1º do art. 58, que na constituição das 
Mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quan-
to possível, a representação proporcional dos partidos 
ou blocos parlamentares que participam da respectiva 
Casa.

14. A propósito, mostra-se recomendável obser-
var a advertência de José Afonso da Silva:

Mesmo as normas plenamente eficazes, 
juridicamente falando, dependem, às vezes, do 
cumprimento de certos requisitos e de um míni-
mo de organização, para serem aplicadas (em 
Aplicabilidade das normas constitucionais, 
3ª ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p. 226).

15. No que diz respeito às comissões temporárias, 
que se caracterizam pela dinâmica e tempo determi-
nado, a fórmula que confere maior efetividade à norma 
constitucional traduz-se na utilização da composição 
da Casa na data de leitura do requerimento de cria-
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ção da respectiva comissão, para fins de cálculo da 
proporcionalidade partidária.

Por todo o exposto, a presidência mantém a apli-
cação do Regimento Interno que vem sendo tradicio-
nalmente adotada e remete o assunto à Comissão de 
Reforma do Regimento Interno, para que regule com 
maior clareza a constituição das comissões perma-
nentes e temporárias no Senado Federal.

Brasília, 21 de maio de 2009. – Senador José 
Sarney, Presidente do Senado Federal.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gosta-
ria de cumprimentar o Senador Tasso Jereissati pela 
iniciativa de cobrar do Governo respostas a esse fato 
grave, que ele, com seu estilo estudioso, meticuloso, 
conseguiu levantar em relação ao Orçamento do ano 
passado, principalmente no que se refere ao supe-
rávit primário, consignado na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias.

Acredito que este fato que ele levanta merece 
esclarecimento. O Governo, naturalmente, não se fur-
tará a explicar essa manobra contábil porque, de certa 
forma, esse instrumento dificulta muito a análise e a 
fiscalização do próprio Orçamento.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Consultando a lista de oradores, estamos chegan-
do ao número dez. Falou Lúcia Vânia, por cessão de 
Neuto de Conto, e o número dez corresponde à Mari-
na Silva, que cede a vez a Pedro Simon. Em seguida, 
voltamos à lista, e falará Garibaldi Alves Filho. São os 
inscritos.

Então, o Pedro Simon vai usar da palavra por 
cessão da Senadora Marina Silva. Estamos seguindo 
a lista dos oradores inscritos.

Pedro Simon é este Cícero do nosso Parlamen-
to. Ele representa o Rio Grande do Sul, o PMDB e o 
melhor da democracia do Brasil.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, a Direção Nacional do PMDB, 
sua Executiva, e a Fundação Ulysses Guimarães es-
tão coordenando a realização de grandes congressos 
estaduais em todos os Estados do Brasil, para ouvir, 
para tomar conhecimento do pensamento das bases 
do PMDB e preparando um grande congresso bra-
sileiro que haverá de se reunir aqui, em Brasília, no 
mês de junho.

Nós, em Porto Alegre, vamos nos reunir sábado. 
Será um número interminável. Em cada um dos quatro-
centos e tantos Municípios do Rio Grande do Sul, em 
cada um, nós realizamos o debate. E a grande tese que 
será proposta ao PMDB do Rio Grande do Sul será a 
proposta de o PMDB do Rio Grande do Sul apresentar 
à Direção Nacional candidatura própria a Presidente. 
O PMDB do Rio Grande do Sul apresentaria uma can-
didatura sua à Presidência da República. 

Muitos candidatos já estão na rua. O PSDB tem 
Aécio e Serra; o partido do Governo tem a candidatura 
da ilustre Ministra Chefe da Casa Civil; o Partido So-
cialista tem a candidatura do Deputado Ciro Gomes; e 
o PMDB quer propor o seu candidato. Nada mais na-
tural. Em um País que tem eleição em dois turnos... O 
que é eleição em dois turnos? É uma eleição na qual 
os partidos, no primeiro turno, apresentam os seus 
candidatos, os seus nomes, as suas idéias, as suas 
propostas, o seu programa partidário com o qual pre-
tendem administrar o País, se tiverem o voto majoritá-
rio. No segundo turno, os dois que tiverem mais votos 
concorrem. Os outros partidos que se sucederem es-
colherão entre um e outro a quem apoiar. 

O PMDB é o maior partido do Brasil: maior nú-
mero de Vereadores, de Deputados Federais, de De-
putados Estaduais, de Prefeitos, de Governadores, de 
Senadores. Nas últimas eleições, o PMDB teve seis 
milhões de votos a mais do que o partido que estava 
em segundo lugar. A candidatura à Presidência da 
República é natural no PMDB. 

O que a gente está vendo hoje? De um lado, o 
PMDB empolgado. No Brasil inteiro debatendo, discu-
tindo, para fazer uma proposta de governo que seja 
um rumo com relação ao futuro, na ética, na moral, na 
dignidade, na sociedade, na educação, na saúde, na 
segurança. Este País precisa de rota, de rumo, de de-
terminação futura com relação a essa matéria. 

É impressionante verificar, por onde a gente anda, 
pelos cantos do Brasil pelos quais a gente anda, a von-
tade e o entusiasmo que se tem com relação à tese 
“candidatura à Presidência da República”. 

Domingo, reunimo-nos em Porto Alegre – men-
tira, sábado. Em alguns Estados já se reuniram. E a 
tese dominante, aplaudida e aprovada em todas as 
Convenções estaduais tem sido “candidatura própria”, 
o PMDB vai ter o seu candidato. Esse candidato pode 
ser o Ministro Nelson Jobim, que ainda agora deu lição 
de ética, de moral a um grupo partidário que precisava 
aparecer, aprender – espero que tenha aprendido –; 
tem um homem da estatura do Governador do Para-
ná – duas vezes Prefeito de Curitiba, três vezes Go-
vernador do Paraná, excepcional –; temos a figura do 
Governador do Rio de Janeiro, que está fazendo uma 
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administração revolucionária naquele Estado. Nomes 
é que não nos faltam. Não, nomes não nos faltam. 

Agora, em meio a essa batalha, em meio a essa 
discussão, o que a imprensa publica? O PMDB se re-
úne – o PMDB, Sr. Presidente Mão Santa – e discute 
terceiro mandato para o Presidente Lula. 

Nosso Líder do PMDB na Câmara dos Deputados 
defende a tese, discute a tese de um terceiro mandato 
para o Presidente Lula. Esse mesmo Líder de bancada, 
há dez dias, defendia que o PMDB tinha que decidir de 
uma vez o que ia fazer: Vice do Lula, através da Minis-
tra, ou Vice do Serra, ou Vice do PSDB, via Governador 
Aécio. Dizia com a maior tranquilidade. 

O Líder do Governo nesta Casa, do PMDB, Sena-
dor Jucá, disse, semana passada: “Temos que escolher! 
A minha posição é que o candidato a Presidente seja 
a Ministra, e nós devemos entrar com o Vice”. Líder 
do Governo no Senado: do PMDB; Líder na Câmara 
dos Deputados: do PMDB. 

E agora, sem mais nem menos, o Líder, na Câ-
mara, vem com essa afirmativa: “Devemos defender a 
reeleição do terceiro mandato do Presidente Lula”. Em 
nome de quem ele fala? Ele é um Líder de bancada, 
presume-se que fala em nome da bancada. Em nome 
de quem ele fala? De onde ele traz essa tese da ree-
leição terceiro mandato do Presidente Lula? 

O que machuca, o que machuca é que são duas 
manchetes, as duas do PMDB. “O Líder do PMDB, na 
Câmara, defende terceiro mandato para o Lula”. E o 
PMDB quer o comando do pré-sal para apoiar o ter-
ceiro mandato e para defender o Governo na CPI da 
Petrobras. 

Mas onde é que nós estamos?
Mas numa hora como essa, numa onda de mo-

ralidade, quando a imprensa está a cobrar um aspecto 
de seriedade, de honradez, de significação do que é 
o partido político, qual é sua responsabilidade, vem o 
PMDB Nacional e, por duas de suas Lideranças, diz: 
“O PMDB defende terceiro mandato para o Presidente 
Lula”, mas o PMDB, para defender o terceiro mandato 
e para defender o Governo na CPI da Petrobras, exige 
o comando do pré-sal. Com a maior tranquilidade: “En-
tregue para nós o comando do pré-sal”. Afinal, afinal, 
são bilhões e bilhões que vão ser colocados em jogo. 
Vamos colocar talvez um outro cunhado de um Depu-
tado, ou uma outra ex-esposa de um outro Deputado. 
Gente não falta.

Olha, Sr. Presidente, eu não consigo aceitar. 
Repare o que aconteceu nos Estados Unidos, 

o que é uma demonstração, Sr. Presidente. Eu venho 
dizendo que o Brasil é o País da ilegalidade. O Brasil 
é o País em que só ladrão de galinha vai para a ca-
deia. Mas não é que só tenha corrupção no Brasil e no 

mundo não tenha. Há uma semana apareceu corrup-
ção. Um Deputado Federal da Câmara dos Comuns 
da Inglaterra usou dinheiro público, num absurdo, em 
compras ridículas para a sua casa, mas perdeu o man-
dato. Perdeu o cargo que ele tinha no ministério. Uma 
série de anomalias estão aparecendo na Câmara dos 
Comuns na Inglaterra. Uma série de escândalos estão 
aparecendo na Câmara dos Comuns na Inglaterra. Pri-
meira coisa: o presidente da Câmara que estava lá – 
há 30 anos que ele era presidente da Câmara – caiu. 
Foi obrigado a renunciar.

Corrupção existe, Sr. Presidente, mas o povo da 
Inglaterra, que viu, boquiaberto, olhando nos jornais, 
os escândalos da Câmara... O povo está olhando que 
esse Deputado, que fez o escândalo, já está na rua, 
não é mais nem Deputado e nem Ministro. O ex-Pre-
sidente da Câmara, que estava vendo essas coisas 
acontecerem – não era o Presidente da Câmara –, 
foi embora. 

No Brasil, nada! Mas, no Brasil, com a maior cara 
de pau, aparece no Estadão uma manchete de capa. 
O PMDB vai defender, vai fazer força para controlar e 
defender o Governo na CPI da Petrobras, mas quer o 
comando do pré-sal.

Há aqui uma coisa grave, Sr. Presidente. Ao ilustre 
Presidente da Petrobras farei uma pergunta quando ele 
vier aqui: Foi uma boa, Presidente Gabrielli, de repente, 
abrir as portas da Petrobras, como abriram as portas 
do Banco do Brasil, para diretorias partidárias? 

Uma coisa é importante ser esclarecida. É uma 
coisa importante de ser esclarecida. Quando se diz “o 
PMDB quer o controle do pré-sal”, o povão que está 
me assistindo pode dizer: “Ah! Mas o PMDB quer o 
controle do pré-sal. Vai se reunir, vai se discutir.” Não 
vai se reunir, não vai discutir coisa nenhuma. Um che-
fão vai indicar quem ele quer. Provavelmente nem faça 
parte do MDB, nem tenha ficha no PMDB, nem tenha 
nada que ver com o PMDB, como em muitos casos 
os senhores vão ver. 

Traga o pré-sal da Petrobras, que está lá na Pe-
trobras, para ver qual é a ligação que ele tem com a 
gente. Nunca a bancada do PMDB no Senado, nunca 
o diretório nacional se reuniu para escolher, para in-
dicar um nome para a Petrobras, e estão diretores aí, 
Presidente da Petrobras, Presidente da Eletrobras. E 
agora essa!

O PMDB concorda com o terceiro mandato. Con-
corda até em fazer a defesa do Governo na Petrobras, 
a CPI, mas quer o comando do pré-sal. isso acontece 
assim. Nem a imprensa comenta, nem ninguém co-
menta e nem ninguém diz nada.

Olha, Sr. Presidente, a que estado nós chegamos, 
aonde nós chegamos. E, com todo o respeito, este é 
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o clima geral. Isso acontece porque o Presidente Lula 
dialoga com essa gente, é com quem ele gosta de con-
versar. Todo mundo diz que um dos grandes nomes da 
intimidade do Presidente Lula é o Sr. Jader, senador 
que saiu, renunciou a esta Casa em um processo de 
cassação de seu mandato e que agora quer indicar o 
seu filho a Governador do Pará.

São os homens da confiança, a intimidade do 
Presidente Lula: Sr. Jader, Sr. Renan, o cidadão lá do 
Ceará. Essa é a gente que faz esse esquema.

Diga-se de passagem: quando Fernando Henri-
que foi Presidente, durante oito anos, era esse tipo de 
esquema que ele tinha também com o PMDB. O Renan 
é o grande líder amigo do Lula e foi Ministro da Justiça 
do Fernando Henrique. O Sr. Geddel, que é o homem 
que diz que não tem culpa de ter se apaixonado pelo 
Lula – é uma questão de paixão, sobre a qual ele não 
tem controle –, era apaixonado pelo Fernando Henri-
que; era o homem da maior intimidade do Fernando 
Henrique e o maior adversário do Lula. Essa gente é 
fantástica! Eles têm um grupo que está aqui com o 
PSDB e um grupo que está aqui com o PT, e vão se 
olhando um para o outro.

Então, o que está em jogo hoje é o seguinte: o 
Lula tem 80% de prestígio popular – 80% é muita coi-
sa! –, então vamos namorar o Lula; mas o PSDB tem 
45% de intenção de voto a Presidente da República. 
Então, não podemos jogar fora. E há um sistema de 
vasos comunicantes entre o PMDB do Lula e o PMDB 
do PSDB. Ou vai para cá, ou vai para lá. Mas tanto o 
PSDB do Fernando Henrique quanto o PT do Lula 
namoram essa mesma gente. É o mesmo Jader, é o 
mesmo Renan, é a mesma gente.

O homem que está lá na Pebrobras, um dos 
homens mais fortes do PMDB do Ceará, foi indica-
do no Governo do Fernando Henrique, mas continua 
no Governo do Lula; é a mesma pessoa, na mesma 
posição, encarregada da construção dos navios para 
transporte de petróleo.

E falam em reforma, Sr. Presidente! Essa gente 
fala de voto em lista e essa gente não quer uma cam-
panha com a verba pública; quer que o fundo partidário 
tenha uma verba especial para a campanha, entregue 
ao comando do Partido, que depois fará a divisão.

Olha, é fantástico! É fantástico! Nós defendemos 
verba pública para a campanha. Cada candidato recebe 
a mesma verba, a mesma quantia e não pode gastar 
um tostão a mais. Pode ser o Sr. Antônio Ermírio de 
Moraes, bilionário; o Sr. Jorge Johannpeter, bilionário, 
é candidato e só pode gastar o dinheiro da verba pú-
blica, nem um tostão a mais, nem dele. Isso é verba 
pública de campanha.

O que eles querem? Hoje, temos o fundo partidá-
rio. O fundo partidário é para a manutenção da máquina 
partidária: ter sede, impressos, telefone e tudo o mais. 
Não pode um tostão da verba do fundo partidário ser 
usado em campanha política.

O que os Partidos querem? Os Partidos querem... 
Exatamente o que os Partidos querem é que, em anos 
eleitorais, o fundo partidário seja multiplicado por cem 
e entregue na mão da direção partidária, e a direção 
partidária vai distribuir como é que ela quer, como ela 
quer, onde ela quer a verba partidária.

Este Congresso vive uma vergonha, Sr. Presi-
dente...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O que re-
cebo de convite, de provocação, no sentido de dizer o 
que acho de o Superior Tribunal ter decidido que existe 
a fidelidade partidária e que o partido é o dono do cargo, 
quer dizer, o mandato é do partido, não do candidato. 
O meu mandato não é meu, é do meu partido. Quan-
do o Supremo tomou essa decisão, foi uma decisão 
violenta. Dizer isso cabe ao Congresso Nacional, que 
legisla. O Congresso, quando saiu a Constituinte de 
88, deveria ter regulamentado e dito: o mandato é do 
partido. Mas nunca regulamentamos, nunca regula-
mentamos, e veio o Supremo e regulamenta. Alguém 
ia gritar? Ninguém pode gritar. Vieram cobrar de mim 
para eu gritar, mas como é que vou gritar se não fize-
mos nada?! É um caso de desespero.

Então, vem o Supremo e diz: existe fidelidade 
partidária, o cargo é do partido, não é do candidato. Se 
o deputado troca de partido, perde o mandato. Então, 
está todo mundo agitado, todo mundo agitado. Vamos 
encontrar uma solução? Vamos, vamos encontrar uma 
solução. Qual é a solução que os Parlamentares, na 
Câmara, estão encontrando? Vamos cumprir a decisão 
do Supremo Tribunal – o mandato é do partido, fide-
lidade partidária, ou seja, se troca de partido, perde 
o mandato –, mas vamos criar a janela partidária. Às 
vésperas de uma eleição, abre um espaço de trinta, 
quarenta, sessenta, noventa dias – ainda não decidi-
ram qual é o tempo –, e aí todo mundo muda como 
quer. Aí todo mundo pula o galho como quer, para lá, 
para cá, vem, vai... Este é o Congresso: não é sério. 
Nós não somos sérios!

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com 
tudo que está acontecendo, nós não temos a mínima 
preocupação com o caráter, com a seriedade da coi-
sa pública.

Ora, Sr. Presidente, nós estamos preparando um 
grande congresso para domingo. O velho Rio Grande 

MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL782



19060 Sexta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009

do Sul, que tem as suas teses de tradição, de his-
tória, de biografia, estamos preparando um grande 
congresso. Estou indo agora, estou embarcando para 
Porto Alegre, mas meu telefone não para de tocar: 
“Mas como é que vai ser, Sr. Presidente, vamos votar 
a candidatura própria?”. “Sim, vamos votar”. “Mas está 
lá a direção partidária dizendo que eles vão defender o 
terceiro mandato para o Lula. Nós, que vamos votar a 
candidatura própria, que estamos no caminho certo ou 
são eles que estão no caminho certo?” O que eu vou 
responder? Vou responder que nós do PMDB do Rio 
Grande do Sul vamos votar candidatura própria. Vamos. 
Eu não nego que vejo com muito respeito. Acho que é 
uma campanha até que eu vejo com muito interesse. 
Eu acho que o Serra é um grande nome. Eu acho que 
o Aécio é um nome excepcional. Eu tive a honra de ser 
amigo íntimo do seu avô. Na época em que lançamos 
a candidatura de Tancredo, e Tancredo foi escolhido 
Presidente da República, o Aécio era seu secretário 
particular. A gente ficava impressionado, naquelas 
reuniões, madrugada adentro, aquela velharia ali, e 
o Aécio sentado tomando nota de tudo. O Presidente 
Tancredo, qualquer coisa, olhava para ele, e ele tinha 
resposta para tudo. É um grande nome. Eu acho que 
a Dilma é um grande nome. Rezo todos os dias para 
que Deus lhe dê força e fé. Acho que ela tem todas as 
condições. Mas eu acho que o PMDB deveria entrar 
nisso pela porta da frente. Pela porta da frente! Poderia 
ser um grande Partido.

O PMDB não tem é comando. O PMDB não tem...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É triste 
este momento em que a Presidência nacional, as li-
deranças estão aí vendendo o Brasil como se fosse 
no varejo, vendendo a prestação o PMDB. Que triste 
sina essa nossa! Que triste sina a nossa!

O Presidente, Deputado por São Paulo... São 
Paulo, em que nós tínhamos, durante quatro mandatos 
seguidos, quatro governadores, quarenta Deputados 
Federais. Na Bancada de São Paulo são oitenta, o 
PMDB tinha quarenta e dois; hoje, tem três: um, eleito 
por uma Igreja Evangélica, com 500 mil; outro, eleito 
por outra Igreja Evangélica com mais 400 mil ou 500 
mil; e o terceiro, que é o Presidente atual do Partido, 
eleito na sobra, com 60 mil. É esse o PMDB de São 
Paulo.

O Sr. Presidente do Partido querendo ser vice 
de A ou de B. Primeiro, ele queria ser Presidente da 
Câmara; e foi. Jogou a alma para ser Presidente da 
Câmara. Trocava, vendia, queria porque queria ser 
Presidente da Câmara. E ele tinha condições, era um 
jurista, um homem competente, um homem sério, era 

o maior partido o PMDB. O PT estava com ele, o Lula 
estava com ele, não precisava fazer o papel vexatório 
que fez, humilhando-se para ser Presidente. Agora, o 
negócio dele é ser vice-Presidente da República, des-
se ou daquele, seja de quem for.

Por amor de Deus! Seria muito bem se esse Líder 
da Bancada na Câmara, seria muito bem se o Presi-
dente da Câmara, Presidente licenciado, deixasse hoje 
para falar em nome do PMDB a 1ª Vice-Presidente em 
exercício, a Deputada Íris. A Deputada Íris, uma Depu-
tada brilhante, competente, capaz e responsável...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É a Vi-
ce-Presidente quem deveria estar na presidência do 
Partido. Quem deveria falar hoje em nome do coman-
do partidário era a Deputada Íris. Deixam-na isolada, 
um falando em nome dos Deputados, sem ouvir os 
Deputados, e outro falando em nome do Partido, sem 
ouvir o Partido, e lançam essas teses. Então, o Bra-
sil inteiro está discutindo. É só o que a imprensa fala. 
Todos os telefones de todos os jornais, de todos os 
colunistas políticos, estão tocando. “Mas essa decisão, 
essa declaração do Líder do PMDB na Câmara é para 
valer? Quer dizer que o PMDB é favorável ao terceiro 
mandato para o Lula? É isso? Mas essa decisão do 
PMDB, de que vai fechar apoiando o PT na CPI da 
Petrobras, mas vai exigir e vai ganhar a direção do 
pré-sal, é verdade isso?”

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Qual é a 
resposta que a gente pode dar?

V. Exª está pedindo um aparte ou cansou de 
esperar?

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não vou 
cansar de esperar para dar um aparte.

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

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – E es-
pero não cansar, apesar do quadro que o senhor está 
mostrando com tanta ênfase. Mas, Senador, o senhor 
falando, mostrando esse troca-troca, essa maneira 
como se rasga a Constituição dependendo do pre-
ço que se paga, é preciso lembrar que se pagou alto 
preço para mudar a Constituição para ter o segundo 
mandato, agora deve ser mais caro ainda se vier o ter-
ceiro mandato, eu estava lembrando que, no final da 
semana passada, essas caminhadas que tenho feito 
nas sextas-feiras por algumas cidades do interior do 
Brasil na defesa do movimento educacionista...

(Interrupção do som.)
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O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – (...) eu 
fui de Ourinhos para Londrina, tomar o avião para voltar 
a Brasília, e, na frente do aeroporto, eu vi um adesivo, 
Senador Mão Santa – e acho que isso vai merecer 
alguns minutinhos a mais. Tinha a bandeira do Brasil 
no adesivo e, ao lado, a frase: “Tenho vergonha dos 
políticos brasileiros”. Eu não sei se esse slogan já se 
espalhou ou se é uma coisa específica de Londrina ou 
do Paraná. No primeiro momento, a minha reação foi 
de dizer: “Eu tenho vergonha dos motoristas brasileiros, 
porque somos o País que mais assassina pedestres 
em todo o mundo”. Mas, depois, eu pensei: “Esse mo-
torista está generalizando, como se todos os políticos 
fossem corruptos”. Mas eu pensei: “Talvez não. Talvez 
ele tenha razão; talvez a vergonha que ele sinta seja 
metade por aqueles que ele acha, sabe”...

(Interrupção do som.)

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – (...) 
“metade talvez seja por aqueles que ele acha, sabe 
que são corruptos, mas vai ver que a outra metade é 
por aqueles que não são corruptos, mas não conse-
guem mudar o Brasil”. E, nesse sentido, ele tem que ter 
vergonha mesmo, tem direito a ter vergonha, porque 
hoje nós estamos divididos entre aqueles que fazem 
parte de um bloco que desmoraliza o Congresso pelo 
comportamento, mas há um outro, que desmoraliza o 
Congresso pela omissão, pela ineficiência, pela incom-
petência nossa de mudar essa realidade. É triste, mas 
nós não estamos conseguindo mudar uma realidade 
desse tipo, de trocar o voto, rasgando a Constituição 
por um poço de petróleo, que vai dar muitos bilhões. 
O que está por trás não é o petróleo, é o dinheiro que 
isso vai dar. 

(Interrupção do som.)

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senão, 
era até a pré-escola, e não o pré-sal. Se alguém qui-
sesse fazer um acordo para mudar o Brasil, teria que 
dizer: “Eu quero a pré-escola”. Mas, não: “Eu quero o 
pré-sal”. Significa o dinheiro que o pré-sal vai dar. É 
lamentável que a gente faça discursos – o senhor, eu, 
outros e outros e outros – e felizmente a gente não 
esteja cansando, mas a gente não está conseguindo 
mudar. Onde é que a gente vai e quando é que a gente 
vai conseguir parar com isso? Será que a gente vai ter 
que esperar que o slogan: “Tenho vergonha dos po-
líticos brasileiros”, que eu vi no sábado em Londrina, 
se espalhe por todo o País e, de repente, a mudança 
venha de fora para dentro, por incompetência nossa, 
como já veio outras vezes, ou será que a gente vai 
conseguir mudar isso?

Eu insisto: enquanto continuar uma Casa vazia 
pela omissão...

(Interrupção do som.)

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – O pro-
blema nosso não é apenas a corrupção no comporta-
mento de alguns. O problema está na corrupção das 
prioridades das políticas públicas e não no comporta-
mento dos políticos brasileiros apenas. O senhor tem 
sido o que mais dá ênfase. Quando vamos fazer com 
que este salão fique cheio, debatendo as ideias? Esse 
seu discurso deveria estar sendo debatido aqui por 
muita gente, mas a gente não faz. É claro que a gente 
tem de respeitar as bases, mas respeitar as bases é 
ficar trabalhando aqui dentro também, debatendo. E 
não estou dizendo que são outros, não, porque estou 
aqui, mas fico muito tempo fora também, até que haja 
uma regra que nos obrigue a ficar aqui. Nenhum aqui 
é mais presente do que o outro, nenhum. Não me sin-
to nem um pouquinho melhor do que os outros nesse 
aspecto de ficar aqui. Aliás, talvez o Mão Santa talvez 
seja o único que fique aqui realmente...

(Interrupção do som.)

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – (...) que 
fique aqui, quase de maneira permanente. Nós temos 
de mudar a maneira como trabalhamos, a maneira 
como agimos, não apenas para, com isso, impedir que 
haja situações desse tipo. Finalmente, quero dizer-lhe 
que não é só o senhor que está insistindo para que o 
PMDB tenha candidato, para que as bases do PMDB 
tenham candidato. O Mão Santa fala também, outros 
falam. Quero dizer-lhe que, no PDT, está crescendo 
a ideia de se ter um candidato próprio. No PSB, está 
crescendo a ideia de se ter candidato próprio. Deveria 
haver uma regrinha dizendo que todo partido é obrigado 
a ter candidato próprio para Presidente, para Gover-
nador, para Prefeito. Partido que não tiver candidato 
próprio para os cargos fundamentais não é partido. E, 
sem isso, a gente não tem o debate que precisa. O 
Brasil não precisa de um debate para saber quem é o 
melhor gerente; precisa de um debate para saber quem 
é o melhor líder; precisa de um debate para saber qual 
é o Presidente que vai trazer a melhor inflexão na his-
tória do Brasil daqui para frente, quem vai trazer uma 
proposta de dobra, porque a crise que está aí não é 
apenas do sistema financeiro, é de um modelo social, 
econômico, que exige uma nova postura, como fez o seu 
conterrâneo Getúlio Vargas, para tirar o Brasil da crise 
de 30, tirando o Brasil da agricultura e do rural para o 
urbano e o industrial. A gente vai ter que tirar o Brasil 
dessa indústria mecânica, depredadora e concentra-
dora, para uma indústria do conhecimento, distributiva 
e equilibrada com o meio ambiente. Nós temos que ter 
um debate entre propostas de futuro para o Brasil. E 
os candidatos que estão aí, a meu ver, vão, cada um, 
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colocar um PowerPoint e tentar descobrir quem vai 
investir mais dinheiro, inclusive no pré-sal, talvez dan-
do ao PMDB, para conseguir eleger-se.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agrade-
ço muito a V. Exª, Sr. Presidente. Tenho que ir, porque 
tenho que pegar o avião. Senão, termino faltando à 
reunião do Congresso, e fica complicado.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador Pedro Simon...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o 
maior prazer. Até agradeço a V. Exª a gentileza de ter-
me cedido tempo na troca, para poder falar antes de 
pegar meu avião.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador Pedro Simon, meu aparte é rápido. É só para 
dizer a V. Exª que, a despeito de ter o maior apreço, o 
maior respeito pelo Líder do PMDB na Câmara, que é 
meu primo, o Deputado Henrique Eduardo Alves...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ele deveria 
segui-lo mais, Senador; deveria segui-lo mais.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Até 
que deveria, porque sou mais velho.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Então, 
nem se discute.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – De 
modo que queria dizer a V. Exª que discordo inteira-
mente dele. Não cheguei a ler essa declaração, mas 
discordo dela com relação ao terceiro mandato. Acho 
que isso não deve prosperar de maneira nenhuma. É 
um debate que a Nação não deveria admitir. Por mais 
que o Presidente tenha hoje um índice de populari-
dade notável, é uma manifestação de autoritarismo, 
é fazer com que o Brasil, que está consolidando uma 
democracia, veja-se diante de um grande retrocesso. 
Então, queria falar a V. Exª desses dois pontos aborda-
dos. Sou favorável a que não se tenha, claro, nenhum 
debate, que se silencie, mas não à força...

(Interrupção do som.)

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – (...) 
que se silencie pela manifestação da maioria do povo 
brasileiro contra o terceiro mandato. Também sou fa-
vorável ao candidato próprio, mas já dizia, na segun-
da-feira, ao Senador Mão Santa que esse candidato 
próprio deveria ter condições de empolgar a Nação, 
porque já há uma polarização. V. Exª há de reconhecer 
que há uma polarização muito grande entre o candida-
to do PSDB e a candidata do sistema governista. Mas 
gostaria também que o PMDB tivesse um candidato 
próprio, porque, inclusive, isso incentiva as bases nos 
Estados. Era só, Senador.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Acho muito 
importante o pronunciamento de V. Exª, porque, assim 

como V. Exª é o grande líder do Rio Grande do Norte e 
diz que é favorável à candidatura própria; assim como V. 
Exª, Senador Mão Santa, é o grande líder do PMDB no 
Piauí e diz que é favorável à candidatura própria; assim 
como o Governador Requião é o grande líder do Paraná 
e diz que é favorável à candidatura própria; assim como 
o Prefeito Iris Rezende é o grande líder nosso em Goiás 
e diz que é favorável à candidatura própria, por onde 
andarmos, vão dizer isso. As bases são favoráveis.

Esse comando, Sr. Presidente, esse grupinho 
que distribui... É interessante: estão reunidos numa 
sala de jantar: esse, esse, esse, esse. E não é nada, 
não é nada, Sr. Presidente, estão distribuindo: Ministro 
de Minas e Energia és tu; Ministro da Agricultura és tu; 
Ministro da Saúde és tu; Ministro... Estão distribuindo 
sete a oito Ministérios. O homem do pré-sal és tu; o 
Diretor da Petrobras és tu. Estão ali.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E cá entre 
nós, Sr. Presidente, esse é o mal do Lula. O Lula dis-
tribui esses cargos da maior importância para o País 
entre essa meia dúzia de pessoas. Se era para ter um 
Partido, se é para ter um Presidente da República elei-
to, esses cargos vão ser discutidos com a presença do 
comando partidário, e não com essa meia dúzia que 
fala em nome do Partido. E o Lula sabe que eles não 
falam em nome do Partido, mas dá a entender que 
aceita que eles falam em nome do Partido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Senador Pedro Simon, aprendi muito, mas em coo-
peração com o pronunciamento de V. Exª.

É para levar lá: O Globo Enquete, atentai bem:

Resultado de pesquisa anterior. 
Total de votos: 1.524. 
Como você acha que o PMDB deveria se 

comportar com relação à eleição presidencial 
de 2010? 

Disputá-la com candidato próprio: 
36,22%; 

Apoiar o candidato de Lula: 22,38%; 
Apoiar o candidato do PSDB: 29,92%; 
Se dividir entre os candidatos de Lula e 

do PSDB: 7,28%; 
Não sei: 4,20%. 

Foi publicado no Blog do Noblat.
E queria sugerir a V. Exª, que é a imagem de Ulys-

ses, de Tancredo, de Teotônio Vilela, de Ramez Tebet 
e de nós vivos aqui do PMDB: eu e Garibaldi aqui. Ô 
Garibaldi, os melhores do PMDB, nós estamos aqui. 
Um candidato que V. Exª esqueceu: Garibaldi Alves. 
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Foi um Presidente no momento mais difícil da histó-
ria deste Parlamento e passou, como Moisés, no Mar 
Vermelho. Está sorridente ali e livre. 

Mas, atentai bem, V. Exª amanhã não vai para o Rio 
Grande do Sul? O Rio Grande do Sul, lá da Farroupilha, 
de Bento Gonçalves, de Alberto Pasqualini. Lance a ideia 
das primárias. V. Exª, não há nome melhor. O Rigotto 
não estava bom, há quatro anos? Quer dizer que ele 
apodreceu, desaprendeu. Não, nós temos muitos candi-
datos no Brasil. Mas lance a ideia das primárias. Barack 
Obama tinha dez candidatos; foi o povo que o alimentou 
e que o fez. E está aí, é isso que engrandece. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu lanço 
a ideia das primárias, e V. Exª vê se acalma aquele 
comandozinho do PMDB, que é muito sem-graça e 
muito sem-sal.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Mas, o Garibaldi Alves, deu hoje... votou até em hie-
rarquia da idade. 

Já tínhamos anunciado, agora, Garibaldi Alves e, 
como último orador, o Professor Cristovam Buarque, 
que também tem que tomar coragem, Rui Barbosa foi 
mais de uma vez. V. Exª e Garibaldi Alves... Estou ali-
mentando a candidatura dele, não é? 

Senador Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande 
do Norte. Entrou na política com as bênçãos de Aluí-
zio Alves, grande líder nordestino, e foi extraordinário 
prefeito, extraordinário governador. Ô Cristovam, nós 
fomos reeleitos, aí eu fui me modernizar e a minha 
equipe administrativa, e Garibaldi Alves. Eu sei que lá 
tem petróleo, tem sal, tem carne de sol...

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Tem lagosta. Hoje vou falar sobre lagosta.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– É, tem; mas o mais importante é a inteligência do 
Líder Garibaldi Alves..

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, V. Exª falava aí a respeito das riquezas 
do nosso Estado, das suas potencialidades, das suas 
atividades econômicas. Mas o que nos preocupa é que 
às vezes nós não podemos fazer valer essas riquezas. 
Nós nos deparamos diante de dificuldades... 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Garibaldi, só para ser regimental, de quando 
em quando, e prorrogar por mais meia hora, para ou-
virmos V. Exª e Cristovam Buarque.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Nós nos deparamos com mil e uma dificuldades. Ago-
ra mesmo, a pesca da lagosta, no meu Estado, o Rio 
Grande do Norte, e no Nordeste, inclusive no Piauí, 
recomeça no dia 1º de junho próximo.

É grande, entretanto, o descontentamento e a 
insatisfação dos pescadores artesanais, manifestados 
através de inúmeras comunidades pesqueiras tradicio-
nais e representações da categoria, decorrentes dos 
critérios e procedimentos estabelecidos na legislação 
em vigor, que emanaram das propostas do Plano de 
Gestão do Uso Sustentável. 

Sr. Presidente, uma grande quantidade de em-
barcações lagosteiras que tradicionalmente atuavam 
nessa atividade não foram contempladas com a per-
missão para a pesca de lagostas. 

Constata-se que a atividade lagosteira continua 
a ter um apelo social fortemente marcada pela pre-
sença de pequenas embarcações e de comunidade 
pesqueiras tradicionais.

Constata-se, ainda, que nessas comunidades 
pesqueiras a cultura da pesca de lagosta resulta do 
conhecimento empírico acumulado e transmitido de 
geração a geração e que a proibição ao exercício des-
sa atividade significa a ruptura do pescador com seu 
mundo do trabalho.

Os critérios, Srªs e Srs. Senadores, adotados de 
época/ano de construção da embarcação, os vazios/
ausências de informações estatísticas de produção de 
lagostas nas comunidades pesqueiras nos Estados e 
o trâmite dessas informações excluíram pescadores 
dessa pescaria que investiram em meios de produção 
mais apropriados.

Verificou-se que as medidas preconizadas e im-
plementadas pela Secretaria da Pesca foram de ca-
ráter seletivo (destacando os aspectos ambientais) e 
que as alternativas de fomento apresentadas foram 
insuficientes ante a dimensão social e econômica 
dos pescadores que não foram beneficiados com o 
permissionamento.

A temporada de pesca foi reduzida em 25% nos 
anos de 2008 e 2009 (de oito para seis meses/ano). 

Sr. Presidente, a dinâmica do estoque pesquei-
ro da lagosta necessita de adequação periódica dos 
índices utilizados para medir o esforço de pesca de 
cada embarcação.

Diante de todo esse quadro, os representantes do 
setor pesqueiro nos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia e Espíri-
to Santo, sensíveis a todos esses problemas, propõem 
que sejam adotadas novas medidas para a regulamen-
tação da pesca de lagostas, de forma a ajustar o Plano 
de Gestão, com o objetivo de mitigar conflitos, permitir 
a inclusão social, manter e recuperar a economia da 
atividade lagosteira, além de dar garantia ao exercício 
profissional dos pescadores artesanais desse recurso 
pesqueiro, resguardada a sustentabilidade ambiental.
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Por isso mesmo, medidas são propostas pelas co-
lônias de pescadores, pelos representantes da pesca: 

1. buscar mecanismos que permitam no-
vas embarcações para a pesca de lagostas, 
resguardados os critérios já estabelecidos no 
Plano de Gestão do Uso Sustentável de Lagos-
tas e resguardando o nível de esforço máximo 
sugerido pelo Subcomitê Científico com um 
acréscimo de 10 milhões de covos/dia;

2. cancelar imediatamente as permissões 
de embarcações infratoras e estabelecer novos 
critérios de permissionamento para as novas 
embarcações a serem permissionadas;

3. buscar formas de estabelecer uma me-
lhor configuração territorial da atuação da frota 
lagosteira no mar territorial brasileiro, tendo 
em vista a grande quantidade de conflitos de 
pesca existentes ao longo do litoral.

São essas proposições que acredito deveriam 
merecer o apoio integral de todos os Parlamentares e 
que ainda não foram acolhidas pelo Ministério do Meio 
Ambiente e pelo Ibama.

Hoje mesmo, realizou-se no Ibama, Presidente 
Mão Santa, uma reunião do Comitê da Lagosta e todo 
o setor pesqueiro saiu ainda sem uma solução para 
esses problemas, já com o prazo definido, claro, para 
a retomada da pesca da lagosta. 

Isso é profundamente lamentável! Temos que 
continuar, Senador Mão Santa. Quantas vezes já fomos 
ao Ibama? Fomos juntos já umas duas ou três vezes. 
Temos que continuar essa luta para proteger essa ati-
vidade tão essencial ao nosso Estado, principalmente 
pelo fato de que temos nessa atividade o pequeno, o 
pequeno pescador, o pequeno lagosteiro, assim como 
temos, na pesca do camarão, o pequeno também, o 
micro, aquele que precisa do nosso apoio.

Era, portanto, esse apelo que eu desejava dei-
xar aqui neste pronunciamento, meu caro Presidente 
Mão Santa, esperando que possamos ter melhores 
noticiais, nos próximos dias, a respeito das decisões 
sobre essa atividade.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– O Sr. Senador Garibaldi Alves mostra as suas pre-
ocupações com relação às dificuldades na indústria 
da pesca no nosso Brasil, no nosso Nordeste, no Rio 
Grande do Norte, principalmente no que se refere à 
pesca da lagosta, que é um dos crustáceos mais co-
biçados na alimentação da humanidade.

Convidamos para usar da palavra, como último 
orador inscrito desta quinta-feira, o Senador Cristovam 
Buarque, Senador do Distrito Federal, do PDT. Receba 

a minha solidariedade e o sofrimento de todo o Bra-
sil por não termos concorrido a uma vaga na Unesco 
para a Cultura. Por essas e essas coisas que há um 
retardamento. Deus fez a natureza, mas a cultura quem 
tem que fazer somos nós, homens e mais ninguém, 
ninguém mesmo. Se fosse o Garibaldi o Presidente, V. 
Exª já estava sentado lá ou se fosse eu também.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Srs Senadores, Srªs Senadoras, 
estou, aqui, aproveitando esta oportunidade para dar 
continuidade a um aparte que fiz ao Senador Pedro 
Simon. Relembrando, aos que não assistiram naque-
le momento: no sábado passado, chegando ao aero-
porto de Londrina, indo de Ourinhos, São Paulo, até 
lá, Londrina, vi um carro cujo adesivo dizia: “Eu tenho 
vergonha dos políticos brasileiros”.

Senador Garibaldi, esse adesivo é de uma gravi-
dade que talvez poucos percebam. Um país se espe-
lha nos seus líderes, os seus líderes são os políticos. 
Quando alguém coloca isso no carro, não pode ser 
único, ninguém faz só um adesivo, são milhares que 
se fazem; e, quando a gente vê adesivos de carros 
com esse lema, é algo assustador. 

A minha primeira reação foi dizer: esse é um 
motorista que não tem nenhuma ideia do que significa 
generalização, que não tem nenhuma idéia de que as 
pessoas, em qualquer categoria, são diferentes entre 
elas. Aí, eu lembrei: poderíamos fazer um adesivo di-
zendo “tenho vergonha dos motoristas brasileiros” – 
porque eles são assassinos. Nenhum país tem tanta 
gente assassinada por veículos quanto o Brasil. Ou 
poderíamos dizer: “tenho vergonha dos profissionais 
liberais brasileiros”. Porque é comum, terminada uma 
consulta, o médico perguntar: “quer pagar com recibo 
ou quer pagar por fora?”. O caixa dois das campanhas 
eleitorais existe em consultórios médicos, de advoga-
dos, de dentistas, de engenheiros, de arquitetos... Ou 
podíamos dizer: “tenho vergonha dos pedófilos brasi-
leiros”. Aí, você diria especificamente, você não diria 
dos brasileiros inteiros. E é aí que está a falha, hoje, 
da maneira como são vistas as categorias. Mas tem 
uma explicação, Senador Garibaldi. É que o grau de 
educação no Brasil é tão baixo que não se consegue 
passar as sutilezas, as nuances, as diferenças que 
existem. O Brasil, para entender as coisas, tem que 
radicalizar na simplificação da generalização. Então, 
nenhum político presta. Então, nenhum motorista pres-
ta. Então, nenhum profissional presta, porque a cultura 
é que faz as diferenças.

Eu, por exemplo, Senador Mão Santa, quando en-
tro no meio da mata, para mim ali só tem mato. Mas se 
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entra um botânico, se entra um seringueiro, cada planta 
tem um nome diferente. Eu, para mim, se for andar numa 
neve, é tudo neve. Não sei ver a diferença de uma neve 
para outra, porque não sou um homem de terra onde 
há neve. Mas os esquimós têm 16 tipos diferentes de 
neve: se ela é mais dura, mais branca, mais frágil. Elas 
têm nomes diferentes. O povo do deserto tem palavras 
diferentes para se referir à areia, nós dizemos: areia. 
Hoje, diz-se: políticos, sem ver diferenças. Hoje, a gente 
pode dizer: motoristas, como se todos fossem irrespon-
sáveis, sem fazer a nuance da diferença. É o grau de 
educação que faz com que não vejamos as diferenças 
que há. É a falta de educação que faz com que a gente 
generalize, simplificando para entender, porque, se ficar 
complicado, a gente não consegue entender.

Por isso, nem sei quem é aquele motorista, mas 
eu queria dizer a ele que procurasse analisar com mais 
detalhes antes de usar adesivos desse tipo. Entretanto, 
quero dizer que, mais que as outras categorias, nós es-
tamos fazendo por merecer um adesivo “tenho vergonha 
dos políticos”. E, aí, eu não falo, Senador Mão Santa, por 
causa do que sai no noticiário, não falo por conta das no-
tícias de corrupção no comportamento dos políticos... 

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – V. 
Exª me permite, só um minuto?

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (DEM – DF) – 
Com todo prazer, Senador.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Até 
porque somos representantes de todas essas catego-
rias. Temos uma responsabilidade maior.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (DEM – DF) – 
É verdade. Tem razão. Nós somos políticos, mas so-
mos professores, engenheiros, advogados, médicos.. 
Mas há uma coisa além disso: é que nós somos os 
responsáveis por este País, e aí tem uma coisa que 
aquele motorista não percebe, Senador. Ele é contra 
os políticos pelo noticiário que ele vê, da corrupção no 
comportamento de alguns, que ele generaliza, mas ele 
não é capaz de ver a corrupção nas prioridades das 
políticas brasileiras que o beneficiam. Eu não acredito 
que aquele motorista pusesse um adesivo: “tenho ver-
gonha das políticas públicas”, que, no lugar de escolas, 
constroem viadutos, porque ele é um beneficiário dos 
viadutos. Eu duvido que ele dissesse: “eu tenho ver-
gonha das políticas públicas que reduzem o IPI para 
automóvel”, mantendo o IPI para sapato; que reduzem 
IPI para automóvel, vendendo mais automóvel, talvez 
até aquele daquele motorista, tirando o dinheiro que 
poderia ir para colocar água e esgoto na casa das 
pessoas. Nós nos acostumamos, pela simplificação 
brasileira, pela falta de educação geral de todos nós, 
a generalizar a corrupção no comportamento dos polí-
ticos, esquecendo a pior, a mais grave das corrupções, 

que é a corrupção nas políticas públicas, que beneficia 
a minoria, deixando de lado a maioria.

Eu acho que caberia bem no Brasil um adesivo 
que dissesse: tenho vergonha de ser um incinerador, 
um incendiário, de dirigir um Brasil que é um crematório, 
porque, a cada minuto que estou falando aqui, sessen-
ta campos de futebol foram queimados na Amazônia; 
e, a cada minuto em que estou falando aqui, sessenta 
crianças saíram das escolas no Brasil, abandonando-
as, não indo para casa fazer o dever de casa. E, aí, 
sim, a culpa é nossa, dos políticos. Não porque alguns 
se apropriam de dinheiro de passagem, não porque 
alguns fazem negociatas. 

Tudo isso tem que ser criticado, mas há algo mais 
grave. E, aí, nós todos somos responsáveis. E não dá 
para dizer que uns são mais do que outros; nós todos, 
por não termos conseguido neste País reorientar as 
prioridades públicas para construirmos um Brasil me-
lhor e mais belo. Isso a gente não está conseguindo. 
Podemos ser honestos, como é a maioria aqui, do ponto 
de vista de botar dinheiro no bolso, mas não estamos 
sendo competentes para mudar o destino do Brasil.

Quando eu li a frase “tenho vergonha dos políti-
cos brasileiros” e fiquei irritado, eu pensei pelo lado da 
corrupção. Eu disse: esse cara está generalizando o 
que não deveria. Mas, quando eu descobri que talvez 
não fosse pela corrupção, mas fosse pela competên-
cia de mudar o destino do Brasil, eu pensei: esse cara 
tem razão, dá para generalizar, sim. 

Nós não estamos tendo competência, Senador 
Mão Santa. Este é um País sob ameaça de uma inva-
são, uma invasão de dentro, Senador Garibaldi. Não 
é uma invasão de exército de fora, é uma invasão da 
impossibilidade de ter um bom exército aqui dentro, 
porque, sem educação, não existe mais bom exército. 
Por um lado, porque só a educação é capaz de ter a 
ciência e a tecnologia que arma os exércitos e só com 
a educação somos capazes de ter os soldados que 
sabem usar as armas modernas.

Falei de guerra, mas isso serve para tudo. Esse 
é um País ameaçado, porque a nossa economia hoje 
é baseada quase nos mesmos produtos de 500 anos 
atrás, os produtos que saem da terra e não os produ-
tos que saem do cérebro. Somos do tempo de exportar 
laranjas e não de exportar chips. Somos do tempo de 
exportar ferro e não de exportar engenharia.

Vejam: ontem, fui a um médico ver se eu estava 
com alguma fratura, por um pequeno acidente que so-
fri ontem. Terminei de fazer o exame e fui lá falar com 
ele. E ele me mostrou os equipamentos onde olhava 
os sistemas modernos de tomografia. Eu perguntei a 
ele de onde vinha aquilo. Tudo vem de fora. E descobri 
que, embora os nossos médicos cobrem um dinhei-
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rão, diga-se de passagem, esse dinheiro não fica para 
eles. Esse dinheiro vai para o exterior para pagar os 
equipamentos que eles compram. Esse médico aqui 
em Brasília me disse que, antes de terminar de pagar 
um equipamento, ele já está comprando outro mais 
moderno, fabricado lá fora. 

Então, a economia no Brasil está caminhando para 
um fracasso, por mais que na aparência esteja bem. É 
o fracasso dos produtos que não têm o conteúdo de 
conhecimento, que não têm o conteúdo de inteligên-
cia, que não têm o conteúdo de ciência e tecnologia. 
São produtos com conteúdo de terra. Soja, conteúdo 
de terra. E olhem que a soja já tem conteúdo de inteli-
gência, porque, se não fosse a Embrapa, a gente não 
estava produzindo soja onde hoje produz. 

Somos um País ameaçado e estamos sem compe-
tência para mostrar ao povo que somos um País amea-
çado. O Presidente Lula se nega a mostrar esses riscos, 
o Presidente Lula se nega a reconhecer que somos um 
País ameaçado. Ele se concentra só na lado positivo 
do Brasil. É bom que se fale no lado positivo, mas não 
enganemos o povo, não enganemos. Nós não teremos 
mais trinta ou cinquenta anos. E alguns dizem que isso é 
longe demais. É para pensar trinta, cinquenta anos que 
esta Casa existe. Líder não é aquele que pensa no ama-
nhã; líder é aquele que pensa na próxima década.

Nós somos um País sob ameaça e não estamos 
conseguindo passar isso, nem estamos conseguindo 
definir um rumo claro que nos leve a um futuro sadio, 
compatível com as próximas décadas do século XXI.

Por isso, aquele adesivo que, à primeira vista, me 
pareceu um absurdo pela generalização irresponsável 
de considerar que todos os políticos são corruptos – e 
não estava escrito “corrupção” no adesivo, não estava; 
só dizia: “tenho vergonha dos políticos” –, aquele adesi-
vo que me irritou no primeiro momento, depois até me 
alertou que talvez ele tivesse razão, Senador Garibaldi. 
Não pela imoralidade do nosso comportamento, mas 
pela incompetência de encontrarmos saídas. Saídas 
que nós encontramos aqui, vinte e poucos anos atrás, 
quando conseguimos desfazer um regime militar e cons-
truir um regime civil; que nós conseguimos quando aqui, 
apoiando o Governo do Presidente Itamar Franco, con-
seguimos – eu não estava aqui – resolver uma história 
de inflação e ingressarmos na estabilidade monetária; 
e, indo mais atrás, quando conseguimos acabar com 
a escravidão. Mas, nas últimas duas décadas, parece 
que alguma coisa está acontecendo que não nos per-
mite fazer a inflexão, a mudança de rumo, a dobrada 
na história de que o Brasil está precisando para sair 
de uma economia concentradora da renda para uma 
economia distributiva; de uma economia depredado-
ra do meio ambiente para uma economia equilibrada 

com o meio ambiente; de uma economia da indústria 
mecânica para uma economia da indústria do conhe-
cimento; de uma democracia para poucos para uma 
democracia para todos.

Esse desafio não estamos conseguindo enfrentar 
corretamente. Por isso, Senador Mão Santa, agrade-
ço ao motorista daquele carro que, colocando aquele 
adesivo, despertou-me, primeiramente, a raiva de ver a 
generalização em relação à corrupção, como se todos 
fossem iguais; segundo, um alerta. Talvez nem tenha 
percebido a incompetência de nós todos hoje em ser-
mos líderes deste País em um momento tão complexo 
como é este, sem bandeiras claras, sem bandeiras ní-
tidas, sem rumos certos para caminharmos. 

Ao mesmo tempo, quero dizer que seria melhor 
ainda se aquele adesivo fosse transformado em outro 
que dissesse: tenho vergonha dos políticos brasilei-
ros que não são capazes de definir, com clareza, as 
políticas públicas de que o Brasil precisa para ser de-
cente. Não apenas decência sob o ponto de vista da 
honestidade no uso dos recursos em benefício próprio 
ou público, mas decente sob o ponto de vista de não 
ter uma criança fora da escola, decente por não ter 
ninguém sem emprego ou, se não tiver emprego, te-
nha uma boa renda para viver. Decente no sentido de 
proteger as nossas florestas, decente no sentido de 
sermos um País capaz de conviver internacionalmente 
sem submissão a nenhum grupo. Decente no sentido 
de que esses adesivos sejam transformados, no futuro, 
para “tenho orgulho da maneira como, todos nós juntos, 
políticos e não políticos, eleitos e eleitores, governamos 
o Brasil”. Um dia, Senador Garibaldi, eu creio que a 
gente vai ver um adesivo deste tipo: tenho orgulho da 
maneira como o Brasil é administrado, é gerenciado, é 
liderado. Tenho orgulho do futuro do meu País. 

Eu espero que a gente tenha um dia esse adesivo 
espalhado por todo o canto. Até lá, ainda bem que tem 
um ou outro que nos alerta, como este adesivo que eu vi 
em Londrina: tenho vergonha dos políticos brasileiros. 

Eu tenho vergonha de ter lido aquele adesivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Nossos cumprimentos. O professor Cristovam Buarque 
mostrou sua reflexão sobre o plástico do motorista. E eu 
estava atentamente ouvindo V. Exª e aprendi muito. 

Mas, Cristovam, na terça-feira, eu estive no Rio 
de Janeiro, onde fui homenageado pelo Instituto Bio-
sfera, que cuida do meio ambiente, cheio de professo-
res, biólogos. O mais importante é que o motorista do 
táxi – motorista também – estava preocupado, porque 
amanheceu no bairro dele, no Complexo do Alemão, 
um tiroteio. Ele disse: “Fiquei apavorado, acordei e era 
bala para todo mundo”. “Onde é que você mora?”, per-
guntei. “Complexo do Alemão”, esse que a gente só 
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vê na televisão e tem até medo de ir. Ô Zambiasi, nós 
que gostamos de conhecer essas coisas. Era um ra-
paz novo, e eu perguntei: “Vem cá: como é lá?” Atentai 
bem! Isso é para o Presidente Luiz Inácio. Nós estamos 
aqui para ensinar, como ele aprendeu com a reflexão 
do motorista, com aquele slogan “tenho vergonha dos 
políticos”. Aí eu disse: “E como é lá?” “Não, eu moro lá; 
eu gosto de lá; eu nasci lá; minha família...” E perguntei: 
“Esses não são terroristas, não?” “Não são, não. Eu 
nasci lá. Meu pai era pernambucano, mas casou, morei 
lá desde menino. São tudo gente boa. Eu os conheço, 
jogo bola com eles, jogo baralho com eles. Eles não 
têm, vamos dizer, maldade, caráter mau; eles apenas 
não têm é um trabalho, um meio de vida. São todos 
meus amigos, nos respeitam. Eu sou casado, tenho 
filho. Está entendendo? É a falta de trabalho”. 

E vendo isso, então, em respeito ao Zambiasi, eu 
queria terminar e ler para o Presidente Luiz Inácio o 
que Carlos Chagas diz dessa violência, que coincide 
com a descrição desse jovem. Ele disse que gosta, que 
são amigos dele: “São meus amigos, jogo bola com 
eles, convivo, apenas eles não têm outro ganho, eles 
não têm trabalho. Então, a única maneira de ganhar 
um dinheirinho é vendendo os cracks [que o Zambiasi 
denunciou], a maconha, e tal”. 

Mas o que diz Carlos Chagas? Que isso chegue 
ao Presidente Luiz Inácio. O Zambiasi, que adentra 
aqui e é da Base do Governo, aliado; eu não sou tão 
aliado assim, mas sou do PMDB. Cristovam também. 
Olhem o que diz Carlos Chagas, essa figura, jornalista, 
vivida, sofrida, que conhece:

A causa maior do aumento da criminali-
dade reside no desemprego verificado no país 
desde outubro do ano passado [porque au-
mentou, diz a reportagem dele; que aumentou 
mesmo a criminalidade]. Ainda que o Governo 
esconda os números reais, pelo menos dois 
milhões de trabalhadores foram postos na rua 
da amargura, por conta da crise econômica. 
[Você tem que ver a verdade; é como V. Exª. 
Luiz Inácio fica mais... Esconde a verdade] 
E continuam sendo. A imensa maioria dos 
desempregados recorre às ínfimas reservas 
mantidas, às parcas indenizações recebidas, 
ao salário-desemprego e à caridade de amigos 
e parentes, mas um percentual cada vez mais 
perigoso, inflado pelo desespero, leva parte 
dos dispensados a apelar para o crime. Claro 
que não poderiam nem deveriam agir assim, 
mas diante da fome dos filhos e da falta de 
perspectivas para encontrar novos empregos, 
optam por retirar da sociedade aquilo que a so-
ciedade lhes vem negando. Assaltam, roubam, 

sequestram, matam e são mortos por falta de 
alternativa. Por certo que razoável número de 
bandidos age assim por índole, mas a maior 
parte, mesmo sem razão ou justificativa, o faz 
por desespero. 

Adiantará aumentar o número de policiais 
nas ruas? Nem pensar, porque os órgãos de 
segurança crescem no máximo em proporção 
aritmética, enquanto os criminosos, no mínimo, 
em proporção geométrica. 

Fazer o quê? Para começar, extinguir o 
festival de publicidade oficial, aceitar os núme-
ros verdadeiros e atacar o mal pela raiz, ou 
seja, adotar uma política de criação de em-
pregos. Nem que seja para levar um grupo a 
abrir buracos e outro para fechá-los, logo em 
seguida. Em vez de dinheiro público para ban-
cos e empresas falidas, que tal repetir o New 
Deal de Franklin Rooosevelt?

Então, coincide...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 

Permita-me, Senador?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Pois não.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 

Ótimo que o senhor tenha lido esse artigo, excelente, 
do Carlos Chagas, que é uma grande figura.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Carlos Chagas, nessa revista de Brasília.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Mas há uma diferença na repetição do New Deal de 60 
anos atrás para hoje. Hoje, não haverá emprego se não 
houver qualificação. Naquela época havia, as máquinas 
eram simples, as pessoas trabalhavam com a pá, com 
a enxada. Hoje, trabalham com computadores. Hoje, 
trabalham com equipamentos sofisticados. 

O desemprego, em parte, vem da crise; mas, em 
grande parte, vem do despreparo em que nós deixa-
mos, a que nós condenamos os nossos trabalhadores 
brasileiros. Hoje, já não é mais tempo de operário, é de 
operador. E isto é preciso que o Carlos Chagas perceba: 
que, por trás desse desemprego, existe também uma 
desqualificação profissional por culpa dos governos, 
não do trabalhador, porque se oferecer qualificação, 
ele é capaz de adquirir, porque o cérebro dele não é 
menor do que o nosso. Isso que é importante.

Há uma central de geração de emprego da Força 
Sindical, em São Paulo, que todo dia oferece milhares 
de empregos, recebe milhares de desempregados. 
Os desempregados, muitos, saem sem emprego, e 
os computadores continuam cheios de vagas, porque 
as vagas não casam com os desempregados. Quem 
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casa vaga e desempregado é a escola, é a educação, 
é formação profissional. 

Então, falta adaptar o New Deal – que vem de 
30 para cá, portanto, já tem 70, 80 anos – à realidade 
do mundo moderno, onde, sem qualificação, não há 
mais emprego de qualidade.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Este é o Senado da República, e nós ouvimos o jor-
nalista, Zambiasi...

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Sena-
dor Cristovam, eu...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
... preocupado com as ações da droga. O meu moto-
rista de táxi, dando a verdadeira descrição de que os 
rapazes são de boa índole. É necessidade, como diz 
o Carlos Chagas, de emprego e, como agora comple-
menta o Professor Cristovam Buarque, de uma edu-
cação moderna.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obri-
gado, Senador Mão Santa, Presidente. Senador Cris-
tovam, apenas aproveitando o encerramento também 
do seu pronunciamento para concordar, plenamente, 
com sua manifestação e registrar aqui o trabalho que 
o nosso Ministro, Carlos Lupi, está fazendo no Minis-
tério do Trabalho, criando e desenvolvendo, nos Esta-
dos, programas de qualificação profissional. Nós con-
seguimos registrar alguns convênios com prefeituras 
– prefeituras especialmente periféricas. Estou falan-
do porque, na semana passada, nós tivemos alguns 
desses projetos e convênios já assinados e outros em 
andamento, que haverão de mudar esse panorama. 
Concordo que, infelizmente, esse momento de crise 
provoca alguns fenômenos. Um deles é a migração, 
as famílias se desempregam nas periferias das suas 
regiões e tendem a buscar cidades-polo. Para onde 
vão? Vão para bolsões de miséria, aqueles bolsões 
que não têm escola, não têm esgoto tratado, não têm 
água, não têm saneamento básico, é esgoto a céu 
aberto; convivendo com os patrões, tendo que fazer 
até acordo para entrar, muitas vezes. Sei de casos em 
que, para distribuir o jornal em determinadas comuni-
dades, o responsável tem que combinar com os chefes 
dos setores, porque eles são a segurança.

Acredito exatamente no seu ideal, o ideal da 
educação, o ideal da qualificação, porque assim nós 
vamos conseguir preencher aquelas vagas que estão 
disponíveis no computador e que não conseguem ser 
preenchidas porque, infelizmente, esses jovens, esses 
adultos, esses pais, muitas vezes, não tiveram a opor-
tunidade de qualificação. Mas registro um contato que 
tive com o Ministro Lupi, na semana passada, há pou-
cos dias, com um gaúcho muito querido nosso, que é 
o Flávio Zacher, que é secretário daquele Ministério e 

que está focado nesses cursos de qualificação profis-
sional, para que a gente consiga melhorar as condições 
de trabalho desses cidadãos e cidadãs.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Obrigado, Senador Zambiasi; obrigado, Senador Mão 
Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Não havendo mais nada a tratar...

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Sena-
dor Mão Santa, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pela ordem, Senador Zambiasi, do Rio Grande do 
Sul.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não 
poderia deixar de registrar outro fato importante que 
aconteceu esta semana aqui, no Senado, mais precisa-
mente na Comissão de Educação do Senado Federal, 
quando nós tivemos uma audiência pública destinada 
a instruir o PLC nº 112, de 2007, que “dispõe sobre o 
exercício das atividades profissionais” – veja só o que 
estamos falando – “de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, 
manicuro, pedicuro, depilador e maquiador”.

Trata-se de projeto que regulamenta o exercício 
dessas profissões, que hoje têm uma atuação ex-
pressiva em todo o País. A audiência realizada hoje 
foi importantíssima no sentido de esclarecer melhor a 
atuação dos profissionais e de que forma poderíamos, 
enquanto legisladores, estabelecer uma harmonia entre 
os interesses da saúde pública e os dos profissionais 
em questão, que trabalham em um ramo de atividade 
que, se não for devidamente adequado às condições 
mínimas de higiene, pode trazer vários riscos a quem 
faz uso desses serviços e aos próprios profissionais.

Estiveram presentes á audiência os seguintes convi-
dados: a Srª Solange Mescouto Cabral Furtado, Assessora 
de Coordenação de Identificação e Registro Profissional 
do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE; a Srª Maria 
dos Anjos M. Hellmeister, Diretora Executiva da Área de 
Profissionais de Beleza da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Turismo e Hospitabilidade – CONTRA-
TUH e o Sr. Antônio Lisboa Cardoso, Assessor Sindical 
da Confederação Nacional do Comércio – CNC.m

Na ocasião, a representante da Contratuh distri-
buiu aos presentes uma cartilha confeccionada pela 
prefeitura de São Paulo, contendo orientações técnicas 
para profissionais do setor, intitulada “Beleza com Se-
gurança – Guia técnico para profissionais”.

A publicação traz, de forma bastante didática e 
prática, as normas de vigilância sanitária e de boas 
práticas no que se refere a instalações físicas, controle 
de produtos, medidas de higiene e limpeza e esterili-
zação de materiais. 
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Para se ter uma ideia, existem no Brasil mais de 
um milhão de profissionais na área de embelezamento 
– cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicuro, 
depilador, maquiador. São mais de um milhão de profis-
sionais no Brasil, Senador Mão Santa. É impressionante 
realmente o tamanho desse mercado de trabalho. 

Então, todo cuidado é pouco quando se lida com 
o público, em especial quando o serviço prestado pode 
trazer problemas à saúde do cliente e do profissional. Ele 
também deve proteger-se muito, pelo perigo de transmis-
são de doenças, como, por exemplo, Hepatite B, Hepatite 
C, Aids, infecções, reações alérgicas e outros. Prevenir 
doenças e promover a saúde é um dever de todos os 
órgãos de saúde pública, fabricantes, empresários e 
prestadores de serviços de embelezamento.

Enquanto caminhamos para, finalmente, regula-

rizarmos o exercício das atividades desses profissio-

nais, reconhecendo, assim, com esse título, Senador 

Mão Santa, estou solicitando, pela relevância do tema, 

a transcrição, na íntegra, da referida cartilha, para que 

conste dos Anais desta Casa.

Muito obrigado, Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 

SR. SENADOR SÉRGIO ZAMBIASI EM SEU 

PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)

MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL792



19070 Sexta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009    793ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 22 19071 MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL794



19072 Sexta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009    795ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 22 19073 MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL796



19074 Sexta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009    797ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 22 19075 MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL798



19076 Sexta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009    799ANAIS DO SENADO FEDERALMAIO 2009



Maio de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 22 19077 MAIO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL800



19078 Sexta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2009

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª será atendido na forma regimental.

Recebemos grandes aplausos, que devem ser 
levados ao grande jornalista Deoclécio Dantas, Se-
nador Zambiasi.

Deoclécio Dantas era o maior radialista do Piauí; 
foi Deputado Estadual, e tive o privilégio de ser Depu-
tado à época dele e de Carlos Augusto. Realmente, ele 
era a força do rádio, e agora ele escreve.

Então, tenho recebido muitos elogios ao escritor. 
A rádio era pioneira. Aprendi muito, aprendi a ter muita 
firmeza com ele.

Deoclécio Dantas era jornalista como V. Exª; e 
Carlos Augusto era o companheiro dele. Às 6h todo 
o Piauí acordava para ouvi-lo, como o Rio Grande do 
Sul acorda para ouvir ainda hoje o Zambiasi.

Mas ele está escrevendo Dramas dos cerrados. 
“Produtores resolveram assumir o papel do Estado na 

construção de estrada para o escoamento da produ-
ção de soja”.

Essa é uma das denúncias que os piauienses 
devem ler: Dramas dos cerrados, escrito pelo jorna-
lista Deoclécio Dantas.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os Srs. Senadores Gerson Camata, Papaléo Paes, 
Mário Couto e Flexa Ribeiro enviaram discursos à 
Mesa, que serão publicados na forma do disposto no 
art. 203, combinado com o Inciso I e o § 2º do art. 210 
do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, não é o caso para demonstrações de 
euforia, mas também devemos reconhecer que teve 
início na economia brasileira um processo de recupe-
ração que, embora caracterizado pela lentidão, pode-
rá ganhar impulso nos próximos meses – caso sejam 
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mantidas as tendências que começam a ser reveladas 
pelos indicadores de desempenho.

Não há especialista que se atreva a prever que 
2009 será um ano de bons resultados, tanto no Brasil 
como no resto do mundo. O fato é que este ano deverá 
ter como particularidade exatamente essa lenta cami-
nhada em direção à normalidade, e os primeiros sinais 
começam a aparecer. O mercado de trabalho registrou 
106 mil e 200 contratações a mais do que demissões, 
no terceiro mês consecutivo de saldo positivo de em-
pregos formais. Em março, as vagas abertas foram 
apenas 34 mil e 800, três vezes menos.

É um saldo suficiente para estimular o otimismo? 
Não, se levarmos em conta que, de janeiro a abril, fo-
ram criados 48 mil e 500 novos empregos, quantida-
de insignificante se comparada aos 848 mil e 900 do 
mesmo período do ano passado. Mas também deve-se 
levar em conta que, no mês de abril, só na indústria de 
extração de minerais o número de demissões superou 
o de contratações. 

Nos demais setores, houve mais admissões que 
demissões.

É verdade que a oferta de empregos na indústria, 
o setor que a crise atingiu com maior força, é muito 
pequena para superar os efeitos de cinco meses de 
saldos negativos no emprego. Ela voltou a contratar, 
mas o saldo positivo é de apenas 183 novas vagas. 
As novas contratações foram de quase 19 mil vagas 
na indústria de produtos alimentícios, 3 mil vagas na 
indústria de borracha e de fumo, 1 mil e 300 vagas na 
indústria calçadista e 328 na indústria têxtil. Já o setor 
metalúrgico suprimiu 9 mil vagas em abril.

O crescimento das vagas formais por 3 meses 
seguidos é um dado positivo. Ele está sendo puxado 
principalmente pelos setores do agronegócio, devido 
ao início do plantio e moagem da cana-de-açúcar e 
ao cultivo do café. Na área de serviços, pela área de 
alimentação. O comércio também fez contratações em 
abril, aparentemente superando 4 meses de resulta-
dos negativos.

Claro que são números tímidos, se comparados 
aos do ano passado ou aos de anos anteriores, quando 
não havia crise. Estamos bem aquém da média históri-
ca, mas precisamos levar em conta um fato importante: 
em boa parte do resto do mundo, especialmente nos 
países desenvolvidos, o que se vê são anúncios da 
eliminação de postos de trabalho, em dimensões só 
vistas raras vezes na história. O Brasil é um dos raros 
países a apresentar alguma alta de emprego. Por me-
nor que seja, é um bom sinal.

Junta-se a esses números um estudo divulgado 
esta semana, a Sondagem Econômica da América La-
tina, elaborada pela Fundação Getúlio Vargas e pelo 

Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade 
de Munique, na Alemanha. De acordo com o estudo, 
a economia da América Latina, e também a mundial, 
teriam atingido o chamado “fundo do poço” e agora 
estariam caminhando para a recuperação. O clima 
econômico nos países latino-americanos melhorou em 
abril, chegando ao nível de 3,6 pontos, acima dos 2,9 
pontos registrados em janeiro, o mais baixo desde que 
a pesquisa começou a ser feita, em 1990.

O índice abaixo de 5 pontos ainda sinaliza que 
a situação é considerada ruim, mas o Índice de Ex-
pectativas, um dos componentes do índice do clima 
econômico, subiu de 2,3 para 4,6 pontos, um avanço 
significativo, indicador de retomada da atividade eco-
nômica.

Aplicado em 16 países, o estudo mostra que, com 
exceção da Argentina, Bolívia, Uruguai e Venezuela, 
o índice do clima econômico subiu em abril, compara-
do com janeiro. Ou seja, embora o cenário ainda seja 
insatisfatório, há expectativa de que a fase recessiva 
esteja perto do fim.

Não teremos uma recuperação rápida do ritmo 
de produção, como indica a própria revisão, pelo go-
verno federal, da estimativa de crescimento do Pro-
duto Interno Bruto. É difícil prever a intensidade da 
recuperação, e os próprios economistas mostram-se 
inseguros. Mas uma síntese dos diagnósticos permite 
arriscar a previsão de que as catástrofes que presen-
ciamos no cenário econômico desde o final de 2008 
chegaram ao fim. 

Se o Brasil for capaz de estimular a criação de 
empregos e os investimentos produtivos, poderá emer-
gir em 2010 recuperado em grande parte dos estragos 
provocados pelo colapso da economia mundial.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para regis-
trar a matéria intitulada “Liminar contra a Pilantropia”, 
publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, em sua 
edição de 16 de abril 2009.

A reportagem destaca que é muito oportuna e 
republicana a decisão liminar proferida pela juíza Isa 
Tânia Cantão, da 13ª Vara Federal de Brasília, suspen-
dendo a anistia concedida a mais de 7 mil entidades 
filantrópicas pela MP 446 de novembro de 2008. Todas 
as entidades beneficiadas com a generalizada isenção 
tributária concedida por aquela MP, entre elas as que 
estão sob investigação e as que aguardam renovação 
de certificados, terão o valor das isenções obtidas du-
rante a vigência da medida inscrito na divida do INSS 
e cobrado pela Receita Federal.
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Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. 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 “Abatido pelo Radica-
lismo”, publicada pela revista Veja, em sua edição de 
22 de abril de 2009.

A matéria destaca que o promotor de justiça Gil-
berto Thums que combatia as ações criminosas do 
MST no Rio Grande do Sul abandonou o caso depois 
de sofrer ameaças, constrangimentos, grampos e até 
um atentado contra sua vida.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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. 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 “A Operação Royalties”, 
publicada pela revista Veja, de 8 de abril de 2009.

A matéria do jornalista Diogo Mainardi denuncia 
que o diretor da Agencia Nacional de Petróleo, Victor 
Martins, irmão do Ministro da Propaganda, Franklin 
Martins, está sendo investigado pela Polícia Federal 
suspeito de comandar um esquema de desvio de 1,3 
bilhão de reais da Petrobrás.

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.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

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. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta 
sessão, toda ela supervisionada pelos nossos funcio-
nários públicos exemplares, assessores técnicos, que 
orgulham o funcionário do Senado, Dr. José Roberto e 
o Dr. João Pedro, e os servidores da Casa, que simbo-
lizo aqui no nosso Zezinho, servidor padrão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está encerrada a sessão do Senado da República 
do Brasil.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 14 
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)

Maioria-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 - Mauro Fecury* (S)

PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

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**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PR - Expedito Júnior**

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**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

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**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

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*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

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)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)
Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI) (15)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Arthur Virgílio   (PSDB-AM)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final prorrogado: 21/02/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB ) (1)

Heráclito Fortes   (DEM-PI)
Efraim Morais   (DEM-PB) (13)

Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (10,18)

Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (5)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM-GO)

 2.  Alvaro Dias   (PSDB-PR) (4,7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (8)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (12,19)

Fátima Cleide   (PT-RO) (3,6,21)

Eduardo Suplicy   (PT-SP) (2,11,16,22)

 1.  João Pedro   (PT-AM) (20)

 2.  Mozarildo Cavalcanti   (PTB-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB-RO)
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)
Valter Pereira   (PMDB-MS)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB-TO)
 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
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PDT
Patrícia Saboya   (CE) (14,17)

PDT/PSOL (9)

 1.  Osmar Dias   (PDT-PR)

Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
3. 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.
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
19. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
21. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
22. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).

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

Fax: 3303-1176
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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
Prazo prorrogado: 13/03/2008

Prazo final prorrogado: 23/09/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  VAGO (1,4)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB-AP) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)
 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB-SE)
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC)

 1.

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
6. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PETROBRAS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 569, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades envolvendo a empresa
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), relacionadas com: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração
de petróleo, apontadas pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades
nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de
superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados
pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes
envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de
artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3
bilhões de reais; g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal. 

(Requerimento nº 569, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

RELATOR: VAGO

Leitura: 15/05/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM-BA)
Alvaro Dias   (PSDB-PR)
Sérgio Guerra   (PSDB-PE)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM-PI)
 2.  Tasso Jereissati   (PSDB-CE)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Ideli Salvatti   (PT-SC)
Marcelo Crivella   (PRB-RJ)
João Pedro   (PT-AM)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B-CE)
 2.  Delcídio Amaral   (PT-MS)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB-RJ)
Leomar Quintanilha   (PMDB-TO)
Romero Jucá   (PMDB-RR)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO)
 2.  Almeida Lima   (PMDB-SE)

PTB
Fernando Collor   (AL)  1.  Gim Argello   (DF)

PDT
Jefferson Praia   (AM)
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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:   
VICE-PRESIDENTE:   

RELATOR:   

Leitura: 15/05/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)
João Ribeiro   (PR-TO)
Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)
 2.  Flávio Arns   (PT-PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)
Francisco Dornelles   (PP-RJ)
Gilvam Borges   (PMDB-AP)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)
 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Osmar Dias   (PR)

Notas:
1. Indicações das Lideranças.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6
PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo final prorrogado: 30/06/2009

MEMBROS
Senador Gerson Camata   (PMDB)
Senador César Borges   (PR)
Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3511

Fax: 3303-1176
E-mail: ems@senado.gov.br
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3) 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)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.692, de 2008, aprovado em 18.12.2008)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Jayme Campos

VICE-PRESIDENTE:  Senador João Pedro
RELATOR:  Senador Flexa Ribeiro

Leitura: 25/03/2008
Instalação: 10/04/2008

Prazo final: 22/12/2009
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 )
Senador João Pedro   (PT) 1. Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valdir Raupp   (PMDB) 1. Senador Leomar Quintanilha   (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 
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4) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena

VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello
RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini

Leitura: 02/07/2008
Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo final: 22/12/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (2,3) 1. Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
3. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
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5) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM)
3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Tião Viana   (PT)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)
2. Senador Magno Malta   (PR)
3. Senadora Marina Silva   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
1.
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 COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA
CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5
PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles

Instalação: 03/03/2009
MEMBROS

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

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 COMISSÃO TEMPORÁRIA (ART. 374 DO REGIMENTO INTERNO)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11
PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Marconi Perillo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Tião Viana   (PT)
Senador Renato Casagrande   (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma 

PDT
Senadora Patrícia Saboya 

CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

PRAZOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 21.05.2009 a 18.06.2009 (art. 374, III) 
RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 02.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 03 a 09.07.2009 (art. 374, V) 
PARECER FINAL: 10 a 16.07.2009 (art. 374, VI) 
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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 Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

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

Eduardo Suplicy   (PT) (38)

Delcídio Amaral   (PT) (36)

Aloizio Mercadante   (PT) (30)

Tião Viana   (PT) (41)

Marcelo Crivella   (PRB) (40)

Inácio Arruda   (PC DO B) (29)

César Borges   (PR) (32)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (37)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (33)

 3.  João Pedro   (PT) (11,35)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (39)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,72)

 6.  Expedito Júnior   (PR) (4,28)

 7.  João Ribeiro   (PR) (31)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (60,66)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (59,64)

Gerson Camata   (PMDB) (67,71)

Valdir Raupp   (PMDB) (55)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,54,56)

Pedro Simon   (PMDB) (57,69)

VAGO (68)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62,65)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (58,61)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,63)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (1,63)

 5.  Lobão Filho   (PMDB) (9,53,70)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (2,63)

 7.  VAGO (68)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM) (48)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (18,46)

Efraim Morais   (DEM) (44)

Raimundo Colombo   (DEM) (50)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,43)

Jayme Campos   (DEM) (13,47)

Cícero Lucena   (PSDB) (23)

João Tenório   (PSDB) (24)

Arthur Virgílio   (PSDB) (23,74)

Tasso Jereissati   (PSDB) (23)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (46)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (17,42)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (49)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (46)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (45)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,51)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (26)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,22,73)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (27)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (25,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (52)

Gim Argello (52)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,52)

 2.  Fernando Collor (52)
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PDT
Osmar Dias (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
23. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
24. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
25. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
26. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
27. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
30. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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32. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
33. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
34. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
35. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
36. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
37. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
38. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
39. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
40. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
41. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
43. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
44. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
46. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
49. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
51. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
53. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
55. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
56. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
60. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
61. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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62. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
63. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
67. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
68. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
70. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344

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:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)
VAGO (6)

Expedito Júnior   (PR)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)
 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
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) (7)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  VAGO (8)

PDT PSDB PMDB (1)

Cícero Lucena   (PSDB)  1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516

Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br



144 sexta-feira 29 ORDEM DO DIA maio de 2009

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

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  - CAS
Número de membros: 21 titulares  e 21 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

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

Flávio Arns   (PT) (3,18,36)

Augusto Botelho   (PT) (29)

Paulo Paim   (PT) (30)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Expedito Júnior   (PR) (34)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (31,60,62)

Renato Casagrande   (PSB) (31,58,65)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (27)

 2.  César Borges   (PR) (28)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (26,32)

 6.  VAGO (31)

 7.  José Nery   (PSOL) (31,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (57,68)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,50)

Paulo Duque   (PMDB) (6,54)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (51)

Mão Santa   (PMDB) (52)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (55)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (56)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (49)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (48)

 5.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM) (38)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (41)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,39)

Raimundo Colombo   (DEM) (37)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24,46)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (21,66)

Papaléo Paes   (PSDB) (20)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (45)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (43)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,44)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,40)

 5.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,67)

 6.  João Tenório   (PSDB) (22)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB) (23,42)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,61)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
21. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
22. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
23. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
24. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
26. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
27. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
30. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
31. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
36. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
37. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
38. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
39. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
42. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
45. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
63. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade ¿ PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
64. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).

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
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PT-PR)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Efraim Morais   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (9)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (3,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (2)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)

Flávio Arns   (PT) (6)  1.  Paulo Paim   (PT) (7)

PMDB
Paulo Duque (5)  1.  Leomar Quintanilha (10)

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (8)  1.  Gim Argello   (PTB) (4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
4. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).

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 PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM) (12)

Papaléo Paes   (PSDB) (11)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,4)

 2.  João Tenório   (PSDB) (2,9)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)

Augusto Botelho   (PT) (5)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,10)

PMDB
Mão Santa (8)  1.  Paulo Duque (3)

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (6)  1.  João Durval   (PDT) (7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.

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 EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Paulo Paim   (PT)  1.  José Nery   (PSOL)

PMDB
Mão Santa  1.  Wellington Salgado de Oliveira 

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).

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 Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Wellington Salgado de Oliveira  (PMDB-MG)

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

Marina Silva   (PT) (37,71)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,39)

Eduardo Suplicy   (PT) (37)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (35)

Ideli Salvatti   (PT) (37)

Expedito Júnior   (PR) (31,52)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,32)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,36)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,34,74)

 5.  César Borges   (PR) (30,52)

 6.  Serys Slhessarenko   (PT) (19,38,77)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,63)

Almeida Lima   (PMDB) (58,63)

Gilvam Borges   (PMDB) (59,63)

Francisco Dornelles   (PP) (62,63)

Valter Pereira   (PMDB) (2,63)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,56,68)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,64)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (61,67)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (60,66,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,69,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,57,65)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (45)

Demóstenes Torres   (DEM) (42)

Jayme Campos   (DEM) (51)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (44)

Alvaro Dias   (PSDB) (25,72)

Sérgio Guerra   (PSDB) (29,75)

Lúcia Vânia   (PSDB) (25)

Tasso Jereissati   (PSDB) (25)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (50)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (49)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (43)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,47)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,46)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (26)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (24)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,70)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (28,73)

PTB (7)

Romeu Tuma (48)  1.  Gim Argello (41)

PDT
Osmar Dias (12,13,23)  1.  Patrícia Saboya (11,22,53)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
25. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
32. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
36. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
37. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
40. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
48. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
49. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
50. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
52. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 -
GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).

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 Flávio Arns  (PT-PR)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Lúcia Vânia  (PSDB-GO)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)

Flávio Arns   (PT) (33)

Augusto Botelho   (PT) (33)

Fátima Cleide   (PT) (33)

Paulo Paim   (PT) (33,45,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

Marina Silva   (PT) (38)

Expedito Júnior   (PR) (30)

 1.  João Pedro   (PT) (1,35)

 2.  Ideli Salvatti   (PT) (34)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,31)

 4.  José Nery   (PSOL) (37)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,67)

 6.  João Ribeiro   (PR) (36,71)

 7.  VAGO (36)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (59)

VAGO (8,16,64,70)

Gilvam Borges   (PMDB) (54)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (62)

Gerson Camata   (PMDB) (60)

Francisco Dornelles   (PP) (5,9,55)

VAGO (58,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (63)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (63)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (63)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (53)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (56)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,57)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (61)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,46)

Marco Maciel   (DEM) (51)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,50)

Heráclito Fortes   (DEM) (41)

José Agripino   (DEM) (13,43)

Adelmir Santana   (DEM) (44)

Alvaro Dias   (PSDB) (24)

Cícero Lucena   (PSDB) (23)

Lúcia Vânia   (PSDB) (29,69)

Marisa Serrano   (PSDB) (25)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (39)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,48)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (49)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (40)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,52)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,47)

 7.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (26,68)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (27)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (28)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (22)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,42)

Romeu Tuma (42)

 1.  João Vicente Claudino (42)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (42)

PDT
Cristovam Buarque (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
23. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
24. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
25. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
27. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
29. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
30. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
31. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
35. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
37. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
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39. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
40. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
41. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
42. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
44. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
45. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
52. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
53. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (7)

Flávio Arns   (PT)
Sérgio Zambiasi   (PTB)

 1.  VAGO (7)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)
 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)
Paulo Duque   (PMDB)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  Valter Pereira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (4)

Romeu Tuma   (PTB)
Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)
Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  VAGO (1,6)

 2.  Marco Maciel   (DEM)
 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5)

 4.  Eduardo Azeredo   (PSDB)
 5.  VAGO (7)

PDT
VAGO (7)  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 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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 Renato Casagrande  (PSB-ES)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

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

Renato Casagrande   (PSB) (26)

Marina Silva   (PT) (7,26)

João Pedro   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (23)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (22)

 2.  César Borges   (PR) (24)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (25)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (38)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (38)

Gilvam Borges   (PMDB) (39)

Valter Pereira   (PMDB) (38)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (38)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,40)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (38)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (29)

Kátia Abreu   (DEM) (31)

Heráclito Fortes   (DEM) (33)

Eliseu Resende   (DEM) (32)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,19)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (34)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,35)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,27)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,30)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,14)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (18)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (17)

PTB
Gim Argello (6,28)  1.  Sérgio Zambiasi (28)

PDT
Jefferson Praia (8,13,36,41)  1.  Cristovam Buarque (12,37,42)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 -
GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
18. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
26. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
32. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
34. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
36. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).

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:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)

Renato Casagrande   (PSB)
Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  VAGO (4)

 2.  VAGO (4)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

VAGO (4)

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 ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

César Borges   (PR)
VAGO (8)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)
 2.  VAGO (8)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)  1.  VAGO (3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Cícero Lucena   (PSDB) (5,7)

 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. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO
RELATOR:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

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

Marina Silva   (PT) (1)

Renato Casagrande   (PSB)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
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)

Notas:
1. Em 18.06.2008, a Senadora Marina Silva é designada titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão(Of. Nº 57/2008-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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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO
RELATOR:  VAGO

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

Renato Casagrande   (PSB)
VAGO (1)

 1.  VAGO (5)

 2.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  VAGO (2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Flexa Ribeiro   (PSDB)
Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  VAGO (3)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:  Senador José Nery  (PSOL-PA)

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

Flávio Arns   (PT) (22)

Fátima Cleide   (PT) (22)

Paulo Paim   (PT) (22)

VAGO (2,23,48)

José Nery   (PSOL) (21)

 1.  João Pedro   (PT) (19)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (20)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (11,24,30)

 4.  Marina Silva   (PT) (24,45)

 5.  Magno Malta   (PR) (24,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (38,44)

Gerson Camata   (PMDB) (33)

VAGO (40,43)

Gilvam Borges   (PMDB) (39)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,34)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (36)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (35)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (37)

 4.  Mão Santa   (PMDB) (42)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (41)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (3,32)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (27)

Eliseu Resende   (DEM) (4,28)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

VAGO (1,5)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (29)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (25)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (26)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  VAGO (16,47)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (18)

PTB (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (14)  1.  Jefferson Praia (15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
25. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
26. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
27. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
29. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
33. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, vago em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).

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:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

Paulo Paim   (PT)
Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Flávio Arns   (PT)
 2.  VAGO (4)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

 1.  VAGO (3)

 2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1,5)

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 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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 ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
5. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.

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 PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

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 DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

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

José Nery   (PSOL)
 1.  Flávio Arns   (PT)
 2.  VAGO 

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO 

 2.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
 1.  VAGO 

Notas:
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.

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 Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (40)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,75)

João Ribeiro   (PR) (44,71)

João Pedro   (PT) (47)

Tião Viana   (PT) (42,55,68)

 1.  Flávio Arns   (PT) (39,70)

 2.  Marina Silva   (PT) (38)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,74)

 4.  Magno Malta   (PR) (43)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,41,50,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (62)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,66,73)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (2)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,61)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais   (DEM) (48)

Demóstenes Torres   (DEM) (58)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,57)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,52)

João Tenório   (PSDB) (33,69)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (35)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (11,54)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,51)

 3.  José Agripino   (DEM) (23,27,56)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (53)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (37)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,34,72)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (36)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,49)  1.  Mozarildo Cavalcanti (49)

PDT
Patrícia Saboya (32,59)  1.  Cristovam Buarque (20,31,60)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
70. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
71. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
72. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
73. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
74. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
75. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa   (PMDB)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.

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 PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): 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 DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

José Agripino   (DEM)
Kátia Abreu   (DEM)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
VAGO (1)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Augusto Botelho   (PT)  1.  Tião Viana   (PT)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).

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 Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

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

Serys Slhessarenko   (PT) (21)

Delcídio Amaral   (PT) (21,32,55)

Ideli Salvatti   (PT) (21)

Inácio Arruda   (PC DO B) (18)

Fátima Cleide   (PT) (16)

João Ribeiro   (PR) (25)

 1.  Marina Silva   (PT) (17)

 2.  Paulo Paim   (PT) (19,32,58)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (24)

 4.  Expedito Júnior   (PR) (20)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (23)

 6.  João Pedro   (PT) (22)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (53,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (54)

Paulo Duque   (PMDB) (47)

Mão Santa   (PMDB) (5,9,43)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,56)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (44)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,46)

 2.  Lobão Filho   (PMDB) (30,51)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,45)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (50)

 5.  VAGO (49,64)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (52,60,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (29)

Eliseu Resende   (DEM) (27)

Heráclito Fortes   (DEM) (36)

Jayme Campos   (DEM) (34)

Kátia Abreu   (DEM) (7,35)

Mário Couto   (PSDB) (41,62)

João Tenório   (PSDB) (42,57)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (13)

Marconi Perillo   (PSDB) (40)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (26)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (38)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (33)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (28)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,31)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (13)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (14,59)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (13,61)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (15)

PTB (4)

Fernando Collor (37)  1.  Gim Argello (37)

PDT
João Durval (12)  1.  Osmar Dias (39)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
14. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
17. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
24. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
25. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
26. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
27. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
31. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
32. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
34. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
35. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
37. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
56. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
57. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)

César Borges   (PR) (24)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (26)

José Nery   (PSOL) (25)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,27)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (23,50)

 3.  VAGO (23)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (33,41)

Valter Pereira   (PMDB) (1,48)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,45)

Almeida Lima   (PMDB) (43)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (44)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (47)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (42)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (46,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (30)

Marco Maciel   (DEM) (36)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (37)

Adelmir Santana   (DEM) (31)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (19)

Papaléo Paes   (PSDB) (21)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (29)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (38)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,34)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,32)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (22)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (10,13,17)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (20)

PTB (5)

Gim Argello (35)  1.  Mozarildo Cavalcanti (35)

PDT
Jefferson Praia (8,15,40)  1.  João Durval (16,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
26. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
27. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
34. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
36. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
38. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)

Delcídio Amaral   (PT) (22)

João Pedro   (PT) (20)

Augusto Botelho   (PT) (19,31,49)

César Borges   (PR) (21,54)

 1.  Paulo Paim   (PT) (22)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,18)

 3.  Expedito Júnior   (PR) (17)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (23,52)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,11,36,44)

Neuto De Conto   (PMDB) (34,48)

Gerson Camata   (PMDB) (37,43)

Valter Pereira   (PMDB) (47,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (41,42)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,46)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (38,45)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (35,39)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (27)

Raimundo Colombo   (DEM) (26)

Kátia Abreu   (DEM) (25)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,33)

VAGO (13,53)

Mário Couto   (PSDB) (14)

Marisa Serrano   (PSDB) (12)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,30)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (32)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,28)

 4.  José Agripino   (DEM) (29)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (16)

 6.  João Tenório   (PSDB) (12)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (15)

PTB (5)

Romeu Tuma (9,24)  1.  Sérgio Zambiasi (24,51)

PDT
Osmar Dias  1.  João Durval 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
18. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
24. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
25. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
32. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
33. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
35. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
38. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
39. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
41. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
43. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, vago em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)
 2.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
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) (3)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  VAGO (4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Lobão Filho  (PMDB-MA)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (4)

Marcelo Crivella   (PRB) (20)

Renato Casagrande   (PSB) (22)

Magno Malta   (PR) (21)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (18)

 2.  Flávio Arns   (PT) (20)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,42)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,46)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (35)

Lobão Filho   (PMDB) (39)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,37)

Valdir Raupp   (PMDB) (38,47)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (34)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (36)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,40,43,48)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (29)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,31)

José Agripino   (DEM) (6,12,24)

Efraim Morais   (DEM) (27)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (17,28)

Papaléo Paes   (PSDB) (15)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (26)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (23)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (30)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (17,28)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (14,49)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,17,44)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (25)  1.  Fernando Collor (25)

PDT
Patrícia Saboya (13,33)  1.  Cristovam Buarque (32)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
17. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
18. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
22. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
23. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
29. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
47. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS -

Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)

Flávio Arns   (PT)
Renato Casagrande   (PSB)

 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)
 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (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. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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 ) (3)

Marcelo Crivella   (PRB)
VAGO (5)

 1.  VAGO (5)

 2.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1)  1.  VAGO (4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,5)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Mão Santa não mais pertencer à Comissão.
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 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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3) 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):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO) (1)

PTB
VAGO (2)

PDT
Patrícia Saboya   (CE)

PR
Expedito Júnior   (RO)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  05/03/2009
Notas:
1. Indicada para ocupar a vaga destinada ao PT, conforme Of. 013/2009-GLDPT, lido na sessão do dia 03.03.2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Cavalcanti, conforme Of. nº 088/2009/GLPTB.
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