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CONGRESSO NACIONAL

LEI Nº 11.656, DE 16 DE ABRIL DE 2008

Abre crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, no
valor global de R$1.646.339.765,00 (um bilhão, seiscentos e quarenta e seis milhões, trezentos
e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais), para os fins que especifica.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 402, de 2007, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do
disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado
com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$1.646.339.765,00 (um bilhão, seiscentos e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e nove
mil, setecentos e sessenta e cinco reais), para atender às programações constantes dos Anexos I e III desta
Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei decorrem de:
I – superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2006, no valor de
R$163.846.548,00 (cento e sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e
oito reais), sendo:
a) R$ 148.056.406,00 (cento e quarenta e oito milhões, cinqüenta e seis mil, quatrocentos e seis reais) de Recursos Ordinários; e
b) R$ 15.790.142,00 (quinze milhões, setecentos e noventa mil, cento e quarenta e
dois reais) de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Combustíveis;
II – excesso de arrecadação, no valor de R$714.084.066,00 (setecentos e quatorze milhões, oitenta e
quatro mil, sessenta e seis reais), sendo:
a) R$8.000.000,00 (oito milhões de reais) de Recursos Próprios gerados pelas empresas estatais;
b) R$702.147.375,00 (setecentos e dois milhões, cento e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais) de Recursos de Concessões e Permissões; e
c) R$3.936.691,00 (três milhões, novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa
e um reais) de Recursos Próprios Não-Financeiros; e
III – anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$768.409.151,00 (setecentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e nove mil, cento e cinqüenta e um reais), conforme indicado no Anexo II
desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 16 de abril de 2008. – 187º da Independência e 120º da República, – Senador
Garibaldi Alves Filho, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente, nos termos dos
arts. 48, inciso XXVIII, e 91, inciso II, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2008

Suspende a execução do § 2º do art. 250 do Decreto-Lei nº 5, de 15 de março de
1975, com as redações sucessivamente ditadas pela Lei nº 3.188, de 22 de fevereiro de 1999, e
pela Lei nº 3.344, de 29 de dezembro de 1999, todos do Estado do Rio de Janeiro.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É suspensa a execução do § 2º do art. 250 do Decreto-Lei nº 5, de 15 de março de 1975, com
as redações sucessivamente ditadas pela Lei nº 3.188, de 22 de fevereiro de 1999, e pela Lei nº 3.344, de 29 de
dezembro de 1999, todos do Estado do Rio de Janeiro, em virtude de declaração de inconstitucionalidade em
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº
398.933-7, convertido em Recurso Extraordinário.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de abril de 2008. – Senador Garibaldi Alves Filho, Presidente do Senado
Federal.
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ELABORADO PELA SECRETARIA DE ATA DO SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 – ATA DA 53ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 16 DE ABRIL DE 2008
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Ofício
Nº 52/2008, de 7 do corrente, da Frente Nacional de Prefeitos, encaminhando a moção aprovada
pela Plenária da sua 52ª Reunião Geral, ocorrida
nos dias 3 e 4 de abril último, em Niterói/RJ..........
1.2.2 – Mensagem do Presidente da República
Nº 69, de 2008 (nº 191/2008, na origem), de
14 do corrente, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor Antonio Luiz Espínola
Salgado, Ministro de Segunda Classe da Carreira
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Islâmica do
Irã............................................................................
1.2.3 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 132, de 2008,
de autoria do Senador Gerson Camata, que dispõe sobre a criação de Zona de Processamento
de Exportação (ZPE) na região leste do Estado do
Espírito Santo. .......................................................
Projeto de Lei do Senado nº 133, de 2008,
de autoria do Senador Gerson Camata, que dispõe sobre a criação de Zona de Processamento
de Exportação (ZPE) no município de Colatina, no
Estado do Espírito Santo. ......................................
Projeto de Lei do Senado nº 134, de 2008, de
autoria do Senador Eduardo Azeredo, que denomina
“Rodovia Guimarães Rosa” o trecho da rodovia BR135 entre o entroncamento com a rodovia BR-040,
no Município de Curvelo, e Januária, no Estado de
Minas Gerais...........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 135, de 2008, de
autoria do Senador João Durval, que altera o inciso
III do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
1988, para isentar do Imposto de Renda da Pessoa
Física os rendimentos auferidos a título de pensão
alimentícia judicial...................................................
Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2008, de
autoria do Senador Expedito Júnior, que acrescenta
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dispositivos aos arts. 31 e 55 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública e
dá outras providências, para determinar a obrigatoriedade de estipulação de domicilio bancário para
os contratados, de forma a facilitar-lhes o acesso
ao crédito................................................................
1.2.4 – Pareceres
Nº 310, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 278, de
2007 (nº 2.186/2006, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária de Dionísio Cerqueira
– ARCOM para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina...........................................
Nº 311, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 294, de
2007 (nº 115/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Aliança Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Concórdia, Estado de Santa Catarina...............
Nº 312, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 325, de
2007 (nº 184/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores da Vila Santo Antônio e
Vizinhos para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Andradas, Estado de
Minas Gerais........................................................
Nº 313, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 338, de
2007 (nº 172/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Vizinhança de Difusão Comunitária de Águas Lindas de Goiás para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Águas Lindas de Goiás,
Estado de Goiás.....................................................
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Nº 314, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 339, de
2007 (nº 173/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Pomerode Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Pomerode, Estado de Santa Catarina....................
Nº 315, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 353, de
2007 (nº 152/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Cultural e Comunitária Amigos de Porto Belo – SC
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Porto Belo, Estado de Santa Catarina............................................................................
Nº 316, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 361, de
2007 (nº 209/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária de Cultura e Arte de Aimorés – MG
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Aimorés, Estado de Minas Gerais.....
Nº 317, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 364, de
2007 (nº 213/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão Novos Tempos
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais.......................................................................
Nº 318, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de
2007 (nº 261/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Rio Negrinho Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina................
Nº 319, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 378, de
2007 (nº 279/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Goiatuba Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Goiatuba, Estado de Goiás................................
Nº 320, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 388, de
2007 (nº 162/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Videira Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Videira, Estado de Santa Catarina.........................
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Nº 321, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 409, de
2007 (nº 288/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Momento FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Xanxerê, Estado de Santa Catarina..................
Nº 322, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 419, de
2007 (nº 148/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização ao Governo
do Estado de Mato Grosso para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso.............................
Nº 323, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 445, de
2007 (nº 125/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
de Radiodifusão e Comunicação Comunitária de
Águas de Lindóia para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Águas de Lindóia,
Estado de São Paulo..............................................
Nº 324, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 451, de
2007 (nº 214/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
e TV Schappo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Miguelópolis, Estado de São Paulo...................
Nº 325, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 457, de
2007 (nº 281/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Nova Amparo Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Amparo, Estado de São Paulo...............
Nº 326, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 469, de
2007 (nº 328/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Ultra FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Quissamã, Estado do Rio de Janeiro.....................
Nº 327, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 477, de
2007 (nº 304/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Paraíso para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro..........................
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Nº 328, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 479, de
2007 (nº 316/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Amigos de Novo Progresso para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Novo Progresso, Estado do Pará............................
Nº 329, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 480, de
2007 (nº 317/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Parobé,
Estado do Rio Grande do Sul.................................
Nº 330, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 481, de
2007 (nº 329/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Piranhas para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Piranhas,
Estado de Alagoas..................................................
Nº 331, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 485, de
2007 (nº 267/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural Filadélfia – ACCFI
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Tucuruí, Estado do Pará....................
Nº 332, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de
2008 (nº 163/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio
Canaã Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Guarapari,
Estado do Espírito Santo........................................
Nº 333, de 2008, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de
2008 (nº 350/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária de Mairi para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mairi, Estado
da Bahia..................................................................
1.2.5 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que os Projetos de Decreto
Legislativo nºs 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361,
364, 371, 378, 388, 409, 419, 445, 451, 457, 469,
477, 479, 480, 481, 485, de 2007 e 1 e 7, de 2008,
cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam
apreciados pelo Plenário, nos termos do Ofício nº
42, de 2008, do Presidente da Comissão de Ciên-
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cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática..........................................................................
1.2.6 – Leitura de requerimentos
Nº 440, de 2008, de autoria do Senador Eduardo Azeredo, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar, no período de 20 de
abril a 4 de maio de 2008.......................................
Nº 441, de 2008, de autoria do Senador Gilvam Borges, solicitando licença para tratamento de
saúde, pelo prazo de 130 dias, a partir do dia 17 do
corrente mês...........................................................
Nº 442, de 2008, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar, no período de 29 e 30
do corrente mês......................................................
Nº 443, de 2008, de autoria do Senador João
Pedro e outros Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão especial do Senado Federal, no
dia 3 de julho de 2008, destinada a comemorar os
30 anos do Tratado de Cooperação Amazônica –
TCA.........................................................................
Nº 444, de 2008, de autoria do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso às jornalistas
Dad Squarisi e Arlete Salvador...............................
Nº 445, de 2008, de autoria do Senador
Alvaro Dias, solicitando que seja encaminhado por completo o Relatório de Auditoria TC –
016.236/05-6........................................................
Nº 446, de 2008, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando informações ao Ministro
de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação
Social...................................................................
Nº 447, de 2008, de autoria do Senador José
Maranhão e outros Srs. Senadores, solicitando a
realização de sessão especial para homenagear o
ex-Presidente do Senado e do Congresso Nacional,
Senador Humberto Lucena, no transcurso do 10º
ano de seu falecimento...........................................
Nº 448, de 2008, de autoria do Senador Arthur
Virgílio e outros Srs. Senadores, solicitando voto de
pesar pelo falecimento da Sra. Maria Gerusa Melo
Maciel.....................................................................
1.2.7 – Comunicações da Presidência
Realização de sessão especial, amanhã, às
10 horas, destinada a homenagear o Dia do Exército Brasileiro, de acordo com o Requerimento nº
159, de 2008...........................................................
Destinação do tempo dos oradores no Período
do Expediente da sessão deliberativa ordinária de
amanhã será dedicado a homenagear o jornalista
Assis Chateaubriand, pelo transcurso dos 40 anos
do seu falecimento, de acordo com o Requerimento
nº 366, de 2008. ....................................................
Recebimento, da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, do Ofício nº
39/2008, de 9 do corrente, manifestando-se sobre
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a Proposta de Emenda à Constituição nº 13, de
2003........................................................................
1.2.8 – Ofícios
Nº 156/2008, de 16 de março último, da Liderança do PV na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito, com a finalidade de investigar o uso
dos Cartões Corporativos.......................................
Nº 103/2008, de 4 do corrente, da Liderança
do PMDB e do Bloco da Maioria, de indicação de
membros para integrarem a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Designação dos Senadores Gilvam Borges e Neuto
De Conto, como titulares, e da Senadora Roseana
Sarney e do Senador Paulo Duque, como suplentes, para integrarem a referida Comissão...............
Nº 368/2008, de 16 do corrente, da Liderança do Bloco/PMDB, de substituição de membro na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.........................................................
1.2.9 – Discursos do Expediente
SENADOR MÃO SANTA – Indignação com
o pronunciamento do Ministro Paulo Bernardo, que
chamou os parlamentares de irresponsáveis. .......
SENADORA IDELI SALVATTI – Regozijo pela
aprovação, hoje, na CCJ, da proposta de emenda
à Constituição sobre a desvinculação da DRU para
a educação. Agradecimentos à ONU pela inclusão
do nome de S. Exa., dentre 26 personalidades brasileiras, para serem ouvidas sobre a realidade da
democracia no País................................................
SENADOR MÁRIO COUTO – Indignação com
a situação do hospital de Santarém, que ainda não
entrou em funcionamento. Críticas à Governadora
Ana Júlia Carepa. ..................................................
SENADOR CÉSAR BORGES, como Líder –
Homenagem pelo transcurso dos 56 anos de atuação no Brasil do Lyons Clube...............................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Homenagem
aos prefeitos que participaram da Marcha à Brasília,
com destaque aos prefeitos paraenses. Registro da
realização do Terceiro Encontro Regional do PSDB,
na cidade de Santarém – PA. Considerações sobre
a situação do Hospital Regional de Santarém. A
atuação do MST no Pará. Críticas ao Governo do
Pará........................................................................
SENADOR GERSON CAMATA – Apelo às autoridades competentes para que alterem a portaria
que proíbe a venda de carros populares movidos a
diesel, no mercado nacional...................................
SENADOR JOSÉ NERY – Saudação aos prefeitos pela XI Marcha Nacional à Brasília. Apoio aos
índios da reserva Raposa Serra do Sol. Saudação
à realização de mais um Acampamento Terra Livre,
do Movimento Indígena Nacional. .........................
SENADOR JEFFERSON PÉRES, como Líder
– Cumprimentos à Executiva Nacional do Partido
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dos Trabalhadores, pelo posicionamento contrário à proposta de terceiro mandato ao Presidente
Lula......................................................................
SENADOR PAPALÉO PAES – Expectativas
com relação ao cumprimento por parte do Governo,
do acordo firmado em torno do aumento salarial dos
militares dos ex-Territórios......................................
SENADOR RAIMUNDO COLOMBO – Registro da XI Marcha dos Prefeitos a Brasília. Criticas à
distribuição da arrecadação tributária.....................
SENADORA KÁTIA ABREU – Saudação à XI
Marcha dos Prefeitos a Brasília..............................
SENADOR ADELMIR SANTANA, como Líder – Regozijo pela inauguração, nesta manhã, da
Estação do Metrô na Ceilândia. ............................
1.3 – ORDEM DO DIA
Item extrapauta
Parecer nº 309, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem
nº 51, de 2008 (nº 91/2008, na origem), que submete à consideração do Senado Federal o nome
do Senhor Mário Rodrigues Junior, para exercer
o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. Aprovado. (Votação
Nominal)..............................................................
Item extrapauta
Mensagem nº 276, de 2007 (nº 987/2007,
na origem), da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, que submete à apreciação do
Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso IV,
da Constituição Federal, com § 1º do art. 39 da Lei
nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, e com o §
1º do art. 46 do Anexo I ao Decreto nº 5979, de 6
de dezembro de 2006, a escolha do Senhor Carlos
Eduardo Sette Camara da Fonseca Costa, Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Paquistão e, cumulativamente, o
cargo de Embaixador do Brasil junto a República
Islâmica dp Afeganistão e à República do Tadjiquistão. Aprovado o Parecer nº 334, de 2008 – CRE.
(Votação Nominal)..................................................
Item extrapauta
Mensagem nº 41, de 2008 (nº 28/2008, na
origem), da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, que submete à apreciação do
Senado Federal, o nome do Senhor Raul Campos
e Castro, 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 aos Emirados Árabes
Unidos. Aprovado o Parecer nº 335, de 2008 –
CRE. (Votação Nominal).........................................
Item extrapauta
Mensagem nº 48, de 2008 (nº 48/2008, na
origem), da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, que submete à apreciação do
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Senado Federal a escolha que deseja fazer, do
Senhor Cesário Melantonio Neto, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixaddor do Brasil junto
à República Árabe do Egito, e, cumulativamente, o
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado da
Eritréia e na República Democrática Somali, desde
que obtidos os agréments dos governos desses países. Aprovado o Parecer nº 336, de 2008 – CRE.
(Votação Nominal)..................................................
Item extrapauta
Mensagem nº 49, de 2008 (nº 80/2008, na
origem), da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, que submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor Edgard
Antonio Casciano, Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Árabe da Síria. Leitura do Parecer nº 337, de 2008
– CRE. ...................................................................
1.3.1 – Comunicação da Presidência
Esclarecimentos sobre a apuração, hoje, da
votação de vetos presidenciais realizada na sessão
do Congresso Nacional, no dia de ontem...............
1.3.2 – Ordem do Dia (continuação)
Item extrapauta (continuação)
Mensagem nº 49, de 2008 (nº 80/2008, na
origem), da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, que submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor Edgard
Antonio Casciano, Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Árabe da Síria. Aprovado o Parecer nº 337, de
2008 – CRE. (Votação Nominal).............................
Item extrapauta
Mensagem nº 53, de 2008 (nº 103/2008, na
origem), da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, que submete à apreciação do
Senado Federal o nome do Senhor José Fiuza
Neto, Ministro de Segunda 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 Guiné.
Aprovado o Parecer nº 338, de 2008 – CRE. (Votação Nominal).......................................................
Item 1 (Encontra-se sobrestando a pauta,
nos termos do § 6ºdo art. 62 da Constituição
Federal)
Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2008,
que altera a redação da Lei nº 11.368, de 9 de novembro de 2006, para dar novo prazo à aposentadoria especial de trabalhador rural empregado e para
estender ao trabalhador rural enquadrado como
contribuinte individual o prazo previsto no art. 143
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da Lei nº 8.213, de 24 de junho de 1991, e trata do
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, instituído pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de
2003. (Proveniente da Medida Provisória nº 385, de
2007). Rejeitado os pressupostos de relevância
e urgência e constitucionalidade, após Parecer
nº 339, de 2008 – PLEN (Relator Revisor: Senador Romero Jucá), tendo usado da palavra os Srs.
Alvaro Dias, Arthur Virgílio, José Agripino, Osmar
Dias.........................................................................
Item 2 (Encontra-se sobrestando a pauta,
nos termos do § 6º do art. 62 da Constituição
Federal)
Medida Provisória nº 405, de 2007, que abre
crédito extraordinário, em favor da Justiça Eleitoral
e de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor
global de cinco bilhões, quatrocentos e cinqüenta
e cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil e
seiscentos e sessenta reais), para os fins que especifica. Aprovada, após Parecer nº 340, de 2008
– PLEN (Relator Revisor: Senador Renato Casagrande). À promulgação. .......................................
Item 3 (Encontra-se sobrestando a pauta,
nos termos do § 6º do art. 62 da Constituição
Federal)
Medida Provisória nº 406, de 2007, que abre
crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos
do Poder Executivo, no valor global de um bilhão,
duzentos e cinqüenta milhões, setecentos e trinta e
três mil, quatrocentos e noventa e nove reais, para
os fins que especifica. Aprovada, após Parecer nº
341, de 2008 – PLEN (Relator Revisor: Senador
Gim Argello). À promulgação. ................................
São os seguintes o itens transferidos para
a sessão deliberativa ordinária de amanhã, em
virtude do término do prazo regimental da sessão:
Item 4
Medida Provisória nº 407, de 2007, que autoriza, em caráter excepcional, a prorrogação de
contratos temporários no âmbito de projetos de
cooperação com prazo determinado, implementados mediante acordos com organismos internacionais; e altera a Lei nº 10.480, de 2 de julho
de 2002, prorrogando o prazo de recebimento de
gratificações pelos servidores ou empregados requisitados pela Advocacia-Geral da União; as Lei
nº s 11.171, de 2 de setembro de 2005, e 11.233,
de 22 de dezembro de 2005, prorrogando o prazo
de manutenção de Funções Comissionadas Técnicas no Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes – DNIT e no Ministério da Cultura,
respectivamente; e a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, no tocante à Carreira de Analista
de Infra-Estrutura.................................................
Item 5
Medida Provisória nº 408, de 2007, que abre
crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos
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do Poder Executivo, no valor global de três bilhões,
quinze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil,
cento e oitenta e dois reais, para os fins que especifica........................................................................
Item 6
Medida Provisória nº 409, de 2007, que abre
crédito extraordinário, em favor de diversos órgãos
do Poder Executivo, no valor global de setecentos e
cinqüenta milhões, quatrocentos e sessenta e cinco
mil reais, para os fins que especifica......................
Item 7 (Incluído em Ordem do Dia, nos
termos do parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2008
(apresentado como conclusão do Parecer nº 84, de
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior), que
aprova a programação monetária para o quarto
trimestre de 2007....................................................
Item 8
Proposta de Emenda à Constituição nº 48,
de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Magalhães, que dispõe sobre
aplicação de recursos destinados à irrigação.........
Item 9
Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
2005, tendo como primeiro signatário o Senador
Cristovam Buarque, que altera o art. 45 da Constituição para conceder ao brasileiro residente no
exterior o direito de votar nas eleições...................
Item 10
Proposta de Emenda à Constituição nº 38,
de 2004, tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66,
da Constituição Federal, para estabelecer o voto
aberto nos casos em que menciona, terminando
com o voto secreto do parlamentar........................
Item 11
Proposta de Emenda à Constituição nº 50,
de 2006, tendo como primeiro signatário o Senador
Paulo Paim, que inclui o art. 50-A e altera os arts.
52, 55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto nos casos em que menciona,
terminando com o voto secreto parlamentar..........
Item 12
Proposta de Emenda à Constituição nº 86,
de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador
Alvaro Dias, que altera o § 2º do art. 55 da Constituição Federal (determina o voto aberto para a
perda de mandato de deputados e senadores)......
Item 13
Proposta de Emenda à Constituição nº 57,
de 2005, tendo como primeiro signatário o Senador Marco Maciel, que dá nova redação ao § 4º do
art. 66 da Constituição, para permitir que os vetos
sejam apreciados separadamente no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.........................
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Item 14 (Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18,
de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e
9, de 2004)
Proposta de Emenda à Constituição nº 20,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador José Roberto Arruda, que altera o art. 228 da
Constituição Federal, reduzindo para dezesseis
anos a idade para imputabilidade penal.................
Item 15 (Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20,
de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e
9, de 2004)
Proposta de Emenda à Constituição nº 18,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Romero Jucá, que altera a redação do art. 228 da
Constituição Federal...............................................
Item 16 (Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 20,
de 1999; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador
José Roberto Arruda, que altera o artigo 228 da
Constituição Federal, reduzindo para dezesseis
anos a idade para imputabilidade penal.................
Item 17 (Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 20,
de 1999; 3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)
Proposta de Emenda à Constituição nº 26, de
2002, tendo como primeiro signatário o Senador Íris
Rezende, que altera o artigo 228 da Constituição
Federal, para reduzir a idade prevista para a imputabilidade penal, nas condições que estabelece....
Item 18 (Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 20,
de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)
Proposta de Emenda à Constituição nº 90,
de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo único no artigo 228, da Constituição Federal, para considerar
penalmente imputáveis os maiores de treze anos
que tenham praticado crimes definidos como hediondos...................................................................
Item 19 (tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e 20,
de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)
Proposta de Emenda à Constituição nº 9, de
2004, tendo como primeiro signatário o Senador
Papaléo Paes, que acrescenta parágrafo ao artigo
228 da Constituição Federal, para determinar a imputabilidade penal quando o menor apresentar idade
psicológica igual ou superior a dezoito anos..........
Item 20
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 57, de 2001 (nº 5.270/2001, naquela
Casa), que altera o art. 36 do Decreto-Lei nº 221,
de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a
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proteção e estímulos à pesca e dá outras providências.................................................................
Item 21
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
12, de 2000 (nº 885/95, na Casa de origem), que
estabelece diretrizes gerais de Programa Nacional
de Habitação para Mulheres com responsabilidade
de sustento da família.............................................
Item 22
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
6, de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem),
que altera os arts. 47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16
de dezembro de 1971. (Dispõe sobre a Administração e o Conselho Fiscal das sociedades cooperativas).............................................................
Item 23
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
26, de 2000, de autoria do Senador Paulo Hartung,
que altera a redação do § 1º do artigo 6º da Lei nº
9.069, de 29 de junho de 1995, para definir que o
Presidente do Banco Central comparecerá, pessoalmente, à Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, para fazer relato sobre a execução da programação monetária que se finda e
a exposição e entrega da Programação Monetária
Trimestral................................................................
Item 24
Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2003 (nº
5.120/2001, na Casa de origem), que dispõe sobre
as atividades das Agências de Turismo..................
Item 25
Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº
5.657/2001, na Casa de origem), que acrescenta
dispositivo à Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994,
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (prescrição
em cinco anos da ação de prestação de contas do
advogado para o seu cliente ou de terceiros por
conta dele)..............................................................
Item 26
Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº
1.071/2003, na Casa de origem), que altera a Lei
nº 10.334, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de fabricação e comercialização de lâmpadas incandescentes para uso em
tensões de valor igual ou superior ao da tensão
nominal da rede de distribuição, e dá outras providências...................................................................
Item 27
Projeto de Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº
4.465/2001, na Casa de origem), que altera a Lei
nº 5.917, de 10 de setembro de 1973 (inclui novo
trecho na relação descritiva das rodovias no Sistema Rodoviário Nacional)........................................
Item 28
Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº
45/99, na Casa de origem), que veda a exigência de
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carta de fiança aos candidatos a empregos regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. ....
Item 29
Projeto de Lei da Câmara nº 111, de 2005
(nº 3.796/2004, na Casa de origem), que dispõe
sobre a Política Nacional de Orientação, Combate
e Controle dos Efeitos Danosos da Exposição ao
Sol à Saúde e dá providências correlatas..............
Item 30
Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 2005
(nº 1.153/2003, na Casa de origem), que modifica
o inciso II do caput do art. 44 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996 (dispõe sobre o aproveitamento de matérias cursadas em seminários de
filosofia ou teologia)................................................
Item 31
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº
1.696/2003, na Casa de origem), que altera o § 2º
do art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde (acrescenta o planejamento
familiar nos casos de cobertura dos planos ou seguros privados de assistência à saúde).................
Item 32
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº
1.984/2003, na Casa de origem), que altera o inciso XIII do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas como
obras protegidas pela legislação dos direitos autorais).........................................................................
Item 33
Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº
4.730/2004, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que dá nova redação aos
arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943 (dispõe sobre a autenticidade
de peças oferecidas para prova no processo trabalhista e sobre o cabimento de recurso ordinário
para instância superior)..........................................
Item 34
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº
2.822/2003, na Casa de origem), que acrescenta
parágrafo único ao art. 1º da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a
boa-fé nas relações de trabalho. ...........................
Item 35
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2006 (nº
819/2003, na Casa de origem), que denomina “Rodovia Ministro Alfredo Nasser” a rodovia BR-174,
entre a cidade de Cáceres – MT e a fronteira com
a Venezuela............................................................
Item 36
Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2006 (nº
4.505/2004, na Casa de origem), que dispõe sobre
o reconhecimento do dia 26 de outubro como Dia
Nacional dos Trabalhadores Metroviários...............
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Item 37
Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2006 (nº
6.248/2005, na Casa de origem), que acrescenta o
§ 3º-C ao art. 30 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e
dá outras providências (determina que cartórios de
registros públicos afixem, em locais de fácil leitura
e acesso, quadros contendo os valores das custas
e emolumentos)......................................................
Item 38
Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2007 (nº
1.791/1999, na Casa de origem), que institui o Dia
Nacional dos Surdos..............................................
Item 39
Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2007 (nº
3.986/2004, na Casa de origem), que institui o Dia
Nacional do Vaqueiro. . ..........................................
Item 40 (Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003)(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 6, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003, de
autoria do Senador Sérgio Cabral, que acrescenta
artigos à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor,
obrigando a comunicação prévia da inclusão do
consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas
ou registros de inadimplentes, e obrigando os fornecedores de bens e serviços a fixar data e turno
para a entrega de bens e prestação de serviços....
Item 41 (Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003)(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 6, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003, de
autoria do Senador Valmir Amaral, que acrescenta
artigo à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), tipificando como
crime a manutenção de informações negativas sobre
consumidor em cadastros, banco de dados, fichas
ou registros por período superior a cinco anos......
Item 42 (Incluído em Ordem do Dia nos
termos do Recurso nº 7, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 169, de 2005, de
autoria do Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências. .........................................................
Item 43
Projeto de Lei do Senado nº 140, de 2007Complementar, 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............................................
Item 44 (Incluído em Ordem do Dia nos
termos do Recurso nº 9, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2007,
de autoria do Senador Flávio Arns, que acrescenta
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parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 para definir condições de qualidade da oferta de educação escolar para crianças
de cinco e seis anos de idade................................
Item 45
Projeto de Lei do Senado nº 702, de 2007, de
iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Apagão Aéreo, que altera a Lei nº 7.565, de 1986
(Código Brasileiro de Aeronáutica), para prever a
divulgação da lista de passageiros nos casos de
acidentes aéreos....................................................
Item 46
Projeto de Lei do Senado nº 703, de 2007, de
iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Apagão Aéreo, que altera a Lei nº 7.565, de 19 de
dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para dispor sobre a distribuição de horários
de pouso e decolagem (slots) em aeroportos congestionados............................................................
Item 47
Projeto de Lei do Senado nº 704, de 2007,
de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do Apagão Aéreo, que altera a Lei nº 6.009, de
26 de dezembro de 1973, que dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos, das facilidades à navegação aérea e dá outras providências;
e o Decreto-Lei nº 1.896, de 17 de dezembro de
1981, que dispõe sobre a utilização de instalações
e serviços destinados a apoiar e tornar segura a
navegação aérea; e revoga a Lei nº 7.920, de 12
de dezembro de 1989; a Lei nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; e a Lei nº 9.825, de 23 de agosto
de 1999, para desonerar as tarifas aeroportuárias e
aeronáuticas e autorizar a sua gradação conforme
o grau de saturação e o horário de utilização dos
respectivos serviços...............................................
Item 48
Projeto de Lei do Senado nº 32, de 2008, de
iniciativa da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, que altera o art. 10 da Lei nº
6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, para introduzir critérios relacionados com as mudanças
climáticas globais no processo de licenciamento
ambiental de empreendimentos com horizonte de
operação superior a vinte e cinco anos..................
Item 49
Projeto de Lei do Senado nº 33, de 2008, de
iniciativa da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a Redução
Certificada de Emissão (RCE) (unidade padrão de
redução de emissão de gases de efeito estufa).....
Item 50
Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2008, de
iniciativa da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a concessão de
subvenção à implementação de Servidão Flores-

9859

9859

9860

9860

9860

9860

9536

Quinta-feira 17

tal, de Reserva Particular do Patrimônio Natural e
de reserva legal, e sobre a possibilidade de recebimento da subvenção na forma de abatimento de
dívidas de crédito rural...........................................
Item 51
Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2008, de
iniciativa da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, que altera dispositivo da Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, para viabilizar
o acesso, ao Sistema Elétrico Interligado Nacional,
dos autoprodutores de energia elétrica..................
Item 52
Parecer nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo favoravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da Senadora Serys
Slhessarenko, que sugere à Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, por seu intermédio, a Subcomissão de Trabalho Escravo, para
analisar todas as matérias que tratem do tema e
que se encontram em tramitação na Casa.............
Item 53
Requerimento nº 1.302, de 2004, de autoria
da Senadora Serys Slhessarenko, que requer com
fundamento no art. 215 do Regimento Interno do
Senado Federal, seja instituída, no âmbito do Senado Federal, a Semana de Ciência e Tecnologia,
a ser celebrada anualmente no mês de outubro,
com o objetivo de mobilizar a população brasileira
para questões científicas, enfatizando o papel da
Ciência no nosso dia-a-dia e demonstrando a sua
importância para a saúde e o desenvolvimento do
País.........................................................................
Item 54
Requerimento nº 778, de 2007, de autoria
da Senadora Kátia Abreu, solicitando a remissa do
Projeto de Lei do Senado nº 202, de 2005, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez
que o prazo na Comissão de Assuntos Econômicos
já se encontra esgotado..........................................
Item 55 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Requerimento nº 882, de 2007, do Senador
Magno Malta, solicitando a apresentação de voto
de aplauso à Polícia Federal pela brilhante atuação
na prisão do traficante internacional Juan Abadia,
líder do cartel colombiano.......................................
Item 56
Requerimento nº 914, de 2007, do Senador
Mozarildo Cavalcanti, solicitando a remessa do Projeto de Lei do Senado nº 312, de 2007, à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez que
o prazo na Comissão de Assuntos Econômicos já
se encontra esgotado.............................................
Item 57 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Requerimento nº 1.072, de 2007, do Senador
Arthur Virgílio, solicitando a apresentação de voto
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de aplauso ao economista Alan Greenspan pelo
lançamento do livro “A era da turbulência: aventuras em um mundo novo”.........................................
Item 58 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Requerimento nº 1.176, de 2007, do Senador
Renato Casagrande, solicitando a apresentação
de voto de louvor ao ex-Vice-Presidente norteamericano Albert Gore Junior e ao IPCC/ Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas por
compartirem o Prêmio Nobel da Paz de 2007......
Item 59
Requerimento nº 1.242, de 2007, do Senador Arthur Virgílio, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 266, de 2007-Complementar,
além da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.....................................
Item 60 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Requerimento nº 1.428, de 2007, do Senador
Pedro Simon, solicitando a apresentação de voto
de louvor e congratulações à Senhora Cristina Fernández Kirchner, por ocasião de sua posse como
Presidenta da República da Argentina...................
Item 61
Requerimento nº 1.494, de 2007, do Senador
Sérgio Zambiasi, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2006, com
o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que já
se encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355, de 2003;
352, de 2004; 370, de 2005; 151 e 531, de 2007,
por regularem a mesma matéria............................
Item 62
Requerimento nº 1.495, de 2007, do Senador
Geraldo Mesquita Júnior, solicitando a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 510,
de 1999, e 505, de 2007, com o Projeto de Lei da
Câmara nº 35, de 2000, que já se encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs 25, 165,
182, 242, 308 e 355, de 2003; 352, de 2004; 370, de
2005; 151 e 531, de 2007, por regularem a mesma
matéria....................................................................
Item 63
Requerimento nº 115, de 2008, do Senador
Cícero Lucena e outros Senhores Senadores, solicitando a criação de Comissão Temporária Externa,
composta por cinco membros titulares e igual número de suplentes, para, no prazo de doze meses,
acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas
e procedimentos referentes às obras do Projeto de
Integração do Rio São Francisco............................
Item 64
Requerimento nº 158, de 2008, do Senador
Flexa Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 29, de 2003, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja
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ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária............................................................................
Item 65
Requerimento nº 176, de 2008, do Senador
Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 303, de 2005, com os
Projetos de Lei do Senado nºs 370, de 1999; 145,
de 2000; e o Projeto de Lei da Câmara nº 151, de
2001, que já se encontram apensados, por regularem a mesma matéria.............................................
Item 66
Requerimento nº 186, de 2008, do Senador
Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Senado nº 210, de 2007, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle..............
Item 67
Requerimento nº 199, de 2008, do Senador
Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 7, de 2005 e 17, de
2006-Complementar, com os Projetos de Lei do
Senado nºs 129 e 183, de 2003 e 291, de 2005,
que já se encontram apensados, por regularem a
mesma matéria.......................................................
Item 68
Requerimento nº 210, de 2008, do Senador
Aloizio Mercadante, solicitando que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2004, que tramita
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado
nºs 187, 2002; 44, de 2004; e 113, de 2006; além
das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos. (Planos de Saúde)............................
Item 69
Requerimento nº 256, de 2008, do Senador
Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 280, de 2004; 132,
191 e 467, de 2007, com o Projeto de Lei do Senado nº 167, de 2003, que já se encontra apensado
aos de nºs 210, de 2003; 75 e 323, de 2004; e 87,
de 2005, por versarem sobre a mesma matéria.....
Item 70
Requerimento nº 352, de 2008, do Senador
Flávio Arns, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 46, de 2008, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte.
(Obrigatoriedade da neutralização das emissões de
gases de efeito estufa decorrentes da realização da
Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 2014.)...
Item 71
Requerimento nº 358, de 2008, de autoria da
Senadora Patrícia Saboya, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2008, além da
Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.
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(Ajudas técnicas na utilização de caixas eletrônicos
por portadores de deficiência visual.).....................
Item 72
Requerimento nº 368, de 2008, do Senador
Wellington Salgado, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 257 e 315, de
2005, por regularem a mesma matéria (liberdade de
manifestação do pensamento e de informação).....
Item 73 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Requerimento nº 417, de 2008, de iniciativa
da Comissão de Diretos Humanos e Legislação
Participativa, solicitando a criação de um Dia Mundial de Solidariedade Parlamentar pela vida da exSenadora Ingrid Betancourt....................................
Item 74 (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Requerimento nº 418, de 2008, de iniciativa
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando a criação de um Dia Mundial de
Solidariedade Parlamentar pela vida da ex-Senadora
Ingrid Betancourt....................................................
1.3.3 – Apreciação de matérias
Requerimentos nºs 440 a 442, de 2008, lidos
no Expediente da presente sessão. Aprovados....
Requerimento nº 425, de 2008, lido em sessão anterior. Aprovado..........................................
1.3.4 – Parecer
Nº 342, de 2008, da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, sobre a Emenda da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado nº 340, de 1999 (nº
2.669/2000, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a instituição do Dia Nacional do Imigrante
Italiano e dá outras providências. ..........................
1.3.5 – Leitura de Projeto de Lei do Congresso
Nº 1, de 2008 – CN, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei
Orçamentária de 2009 e dá outras providências
(Mensagem nº 20, de 2008-CN, nº 192/2008, na
origem). Remessa à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, e estabelecimento de calendário para sua tramitação. (Publicado em Suplemento à presente edição)...........
1.3.6 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR PAPALÉO PAES – Registro da
matéria intitulada “A caixa-preta dos comunistas”,
publicada na revista Veja, edição de 5 de março
último. ....................................................................
SENADOR SÉRGIO GUERRA – Registro
da matéria intitulada “País é lanterninha dos emergentes”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 13 de março último.................................
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO – Registro
da matéria intitulada “Acabou o diálogo”, publicada
na revista IstoÉ Dinheiro, edição de 16 de março
último. ....................................................................
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SENADOR FLEXA RIBEIRO – Registro do editorial intitulado “Dilma fala”, publicado no jornal Folha
de S.Paulo, edição de 4 de abril do corrente.............
SENADOR ROMERO JUCÁ – Considerações
sobre o Prêmio Mário de Andrade, promovido pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional...........................................................................
SENADOR PAULO PAIM – Comemoração, no
dia 18 do corrente mês, do Dia Nacional do Livro
Infantil. Registro da coleta de assinatura pelas sindicais trabalhistas, em apoio à proposta de emenda Constitucional que reduz a jornada semanal de
trabalho sem redução de salários. Cumprimentos
à segunda colocada no concurso Miss Brasil 2008,
Vanessa Vidal, que é deficiente auditiva, bem como
à vencedora, a gaúcha Natália Anderle..................
1.3.7 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, quinta-feira, dia 17, com Ordem do Dia
anteriormente designada........................................
1.4 – ENCERRAMENTO
2 – AGENDA DO PRESIDENTE DO SENADO
FEDERAL SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO,
EM 16/04/2008
3 – ATOS DO DIRETOR-GERAL
Nºs 763 a 765, de 2008................................
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4 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
– 53ª LEGISLATURA
5 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
6 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
7 – COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
8 – CORREGEDORIA PARLAMENTAR
9 – PROCURADORIA PARLAMENTAR
10 – CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
11 – CONSELHO DO DIPLOMA MULHERCIDADÃ BERTHA LUTZ
CONGRESSO NACIONAL

9873

9885

12 – REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO
PARLAMENTO DO MERCOSUL
13 – COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS
ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA (CCAI)
14 – CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
15 – CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
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Ata da 53ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 16 de abril de 2008
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Garibaldi Alves Filho, Alvaro Dias, Gerson Camata,
César Borges, e Antonio Carlos Valadares
ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
AS SRAS. E OS SRS. SENADORES:
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 68 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler:
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
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Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – A mensagem que acaba de ser lida vai à Comissão de Relações Exteriores.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 132, DE 2008
Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação (ZPE) na região
leste do Estado do Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
Zona de Processamento de Exportação na região leste
do Estado do Espírito Santo.
Parágrafo único. A Zona de Processamento de
Exportação de que trata este artigo terá a sua criação,
características, objetivos e funcionamento regulados
pela legislação pertinente.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
As Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)
vêm sendo utilizadas, em diversos países, como importantes instrumentos de transformação de áreas
carentes de maior dinamismo econômico, a partir da
agregação de valor aos produtos provenientes de suas
atividades econômicas tradicionais.
A atualização do marco regulatório das ZPE
mediante a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007,
com posteriores alterações pela Medida Provisória
nº 418, de 14 de fevereiro de 2008, traz a perspectiva de que essas áreas aduaneiras especiais possam contribuir para a redução das desigualdades
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regionais, tão acentuadas no processo de desenvolvimento brasileiro.
O leste do Estado do Espírito Santo é composto
por alguns municípios que representam pólos de desenvolvimento regional em relação às cidades menos
populosas e de menor dinamismo econômico.
Além da própria capital, Vitória, existe na região
leste do Estado, cidades como Linhares, São Mateus,
Vila Velha, Cachoeiro do Itapemirim e Guarapari que,
devido ao fato de apresentarem maior densidade econômica, influenciam as atividades produtivas dos municípios mais próximos.
A criação de uma Zona de Processamento de
Exportação na região leste do Estado do Espírito
Santo contribuiria para agregar valor às atividades
econômicas tradicionais dos pequenos municípios,
geralmente dependentes da agropecuária. Além
disso, permitiria a diversificação da estrutura produtiva da região, o fortalecimento da indústria e do
comércio e a geração de empregos, que se fazem
necessários para reduzir a migração em direção às
cidades maiores.
A região leste capixaba dispõe de condições
de infra-estrutura adequadas para a implantação de
uma ZPE, a exemplo do Complexo Portuário do Espírito Santo, com destaque para os portos de Vitória
e de Tubarão. O estado é cortado por duas rodovias
federais, que já transportam produtos agrícolas e industriais para exportação, provenientes de estados
sem litoral.
Pelas razões expostas, na certeza de que a instalação de uma ZPE traria imensos benefícios à região
leste do Estado do Espírito Santo, peço o apoio aos
Nobres Pares para a aprovação do projeto de lei que
ora apresento.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2008. – Senador Gerson Camata.
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LEGISLAÇÃO CITADA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 418,
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2008.
Altera as Leis nºs 11.508, de 20 de julho
de 2007, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas
de Processamento de Exportação, e 8.256,
de 25 de novembro de 1991, que cria áreas
de livre comércio nos municípios de Pacaraima e Bonfim, no Estado de Roraima, e
dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 6º–A. As importações ou as aquisições no
mercado interno de bens e serviços por empresa autorizada a operar em ZPE terão suspensão da exigência
dos seguintes impostos e contribuições:
I – Imposto de Importação;
II – Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI;
III – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS;
IV – Contribuição Social para o Financiamento
da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior – COFINS–Importação;
V – Contribuição para o PIS/PASEP;
VI – Contribuição para o PIS/PASEP–Importação; e
VII – Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante– AFRMM.
§ 1º A pessoa jurídica autorizada a operar em
ZPE responde pelos impostos e contribuições com a
exigibilidade suspensa na condição de:
I – contribuinte, nas operações de importação,
em relação ao Imposto de Importação, ao IPI, à Contribuição para o PIS/PASEP–Importação, à COFINS–
Importação e ao AFRMM; e
II – responsável, nas aquisições no mercado interno, em relação ao IPI, à Contribuição para o PIS/
PASEP e à Cofins.
§ 2º A suspensão de que trata o caput, quando for relativa a máquinas, aparelhos, instrumentos
e equipamentos, aplica-se a bens, novos ou usados,
para incorporação ao ativo imobilizado da empresa
autorizada a operar em ZPE.
§ 3º Na hipótese de importação de bens usados, a suspensão de que trata o caput será aplicada
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quando se tratar de conjunto industrial e que seja elemento constitutivo da integralização do capital social
da empresa.
§ 4º Na hipótese do § 2º, a pessoa jurídica que
não incorporar o bem ao ativo imobilizado ou revendêlo antes da conversão em alíquota zero ou em isenção,
na forma dos §§ 7º e 8º, fica obrigada a recolher os
impostos e contribuições com a exigibilidade suspensa acrescidos de juros e multa de mora, na forma da
lei, contados a partir da data da aquisição no mercado
interno ou de registro da declaração de importação
correspondente.
§ 5º As matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem, importados ou adquiridos
no mercado interno por empresa autorizada a operar
em ZPE com a suspensão de que trata o caput, deverão ser integralmente utilizados no processo produtivo
do produto final.
§ 6º Nas notas fiscais relativas à venda para empresa autorizada a operar na forma do caput deverá
constar a expressão “Venda Efetuada com Regime de
Suspensão”, com a especificação do dispositivo legal
correspondente.
§ 7º Na hipótese da Contribuição para o PIS/PASEP, da Cofins, da Contribuição para o PIS/PASEP–
Importação, da COFINS–Importação e do IPI, relativos
aos bens referidos no § 2º, a suspensão de que trata
este artigo converte-se em alíquota zero por cento depois de cumprido o compromisso de que trata o caput
do art. 18 e decorrido o prazo de dois anos da data de
ocorrência do fato gerador.
§ 8º Na hipótese do Imposto de Importação e
do AFRMM, a suspensão de que trata este artigo, se
relativos:
I – aos bens referidos no § 2º, converte-se em
isenção depois de cumprido o compromisso de que
trata o caput do art. 18 e decorrido o prazo de cinco
anos da data de ocorrência do fato gerador; e
II – às matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem, resolve-se com a:
a) reexportação ou destruição das mercadorias,
às expensas do interessado; ou
b) exportação das mercadorias no mesmo estado
em que foram importadas ou do produto final no qual
foram incorporadas.
§ 9º Na hipótese de não ser efetuado o recolhimento na forma do § 4º deste artigo ou do inciso II do
§ 3º do art. 18 caberá lançamento de ofício, com aplicação de juros e da multa de que trata o art. 44 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.” (NR)
Art. 2º Os arts. 2º, 3º, 4º, 8º, 9º, 12, 13, 15, 18,
22 e 23 da Lei nº 11.508, de 2007, passam a vigorar
com a seguinte redação:
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“Art. 2º . ..............................................................
....................................................................................
§ 4º O ato de criação de ZPE caducará:
I – se no prazo de doze meses, contado da sua
publicação, a administradora da ZPE não tiver iniciado,
efetivamente, as obras de implantação de acordo com
o cronograma previsto na proposta de criação; e
II – se as obras de implantação não forem concluídas, sem motivo justificado, no prazo de doze meses,
contado da data prevista para sua conclusão, constante
do cronograma da proposta de criação.
§ 5º A solicitação de instalação de empresa em
ZPE será feita mediante apresentação de projeto, na
forma estabelecida em regulamento.” (NR)
“Art. 3º Fica mantido o Conselho Nacional das
Zonas de Processamento de Exportação – CZPE,
criado pelo art. 3º do Decreto-Lei nº 2.452, de 29 de
julho de 1988, com competência para:
I – analisar as propostas de criação de ZPE;
II – aprovar os projetos industriais correspondentes, observado o disposto no § 5º do art. 2º; e
III – traçar a orientação superior da política das
ZPE.
§ 1º Para fins de análise das propostas e aprovação dos projetos, o CZPE levará em consideração,
entre outras que poderão ser fixadas em regulamento,
as seguintes diretrizes:
I – atendimento às prioridades governamentais
para os diversos setores da indústria nacional e da política econômica global, especialmente para as políticas
industrial, tecnológica e de comércio exterior;
II – prioridade para as propostas de criação de
ZPE localizada em área geográfica privilegiada para
a exportação; e
III – valor mínimo em investimentos totais na ZPE
por empresa autorizada a operar no regime de que trata
esta Lei, quando assim for fixado em regulamento.
...
§ 3º O CZPE estabelecerá mecanismos e formas
de monitoramento do impacto da aplicação do regime
de que trata esta Lei na indústria nacional.
§ 4º Na hipótese de constatação de impacto negativo à indústria nacional relacionado à venda de produto industrializado em ZPE para o mercado interno,
o CZPE poderá propor:
I – elevação do percentual de receita bruta decorrente de exportação para o exterior, de que trata o
caput do art. 18; ou
II – vedação de venda para o mercado interno de
produto industrializado em ZPE, enquanto persistir o
impacto negativo à indústria nacional.
§ 5º O Poder Executivo, ouvido o CZPE, poderá
adotar as medidas de que trata o § 4º.” (NR)
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“Art. 4º . ..............................................................
Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre as instalações aduaneiras, os equipamentos de
segurança e de vigilância e os controles necessários
ao seu funcionamento, bem como sobre as hipóteses
de adoção de controle aduaneiro informatizado da ZPE
e de dispensa de alfandegamento.” (NR)
“Art. 8º O ato que autorizar a instalação de empresa em ZPE relacionará os produtos a serem fabricados
de acordo com a sua classificação na Nomenclatura
Comum do Mercosul – NCM e assegurará o tratamento
instituído por esta Lei pelo prazo de até vinte anos.
Parágrafo único. A empresa poderá solicitar alteração dos produtos a serem fabricados, na forma
estabelecida pelo Poder Executivo.” (NR)
“Art. 9º A empresa instalada em ZPE não poderá constituir filial ou participar de outra pessoa jurídica
localizada fora de ZPE, ainda que para usufruir incentivos previstos na legislação tributária.” (NR)
“Art. 12. ...
I – dispensa de licença ou de autorização de órgãos federais, com exceção dos controles de ordem
sanitária, de interesse da segurança nacional e de
proteção do meio ambiente, vedadas quaisquer outras
restrições à produção, operação, comercialização e
importação de bens e serviços que não as impostas
por esta Lei; e
II – somente serão admitidas importações, com
a suspensão do pagamento de impostos e contribuições de que trata o art. 6º–A, de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, novos ou usados, e de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem necessários à instalação industrial ou
destinados a integrar o processo produtivo.
§ 3º O disposto no art. 17 do Decreto-Lei nº 37,
de 18 de novembro de 1966, não se aplica aos produtos importados nos termos do art. 6º–A, os quais, se
usados, ficam dispensados das normas administrativas
aplicáveis aos bens usados em geral.
§ 4º Não se aplica o disposto no § 3º aos bens
usados importados fora das condições estabelecidas
no § 3º do art. 6º–A.” (NR)
“Art. 13. Somente serão permitidas aquisições
no mercado interno, com a suspensão do pagamento
de impostos e contribuições de que trata esta Lei, de
bens necessários às atividades da empresa, mencionados no inciso II do art. 12.
Parágrafo único. As mercadorias adquiridas no
mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em depósito, exportadas ou destruídas, na forma prescrita
na legislação aduaneira.” (NR)
“Art. 15. Aplicam-se às empresas autorizadas a
operar em ZPE as mesmas disposições legais e regu-
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lamentares relativas a câmbio e capitais internacionais
aplicáveis às demais empresas nacionais.
Parágrafo único. Os limites de que trata o caput
do art. 1º da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de
2006, não se aplicam às empresas que operarem em
ZPE.” (NR)
“Art. 18. Somente poderá instalar-se em ZPE a
pessoa jurídica que assuma o compromisso de auferir
e manter, por ano-calendário, receita bruta decorrente
de exportação para o exterior de, no mínimo, oitenta
por cento de sua receita bruta total de venda de bens
e serviços.
§ 1º A receita bruta de que trata o caput será
considerada depois de excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre as vendas.
§ 2º O percentual de receita bruta de que trata
o caput será apurado a partir do ano-calendário subseqüente ao do início da efetiva entrada em funcionamento do projeto, em cujo cálculo será incluída a
receita bruta auferida no primeiro ano-calendário de
funcionamento.
§ 3º Os produtos industrializados em ZPE, quando vendidos para o mercado interno, estarão sujeitos
ao pagamento:
I – de todos os impostos e contribuições normalmente incidentes na operação; e
II – do Imposto de Importação e do AFRMM relativos a matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem de procedência estrangeira
neles empregados, com acréscimo de juros e multa
de mora, na forma da lei.
§ 4º Será permitida, sob as condições previstas
na legislação específica, a aplicação dos seguintes
incentivos ou benefícios fiscais:
I – regimes aduaneiros suspensivos previstos
em regulamento;
II – previstos para as áreas da Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, instituída pela Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de
2007, e da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE, instituída pela Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007;
III – previstos no art. 9º da Medida Provisória nº
2.159–70, de 24 de agosto de 2001;
IV – previstos na Lei nº 8.248, de 23 de outubro
de 1991; e
V – previstos nos arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196,
de 21 de novembro de 2005.
§ 5º Aplica-se o tratamento estabelecido no art.
6º–A para as aquisições de mercadorias realizadas
entre empresas autorizadas a operar em ZPE.
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§ 6º A receita auferida com a operação de que
trata o § 5º será considerada receita bruta decorrente
de venda de mercadoria no mercado interno.
§ 7º Excepcionalmente, em casos devidamente
autorizados pelo CZPE, as matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem adquiridos
no mercado interno ou importados com a suspensão
de que trata o art. 6º–A poderão ser revendidos no
mercado interno, observado o disposto nos §§ 3º e
6º.” (NR)
“Art. 22. As sanções previstas nesta Lei não prejudicam a aplicação de outras penalidades, inclusive o
disposto no art. 76 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.” (NR)
“Art. 23. Considera-se dano ao Erário, para efeito de aplicação da pena de perdimento, na forma da
legislação específica, a introdução:
I – no mercado interno, de mercadoria procedente de ZPE, que tenha sido importada, adquirida no
mercado interno ou produzida em ZPE, fora dos casos
autorizados nesta Lei; e
II – em ZPE, de mercadoria estrangeira não permitida.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para efeitos de
aplicação e julgamento da pena de perdimento estabelecida neste artigo.” (NR)
Art. 3º Para efeito de interpretação do art. 5º da
Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, licitação internacional é aquela promovida tanto por pessoas jurídicas
de direito público como por pessoas jurídicas de direito
privado do setor público e do setor privado.
§ 1º Na licitação internacional de que trata o
caput, as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado do setor público deverão observar as
normas e procedimentos previstos na legislação específica, e as pessoas jurídicas de direito privado do
setor privado, as normas e procedimentos das entidades financiadoras.
§ 2º Na ausência de normas e procedimentos
específicos das entidades financiadoras, as pessoas
jurídicas de direito privado do setor privado observarão aqueles previstos na legislação brasileira, no que
couber.
§ 3º O Poder Executivo regulamentará, por decreto, no prazo de sessenta dias contados da entrada em
vigor desta Medida Provisória, as normas e procedimentos específicos a serem observados nas licitações
internacionais promovidas por pessoas jurídicas de
direito privado do setor privado a partir de 1º de maio
de 2008, nos termos do § 2º.
Art. 4º A Área de Livre Comércio de Pacaraima
(ALCP), no Estado de Roraima, de que trata a Lei nº
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8.256, de 25 de novembro de 1991, passa a denominarse Área de Livre Comércio de Boa Vista (ALCBV).
Art. 5º Os arts. 7º, 11 e 12 da Lei nº 8.256, de
25 de novembro de 1991, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2º O Poder Executivo fará demarcar áreas
contínuas com superfícies de oitenta quilômetros quadrados no Município de Boa Vista e de vinte quilômetros quadrados no Município de Bonfim, envolvendo,
inclusive, seus perímetros urbanos, onde funcionarão as
Áreas de Livre Comércio de que trata esta Lei, incluindo
locais próprios para entrepostamento de mercadorias
a serem nacionalizadas ou reexportadas.
..........................................................................” (NR)
“Art. 7º . ..............................................................
§ 2º Estão excluídos dos benefícios fiscais de que
trata este artigo os produtos abaixo mencionados, compreendidos nos capítulos ou nas posições indicadas
na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM:
....................................................................................
III – bebidas alcoólicas: Posições 2203 a 2206 e
2208, exceto o código 2208.90.00 do Capítulo 22;
..........................................................................” (NR)
“Art. 11................................................................
Parágrafo único. A Suframa cobrará, na forma da
Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000, Taxa de Serviço Administrativo – TSA pela utilização de suas instalações e pelos serviços de autorização, controle de
importações e internamento de mercadorias nas Áreas de Livre Comércio de que trata esta Lei, ou destas
para outras regiões do País.” (NR)
“Art. 12. As receitas decorrentes da cobrança da
Taxa de Serviços Administrativos – TSA de que trata o
parágrafo único do art. 11 desta Lei serão destinadas
às finalidades instituídas na Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000.” (NR)
Art. 6º Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação, observado, quanto ao
art. 3°, caput, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.
Art. 7º Ficam revogados o art. 6º, o parágrafo
único do art. 17 e o art. 24 da Lei nº 11.508, de 20 de
julho de 2007.
Brasília, 14 de fevereiro de 2008; 187º da Independência e 120º da República. – LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA. – Guido Mantega. – Miguel Jorge.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15–2–2008.

(Às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, e de Assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 133, DE 2008
Dispõe sobre a criação de Zona de
Processamento de Exportação (ZPE) no
Município de Colatina, no Estado do Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
Zona de Processamento de Exportação no Município
de Colatina, no Estado do Espírito Santo.
Parágrafo único. A Zona de Processamento de
Exportação de que trata este artigo terá a sua criação,
características, objetivos e funcionamento regulados
pela legislação pertinente.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
As Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)
vêm sendo utilizadas, em diversos países, como importantes instrumentos de transformação de áreas
carentes de maior dinamismo econômico, a partir da
agregação de valor aos produtos provenientes de suas
atividades econômicas tradicionais.
A atualização do marco regulatório das ZPE, mediante a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, com
posteriores alterações pela Medida Provisória nº 418,
de 14 de fevereiro de 2008, traz a perspectiva de que
essas áreas aduaneiras especiais possam contribuir
para a redução das desigualdades regionais, tão acentuadas no processo de desenvolvimento brasileiro.
O município de Colatina está situado no noroeste
do Estado do Espírito Santo, às margens do Rio Doce.
Seu posicionamento é estratégico para a implantação
de atividades econômicas voltadas para a exportação,
já que ele é cortado pela BR-259, que faz conexões
com as BRs-101 e 116, facilitando o escoamento da
produção local. Lembremo-nos que o Espírito Santo
possui um importante Complexo Portuário, com destaque para os portos de Vitória e de Tubarão.
Colatina pode ser considerada um pólo de desenvolvimento capixaba, já que conta com mais de cento
e dez mil habitantes. Por ser um centro comercial e
industrial importante, sua área de influência abrange
toda a área setentrional do Espírito Santo e também
partes de Minas Gerais e do Sul da Bahia.
Em sua economia têm destaque a produção e a
comercialização de café robusta, a indústria de confecções e o comércio atacadista, este último refletindo
a condição de pólo regional do município. Caso seja
instalada uma Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) em Colatina, poder-se-á agregar valor à produção
local, aumentando a renda do município. Mas notem
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que o efeito positivo de uma ZPE localizada em Colatina
não se restringiria ao município, mas se espalharia por
todo o Norte do Estado do Espírito Santo e por partes
de outros estados da Federação, dada sua condição
de pólo regional de desenvolvimento.
Temos então o seguinte quadro: há produtos
passíveis de agregação de valor no município, há
facilidade de escoamento da produção local para o
exterior, dada a estratégica localização geográfica de
Colatina, e o impacto da melhora das condições econômicas e sociais não se encerra no município, dada
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a sua área de influência. Em suma, Colatina reúne todas as condições estabelecidas nos diplomas legais
para abrigar uma ZPE.
Pelas razões expostas, na certeza de que a instalação de uma ZPE em Colatina traria imensos benefícios para o Estado do Espírito Santo, para o leste
de Minas Gerais e para o sul da Bahia, peço o apoio
aos Nobres Pares para a aprovação do projeto de lei
que ora apresento.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2008. – Senador Gerson Camata.
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(Às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, e de Assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 134, DE 2008
Denomina “Rodovia Guimarães Rosa”
o trecho da rodovia BR-135 entre o entroncamento com a rodovia BR–040, no Município de Curvelo, e Januária, no Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Rodovia Guimarães
Rosa” o trecho da rodovia BR–135, situado entre o
entroncamento com a rodovia BR–040, no Município
de Curvelo, e a cidade de Januária, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
João Guimarães Rosa (1908–1967) é reconhecido
como um dos maiores escritores brasileiros. Em obras
como Sagarana, Corpo de Baile e Grande Sertão: Veredas, retratou as riquezas do sertão mineiro: os falares, crenças e estilo de vida de sua gente, bem como
a paisagem natural da região, povoada por matas de
cerrado, chapadões, serras, veredas e seus buritis.
Para “respirar a alma daqueles campos e lugares”, o escritor, como Riobaldo, de Grande Sertão:
Veredas, percorreu em diversas oportunidades a “diversidade de terras” das gerais, devassando “a raso
este mar de territórios, para sortimento de conferir o

que existe”, muitas vezes ao lado de “vaqueiros que
viajam a boiada, mediante o madrugar, com lua no céu,
dia depois de dia”, “redeando (...) em tralha e tôrto,
por aquele a-fora”.
Além de retratar com grande beleza e sensibilidade o meio social e natural das terras das gerais,
a obra de Guimarães Rosa é rica em simbolismos e
alegorias, que revelam as preocupações filosóficas e
teológicas de um erudito profundamente interessado
em temas universais.
As inovações de linguagem constituem outro
grande mérito do escritor. A partir da observação das
falas populares e de seus conhecimentos lingüísticos,
Guimarães Rosa criou novas palavras e recuperou
arcaísmos, ao mesmo tempo em que promoveu experiências sintáticas.
Eleito por unanimidade para a Academia Brasileira de Letras, em 1963, Guimarães Rosa foi, ainda,
médico e diplomata. Quando servia em Hamburgo, na
Alemanha, durante a ‘Segunda Guerra Mundial, ajudou
a vinda de refugiados judeus para o Brasil. Por isso,
juntamente com sua segunda esposa, Aracy, tem seu
nome inscrito no Jardim dos Justos entre as Nações,
no Museu do Holocausto, em Israel.
A BR–135 é uma das mais longas rodovias do
País. Liga Belo Horizonte a São Luís, no Maranhão. É
concorrente com a BR–040 até o entroncamento entre
as duas rodovias na entrada do Município de Curvelo,
muito próximo a Cordisburgo, cidade natal do escritor.
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A partir desse ponto, essa “estrada rodageira” deixa a
direção noroeste e corre para o norte do Estado, cortando a região das gerais. Depois de Curvelo, o trecho
destacado neste projeto passa, entre outras, pelas cidades de Corinto, Montes Claros, Bocaiúva e termina
em Januária, pouco após cruzar o São Francisco, rio
rico de significados para o escritor – citado mais de
cinqüenta vezes em Grande Sertão: Veredas, conforme
a contagem do ensaísta Alan Viggiano.
Conferir ao mencionado trecho da BR–135 o
nome de Guimarães Rosa constitui uma tocante e justa
homenagem a um homem que tanto amou sua terra e
soube, com maestria, transformá-la em obra de arte.
Em vista do exposto, solicito a meus Pares o
apoio para transformar em lei este projeto.
Sala das Sessões, em 16 de abril de 2008. – Senador Eduardo Azeredo.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 135, DE 2008
Altera o inciso III do art. 6º da Lei nº
7.713, de 22 de dezembro de 1988, para
isentar do Imposto de Renda da Pessoa
Física os rendimentos auferidos a título de
pensão alimentícia judicial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será acrescido do inciso XXII com a
seguinte redação:
“Art. 6°....................................................
...............................................................
XXII – os rendimentos auferidos a título
de pensão judicial. (NR)”
Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia de receita decorrente
do disposto nesta lei e o incluirá no demonstrativo a
que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, o
qual acompanhará o projeto de lei orçamentária, cuja
apresentação se der após decorridos sessenta dias
da publicação desta, bem como incluirá a renúncia
mencionada nas propostas orçamentárias dos exercícios seguintes.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. A isenção de que trata esta lei
só terá efeitos no exercício financeiro imediatamente
posterior àquele em que for implementado o disposto
no art. 2º.

Abril de 2008

Justificação
A pensão alimentícia, como o próprio nome já
revela, tem por objetivo garantir o sustento digno de
pessoas impossibilitadas de fazê-lo por meios próprios.
Ela é fixada judicialmente, tomando-se como base
as necessidades do alimentando e as possibilidades
do alimentante. Via de regra, é fixada em patamares
mínimos.
Segundo o art. 43 do Código Tributário Nacional,
o fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição de
disponibilidade econômica, em todos os casos, definido em torno do conceito de acréscimo, patrimonial.
Ainda assim, a legislação, hoje, equivocadamente, não
dissocia o valor recebido a título de pensão do conceito de renda, tributando valores que, efetivamente, não
constituem acréscimo patrimonial.
Não se trata, pois, de favor fiscal aos pensionistas, mas da aplicação correta do princípio da pessoalidade e da capacidade contributiva a pessoas, em
regra, hipossuficientes.
A nossa proposta visa a corrigir essa distorção,
acrescentando à lista de isenções do art. 6º da Lei nº
7.713, de 1988, os valores recebidos a título de pensão judicial.
Por estarmos certos da justiça e da necessidade da mudança proposta, contamos com o apoio dos
colegas para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2008. – Senador João Durval.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
....................................................................................
“Art. 6º Ficam isentos do Imposto de Renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
I – a alimentação, o transporte e os uniformes ou
vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;
II – as diárias destinadas, exclusivamente, ao
pagamento de despesas de alimentação e pousada,
por serviço eventual realizado em município diferente
do da sede de trabalho;
III – o valor locativo do prédio construído, quando
ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro
grau;
IV – as indenizações por acidentes de trabalho;
V – a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários,
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referente aos depósitos, juros e correção monetária
creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
VI – o montante dos depósitos, juros, correção
monetária e quotas-partes creditados em contas individuais pelo Programa de Integração Social e pelo
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público;
VII – os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez
permanente do participante.
VIII – as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de previdência privada em
favor de seus empregados e dirigentes;
IX – os valores resgatados dos Planos de Poupança e Investimento – PAIT, de que trata o Decreto-Lei
nº 2.292, de 21 de novembro de 1986, relativamente
à parcela correspondente às contribuições efetuadas
pelo participante;
X – as contribuições empresariais a Plano de
Poupança e Investimento – PAIT, a que se refere o art.
5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 2.292, de 21 de novembro
de 1986;
XI – o pecúlio recebido pelos aposentados que
voltam a trabalhar em atividade sujeita ao regime previdenciário, quando dela se afastarem, e pelos trabalhadores que ingressarem nesse regime após completarem sessenta anos de idade, pago pelo Instituto
Nacional de Previdência Social ao segurado ou a seus
dependentes, após sua morte, nos termos do art. 1º
da Lei nº 6.243, de 24 de setembro de 1975;
XII – as pensões e os proventos concedidos de
acordo com os Decretos-Leis, nºs 8.794 e 8.795, de
23 de janeiro de 1946, e Lei nº 2.579, de 23 de agosto
de 1955, e art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de
1963, em decorrência de reforma ou falecimento de
ex-combatente da Força Expedicionária brasileira;
XIII – capital das apólices de seguro ou pecúlio
pago por morte do segurado, bem como os prêmios
de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive no
de renúncia do contrato;
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a
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doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;
XV – os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar
65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da
parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal
do imposto, até o valor de:
a) R$1.313,69 (mil, trezentos e treze reais e sessenta e nove centavos), por mês, para o ano-calendário
de 2007;
b) R$1.372,81 (mil, trezentos e setenta e dois
reais e oitenta e um centavos), por mês, para o anocalendário de 2008;
c) R$1.434,59 (mil, quatrocentos e trinta e quatro
reais e cinqüenta e nove centavos), por mês, para o
ano-calendário de 2009;
d) R$1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e quinze centavos), por mês, a partir do
ano-calendário de 2010;
XVI – o valor dos bens adquiridos por doação
ou herança;
XVII – os valores decorrentes de aumento de
capital:
a) mediante a incorporação de reservas ou lucros que tenham sido tributados na forma do art. 36
desta lei;
b) efetuado com observância do disposto no art.
63 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
relativamente aos lucros apurados em períodos-base
encerrados anteriormente à vigência desta lei;
XVIII – a correção monetária de investimentos,
calculada aos mesmos índices aprovados para os
Bônus do Tesouro Nacional – BTN, e desde que seu
pagamento ou crédito ocorra em intervalos não inferiores a trinta dias;
XIX – a diferença entre o valor de aplicação e
o de resgate de quotas de fundos de aplicações de
curto prazo;
XX – ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, sujeita à comprovação posterior
pelo contribuinte.
XXI – os valores recebidos a título de pensão
quando o beneficiário desse rendimento for portador
das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo
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que a doença tenha sido contraída após a concessão
da pensão.”
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
....................................................................................
“Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas
desta lei complementar:
....................................................................................
II – será acompanhado do documento a que se
refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;
....................................................................................
Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de
preços, do crescimento econômico ou de qualquer
outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos,
da projeção para os dois seguintes àquele a que se
referirem, e da metodologia de cálculo e premissas
utilizadas.
§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.
§ 2º O montante previsto para as receitas de
operações de crédito não poderá ser superior ao das
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. (Vide Adin nº 2.238-5)
§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias,
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.
....................................................................................
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício 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,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
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tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
II – ao cancelamento de débito cujo montante seja
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.”
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
....................................................................................
“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
....................................................................................
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária e creditícia.
....................................................................................
LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Denominado Código Tributário Nacional:
....................................................................................
“Art. 43. O imposto, de competência da União,
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização,
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condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
e da forma de percepção.
§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento
oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições
e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo.”
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa).
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 136, DE 2008
Acrescenta dispositivos aos arts. 31 e
55 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências, para
determinar a obrigatoriedade de estipulação de domicílio bancário para os contratados, de forma a facilitar-lhes o acesso
ao crédito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 31. .................................................
...............................................................
IV – declaração de domicílio bancário,
informando a conta-corrente em instituição financeira na qual a Administração deverá efetuar os pagamentos relativos ao cumprimento
de suas obrigações contratuais, nos termos do
art. 55, § 4º, desta lei.
..................................................... .(NR)”
Art. 2º O art. 55 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 55. . ...............................................
XIV – o domicílio bancário do contratado, correspondente à conta bancária em que
deverão ser depositados os valores referentes
ao pagamento das obrigações contratuais da
Administração.
...............................................................
§ 4º Os pagamentos efetuados pela Administração em cumprimento de suas obrigações contratuais
deverão, obrigatoriamente, ser depositados na conta
bancária informada nos termos do inciso XIV do caput deste artigo, vedada sua alteração, ao longo da
vigência do contrato, salvo com autorização expressa
da instituição financeira.
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
É sabido que a dificuldade de acesso ao crédito
afeta a imensa maioria das empresas em nosso país,
prejudicando especialmente as companhias de menor
porte. Esse constrangimento reduz significativamente
o potencial de crescimento da nossa economia, tolhendo os esforços de inúmeros empreendedores, que
deixam, com isso, de gerar empregos e dar melhores
condições de vida à população em geral.
A proposta que apresentamos cria a possibilidade
de que os fornecedores de bens e serviços aos órgãos
da Administração Pública possam contratar operações
de crédito oferecendo como garantia os valores que
têm a receber em decorrência da execução desses
contratos de fornecimento. O depósito desses valores
em contas bancárias mantidas nas instituições que
oferecerem o crédito torna essas operações mais seguras e reduz o risco de inadimplência, o que produz,
como conseqüência, uma redução na taxa de juros
cobrada e um aumento no volume de recursos destinado a tais empréstimos.
O objetivo desta proposta é aproveitar o enorme
potencial representado pelo volume de recursos utilizados pelo Poder Público no pagamento de seus fornecedores de bens e serviços para facilitar o acesso das
empresas ao crédito. São promovidos, dessa forma, os
já citados efeitos positivos sobre o crescimento econômico do país, além de serem reduzidos os custos de
financiamento das empresas, o que deve possibilitar
a elas o oferecimento de preços mais vantajosos para
a própria Administração Pública.
Por essas razões, convencidos do mérito dessas
medidas, submetemos este projeto à consideração de
nossos Pares, solicitando apoio para sua aprovação.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2008.– Senador Expedito Júnior
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
....................................................................................
XXI – ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
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concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.
....................................................................................
LEI Nº 8.666, DE 1º DE MAIO DE 1943
....................................................................................
Art. 31. A documentação relativa à qualificação
econômico-financeira limitar-se-á a:
I – balanço patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta;
II – certidão negativa de falência ou concordata
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física;
III – garantia nas mesmas modalidades e critérios
previstos no caput e § 1º do art. 56 desta Lei, limitada
a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da
contratação.
§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas
aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja
adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores
mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.
§ 2º A Administração nas compras para entrega
futura e na execução de obras e serviços poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a
exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido
mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art.
56 desta lei, como dado objetivo de comprovação da
qualificação econômico-financeira dos licitantes e para
efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser
ulteriormente celebrado.
§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio
líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá
exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma
da lei, admitida a atualização para esta data através
de índices oficiais.
§ 4º Poderá ser exigida, ainda, a relação dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem
diminuição da capacidade operativa ou absorção de
disponibilidade financeira, calculada esta em função

Abril de 2008

do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de
rotação.
§ 5º A comprovação de boa situação financeira
da empresa será feita de forma objetiva, por meio do
cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da
licitação que tenha dado início ao certame licitatório,
vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação
financeira suficiente ao cumprimento das obrigações
decorrentes da licitação.
§ 6º (Vetado).
....................................................................................
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I – o objeto e seus elementos característicos;
II – o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III – o preço e as condições de pagamento, os
critérios, data-base e periodicidade do reajustamento
de preços, os critérios de atualização monetária entre
a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV – os prazos de início de etapas de execução,
de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V – o crédito pelo qual correrá a despesa, com
a indicação da classificação funcional programática e
da categoria econômica;
VI – as garantias oferecidas para assegurar sua
plena execução, quando exigidas;
VII – os direitos e as responsabilidades das partes,
as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII – os casos de rescisão;
IX – o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 desta lei;
X – as condições de importação, a data e a taxa
de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo
que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta
do licitante vencedor;
XII – a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII – a obrigação do contratado de manter,
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
§ 1º (Vetado).
§ 2º Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive
aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar
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necessariamente cláusula que declare competente o
foro da sede da Administração para dirimir qualquer
questão contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 3º
desta lei.
§ 3º No ato da liquidação da despesa, os serviços
de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos
da arrecadação e fiscalização de tributos da União,
estado ou município, as características e os valores
pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964.
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos;
e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 310, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 278, de
2007 (nº 2.186/2006, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização a Associação Rádio Comunitária
de Dionísio Cerqueira – ARCOM, para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de
Santa Catarina.
Relatora: Senadora Ideli Salvatti
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 278, de 2007 (nº 2.186, de 2006, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga
autorização à Associação Rádio Comunitária de Dionísio Cerqueira – ARCOM, para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
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O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo,
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade
material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 278, de 2007, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 278, de 2007, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação Rádio
Comunitária de Dionísio Cerqueira – ARCOM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Dionísio Cerqueira, Estado de Santa Catarina, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................

PARECER Nº 311, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 294, de 2007 (nº 115/ 2007, na Câmara
dos Deputados), que aprova o a o que
renova a concessão outorgada à Rádio
Aliança Ltda. Para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
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cidade de Concórdia, Estado de Santa
Catarina.
Relatora: Senadora Ideli Salvatti
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns.
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 294, de 2007 (nº 115, de 2007, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Aliança Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 294, de 2007, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto

II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 294, de 2007, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Aliança Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Concórdia, Estado de Santa Catarina, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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Of. nº 42/2008 – CCT
Brasília, 9 de abril de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nºs 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364, 371,
378, 388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479, 480,
481, 485 de 2007 e 01 e 07 de 2008.
Atenciosamente, – Senador Marcelo Crivella,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 312, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 325, de
2007 (nº 184, de 2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores da Vila
Santo Antônio e Vizinhos para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Andradas, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eliseu Resende
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
325, de 2007 (nº 184, de 2007, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação de Moradores da Vila Santo Antônio e Vizinhos para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Andradas, Estado de Minas
Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
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e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
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consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 325, de 2007, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 325, de 2007, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Moradores
da Vila Santo Antônio e Vizinhos a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Andradas, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 313, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 338,
de 2007 (nº 172 2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Vizinhança de
Difusão Comunitária de Águas Lindas de
Goiás para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade Águas Lindas
de Goiás, Estado de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres,
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 338, de 2007 (nº 172, de 2007, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga
autorização à Associação Vizinhança de Difusão Comunitária de Águas Lindas de Goiás para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade Águas
Lindas de Goiás, Estado de Goiás. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o refe-
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rido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 338, de 2007, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 338, de 2007, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação Vizinhança de Difusão Comunitária de Águas Lindas de Goiás a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade Águas Lindas de
Goiás, Estado de Goiás, na forma do projeto de decreto
legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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Of. Nº 42/2008 – CCT
Brasília, 9 de abril de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nºs 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364, 371,
378, 388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479, 480,
481, 485 de 2007 e 1 e 7 de 2008.
Atenciosamente, Senador Marcelo Crivella, Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615 DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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PARECER Nº 314, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, Sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 339,
de 2007 (nº 173/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Pomerode
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina.
Relatora: Senadora Ideli Salvatti
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 339, de 2007 (nº 173, de 2007, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Pomerode Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
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bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 339, de 2007, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 339, de 2007, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Pomerode Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 315, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 353, de
2007 (nº 152/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Cultural e Comunitária Amigos
de Porto Belo – SC para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Porto
Belo, Estado de Santa Catarina.
Relatora: Senadora Ideli Salvatti
Relator ad hoc, Senador Flávio Arns
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
353, de 2007 (nº 152, de 2007, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária Amigos de
Porto Belo – SC para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Porto Belo, Estado de Santa
Catarina. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo,
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade
material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 353, de 2007, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 353, de 2007, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalida-
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de, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação Cultural
e Comunitária Amigos de Porto Belo – SC a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Porto Belo, Estado de Santa Catarina, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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Of. n° 42/2008 – CCT
Brasília, 9 de abril de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nºs 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364, 371,
378, 388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479, 480,
481, 485 de 2007 e 1 e 7 de 2008.
Atenciosamente, – Senador Marcelo Crivella,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11.12.2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração. a redação, a alteração e a consolidação das leis,
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conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 316, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
361, de 2007 (nº 209/2007, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária
de Cultura e Arte de Aimorés – MG para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aimorés, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Eliseu Resende
Relator ad hoc: Senador Wellington Salgado
de Oliveira
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
3.61, de 2007 (nº 209, de 2007, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Cultura e Arte de
Aimorés – MG para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aimorés, Estado de Minas
Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 361, de 2007, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 361, de 2007, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
de Cultura e Arte de Aimorés – MG a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Aimorés, Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art.49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
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....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11.12.2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 317,DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
364, de 2007 (nº 213/2007, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária de
Radiodifusão Novos Tempos para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eliseu Resende
Relator: ad hoc: Senador Wellington Salgado
de Oliveira
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 364, de 2007 (nº 213, de 2007, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que
outorga autorização à Associação Comunitária de
Radiodifusão Novos Tempos para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido
à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação: aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104–C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo
sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União
e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos
dos arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constatase que o referido projeto não contraria preceitos ou
princípios da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 364, de 2007, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 364, de 2007, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos – pela
aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Novos Tempos a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nova Serrana, Estado de Minas Gerais, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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Of. n°. 42/2008 – CCT
Brasília, 9 de abril de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nº 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364, 371,
378, 388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479, 480,
481, 485 de 2007 e 1 e 7 de 2008.
Atenciosamente, – Senador Marcelo Crivella.
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
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§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal. e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 318,DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática,
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sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 371, de 2007 (nº 261/2007, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Rio
Negrinho Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Rio Negrinho, Estadode Santa
Catarina.
Relatora: Senadora Ideli Salvatti
Relator: ad hoc, Senador Flávio Arns
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 371, de 2007 (nº 261, de 2007, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Rio Negrinho Ltda.,para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina.
O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 32, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
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bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 371, de 2007, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não confraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS Nº 371, de 2007, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Rio Negrinho Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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Of. n° 42/2008 – CCT
Brasília, 9 de abril de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nos 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364, 371,
378, 388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479, 480,
481, 485 de 2007 e 1º e 7 de 2008.
Atenciosamente – Senador Marcelo Crivella,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

Quinta-feira 17 9629

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 319, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 378, de
2007 (nº 279/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Goiatuba Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Goiatuba,
Estado de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Virgínio de Carvalho
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 378, de 2007 (nº 279, de 2007, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Goiatuba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Goiatuba, Estado de Goiás. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
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instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 378, de 2007, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucional idade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 378, de 2007, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a concessão outorgada à para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Goiatuba, Estado de Goiás,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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PARECER Nº 320, DE 2008
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I – Relatório

Da Comissão de Ciência, Tecnologia,

Chega a esta Comissão, para apreciação em

Inovação, Comunicação e Informática, so-

caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo

bre o Projeto de Decreto Legislativo nº 388,

(PDS) nº 388, de 2007 (nº 162, de 2007, na Câmara

de 2007 (nº 162) 2007, na Câmara dos De-

dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-

putados), que aprova o ato que renova a

cessão outorgada à Rádio Videira Ltda., para explo-

concessão outorgada à Rádio Videira Ltda.

rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na

para explorar serviço de radiodifusão so-

cidade de Videira, Estado de Santa Catarina. O ato

nora em onda média na cidade de Videira,

foi submetido à apreciação do Congresso Nacional

Estado de Santa Catarina.

por meio de mensagem presidencial, nos termos do

Relatora: Senadora Ideli Salvatti

art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da

Relator ad hoc: Flávio Arns

Constituição Federal.

9634

Quinta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
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instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 388, de 2007, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em visto que o reexame da documentação
que acompanha o PDS nº 388, de 2007, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº
39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Videira Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Videira, Estado de Santa
Catarina, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII - apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da
mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 321, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 409, de 2007 (nº 288,
de 2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Momento FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Xanxerê, Estado de
Santa Catarina.
Relatora: Senadora Ideli Salvatti

Quinta-feira 17 9637

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 409, de 2007 (nº 288, de 2007, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Momento FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do
Senado Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entidade pretendente e
pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o
processo submetido à análise da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 409, de 2007, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº. 409, de 2007, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Rádio Momento
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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Of. nº 42/2008 – CCT
Brasília, 9 de abril de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nº 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364, 371,
378, 388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479, 480,
481, 485 de 2007 e 01 e 07 de 2008.
Atenciosamente – Senador Marcelo Crivella,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII - apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 322, DE 2008
Da comissão de ciência, tecnologia,
inovação, comunicação e informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 419,
de 2007 (nº 148/444 2007, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização ao Governo do Estado de Mato
Grosso para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso.
Relator: Senador Valter Pereira
I – Relatório
Chega a esta Comissão, em caráter terminativo, o
Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 419, de 2007 (nº
148, de 2007, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização ao Governo do Estado
de Mato Grosso para executar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso,
por intermédio da Assembléia Legislativa Estadual. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
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instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considera, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
Devido à sua especificidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração
da União, estados e municípios, universidades e
fundações constituídas no Brasil, com finalidade
educativa, conforme preceitua o art. 14 do DecretoLei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que comple
mentou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações.
Não se aplicam à radiodifusão educativa as
exigências da Resolução do Senado Federal nº 39,
de 1992, que dispõe sobre formalidades e critérios
para a apreciação dos atos de outorga e renovação

Quinta-feira 17 9641

de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
II – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 419, de 2007, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga autorização ao Governo do Estado de Mato Grosso para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso, por intermédio da assembléia legislativa
estadual, na forma do projeto de decreto legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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Ofício nº 42/2008 – CCT
Brasília, 9 de abril de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nos 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364, 371,
378, 388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479, 480,
481, 485 de 2007 e 1 e 7 de 2008.
Atenciosamente, – Senador Marcelo Crivella,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64. § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de radio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Seção II
Das atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da comunicação social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

Complementa e modifica a Lei nº 4.117
(*), de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) União;
b) os estados, territórios e municípios;
c) as universidades brasileiras;
d) as fundações constituídas no Brasil, cujos
estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As universidades e fundações deverão, comprovadamente possuir recursos próprios para o empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto do artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 323, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 445,
de 2007 (nº 125/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação de Radiodifusão
e Comunicação Comunitária de Águas de
Lindóia para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Águas de
Lindóia, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 445, de 2007 (nº 125/2007, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga
autorização à Associação de Radiodifusão e Comunicação Comunitária de Águas de Lindóia para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do ministro das comunicações ao presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
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considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 445, de 2007, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 445, de 2007, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Radiodifusão e Comunicação Comunitária de Águas de Lindóia
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, na
forma do projeto de decreto legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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Of. nº 42/2008 – CCT
Brasília, 9 de abril de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nos 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364, 371,
378, 388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479, 480,
481, 485 de 2007 e 1 e 7 de 2008.
Atenciosamente, – Senador Marcelo Crivella,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e informática.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1 O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
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§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada nela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95.
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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PARECER Nº 324 DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 451, de 2007 (nº 214, 2007, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Rádio e TV Schappo
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Miguelópolis, Estado de São
Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 451, de 2007 (nº 214, de 2007, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Miguelópolis, Estado de São Paulo. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se tam-
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bém sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entidade
pretendente e pelo Ministério das Comunicações que
devem instruir o processo submetido à análise da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 451, de 2007, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo
sob exame, atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União e
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos
arts. 49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o
referido projeto não contraria preceitos ou princípios
da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante
à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 451, de 2007, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Rádio e TV Schappo Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Miguelópolis, Estado de São Paulo, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Abribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 325, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inocação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 457,
de 2007 (nº 281 de 2007, Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Nova Amparo
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Amparo, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 457, de 2007 (nº 281, de 2007, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Nova Amparo Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Amparo, Estado de São Paulo.
O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 457, de 2007, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 457, de 2007, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Nova Amparo Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Amparo, Estado de São Paulo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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Ofício nº 42/2008 – CCT
Brasília, 9 de abril de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nos 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364, 371,
378, 388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479, 480,
481, 485 de 2007 e 1º e 7 de 2008.
Atenciosamente, – Senador Marcelo Crivella, Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.

Quinta-feira 17 9655

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 326, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo Nº 469, de
2007 (nº 328/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à rádio Ultra FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Quissamã, Estado
do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Francisco Dornelles
Relator ad hoc: Senador Marcelo Crivella
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 469, de 2007 (nº 328, de 2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Ultra FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Quissamã,
Estado do Rio de Janeiro. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem servi-
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ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992, do
Senado Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entidade pretendente e
pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o
processo submetido à análise da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 469, de 2007, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
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relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 469, de 2007, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Rádio Ultra FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Quissamã, Estado
do Rio de Janeiro, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 327, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Novação, Comunicação E Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 477, de
2007 (nº 304/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o to que outorga autorização à Associação Comunitária Paraíso para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
Relator: Senador Marcelo Crivella
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 477, de 2007 (nº 304, de 2007, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária Paraíso para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo,
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade
material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 477, de 2007, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 477, de 2007, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
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reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Paraíso a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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Of. n°42/2008 – CCT
Brasília, 9 de abril de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nºs 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364, 371,
378, 388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479, 480,
481, 485 de 2007 e 1 e 7 de 2008,
Atenciosamente, – Senador Marcelo Crivella,VicePresidente, no exercício da Presidência da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
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§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 69 Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei nº 10.597. de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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PARECER Nº 328 DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 479,
de 2007 (nº 316, de 2007, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Amigos de
Novo Progresso para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade Novo
Progresso, Estado do Pará.
Relator: Senador Flexa Ribeiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 479, DE 2007 (n2 316, de 2007, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga
autorização à Associação Amigos de Novo Progresso para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade Novo Progresso, Estado do Pará. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
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à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo,
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade
material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 479, de 2007, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 479, de 2007, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Amigos de
Novo Progresso a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade Novo Progresso, Estado do Pará,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão,9 de abril de 2008.
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Of. n° 42/2008 – CCT
Brasília, 9 de abril de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em
caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364, 371, 378,
388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479, 480, 481,
485, de 2007 e 1º e 7, de 2008.
Atenciosamente, – Senador Marcelo Crivella,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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PARECER Nº 329, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 480, de
2007 (nº 317/2007, na Câmara fos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Parobé, Estado
do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Sérgio Zambiasi
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
480, de 2007 (nº 317, de 2007, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Parobé, Estado do Rio Grande do Sul. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
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à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 480, de 2007, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 480, de 2007, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação de Difusão
Comunitária a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Parobé, Estado do Rio Grande do
Sul, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
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Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 330, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 481, de 2007
(nº 329, de 2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Piranhas para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Piranhas, Estado de Alagoas.
Relator: Senador João Tenório
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
481, de 2007 (nº 329, de 2007, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Piranhas para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piranhas,
Estado de Alagoas. O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presi-
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dencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
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A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo,
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade
material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 481, de 2007, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 481, de 2007, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Piranhas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piranhas, Estado de Alagoas, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei n° 10.597,
de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 331, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 485, de
2007 (nº 267/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural
Filadélfia – ACCFI, para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Tucuruí, Estudo do Pará.
Relator: Senador Flexa Ribeiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
485, de 2007 (nº 267/2007, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar o ato que outorga autorização à
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Associação Comunitária Cultural Filadélfia – ACCFI,
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tucuruí, Estado do Pará. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal,
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

ro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição.
Constata-se que o referido projeto não contraria
preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo,
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade
material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observase que o projeto está em perfeita consonância com o
disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha
o PDS nº 485, de 2007, não evidenciou violação
das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.

II – Análise

III – Voto

Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de feverei-

Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 485, de 2007, não
evidenciou violação da legislação pertinente, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Filadélfia – ACCFI,
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tucuruí, Estado do Pará, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6° Compete ao Poder Concedente outorgar
à entidade interessada autorização para exploração
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os procedimentos estabelecidos nesta Lei e
normas reguladoras das condições de exploração
do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................

PARECER Nº 332, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 1,
de 2008 (nº 163/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Canaã Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Guarapari, Estado do
Espírito Santo.
Relator: Senador Gerson Camata
Relator ad hoc: Senador Cristovam Buarque
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 1, de 2008 (nº 163, de 2007, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Rádio Canaã Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Guarapari,
Estado do Espírito Santo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
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termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 1, de 2008, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 1, de 2008, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga concessão à Rádio Canaã
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Guarapari, Estado do Espírito Santo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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Of. nº 42/2008 – CCT
Brasília, 9 de abril de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em
caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364, 371, 378,
388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479, 480, 481,
485, de 2007 e 1 e 7, de 2008.
Atenciosamente, Senador Marcelo Crivella, Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
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§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 333, DE 2008
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, em
caráter terminativo, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 2008 (nº 350, de
2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Mairi para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mairi, Estado da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Junior
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
7, de 2008 (nº 350, de 2007, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Mairi para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mairi,
Estado da Bahia. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
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O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 7, de 2008, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 7, de 2008, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que autoriza a Associação Comunitária de Mairi a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mairi, Estado da Bahia, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2008.
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Of. d. 42/2008 - CCT
Brasília, 09 de abril de 2008
A Sua Excelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos n°5278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364, 371,
378, 388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479, 480,
481, 485 de 2007 e 01 e 07 de 2008.
Atenciosamente, – Senador Marcelo Crivella,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII - apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 44, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgará
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual periodo, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes.(Redação dada pela Lei n, 10.597, de
11.12.2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615 DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração. a redação, a alteração e a consolidação das leis;
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Com referência aos pareceres que acabam
de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que
recebeu o Ofício nº 42, de 2008, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, comunicando a aprovação em caráter terminativo
dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 278, 294,
325, 338, 339, 353, 361, 364, 371, 378, 388, 409, 419,
445, 451, 457, 469, 477, 479, 480, 481, 485, de 2007
e 1 e 7, de 2008.
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Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o Ofício recebido:
Of. n° 42/2008 – CCT
Brasília, 09 de abril de 2008
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nºs 278, 294, 325, 338, 339, 353, 361, 364,
371, 378, 388, 409, 419, 445, 451, 457, 469, 477, 479,
480, 481, 485 de 2007 e 1 e 7 de 2008.
Atenciosamente, – Senador Marcelo Crivella,
Vice-Presidente, no exercici da Presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovaão, Comunicação e
Informática.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 440, DE 2008
Senhor Presidente,
Tendo sido autorizado por Vossa Excelência para
representar o Senado Federal na Cerimônia oficial do
“Ano de Intercâmbio Japão-Brasil/Centendrio da Imigração Japonesa no Brasil, a realizar-se na cidade de
Tóquio no Japão, no dia 24 de Abril de 2008, requeiro
nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no período
de 22 a 26 de Abril do corrente, para desempenhar a
mencionada missão.
Comunico, nos termos do art. 39, inciso I do Regimento Interno, que estarei ausente do País no período
de 20-4 a 4-5 de 2008.
Sala das Sessões, 16 de abril 2008. – Eduardo
Azeredo.
REQUERIMENTO Nº 441, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, llicença para tratamento de saúde,
conforme laudo médico anexo, pelo prazo de 130 dias,
a partir de 17 de abril do corrente.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2008. – Senador Gilvam Borges, PMDB/AP.
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REQUERIMENTO Nº 442, DE 2008
Requeiro, nos termos do artigo 40 do Regimento
interno do Senado Federal, autorização para ausentar-me dos trabalhos desta Casa nos dias 29 e 30 de
abril de 2008, ocasião em que estarei representando o Senado no Seminário Nacional “Violência: Uma
Epidemia Silenciosa”, na condição de palestrante. O
evento será realizado em Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2008. – Senador Marconi Perillo, PSDB-GO.
REQUERIMENTO N°443 , DE 2008
Requeiro, na forma do artigo 199 do Regimento
Interno do Senado Federal, a realização de Sessão
Especial do Senado Federal, no dia 03 de julho de
2008, destinada a comemorar os 30 anos do Tratado
de Cooperação Amazônica - TCA.
Justificação
O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) foi
assinado em 3 de julho de 1978 pela Bolívia, Brasil,
Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela com o objetivo de promover ações conjuntas para
o desenvolvimento harmônico da Bacia Amazônica.
Os Países Membros assumiram à época o compromisso comum com a preservação do meio ambiente
e o uso racional dos recursos naturais da Amazônia.
Ao assinar o TCA, os .oito Países Membros se
comprometeram a realizar esforços e ações conjuntas para promover o desenvolvimento harmônico de
seus territórios amazônicos, por meio da conservação
e uso racional dos recursos naturais com resultados
eqüitativos e mutuamente proveitosos.
Em 1995, as oito nações decidiram criar a OTCA
para fortalecer e implementar os objetivos do Tratado.
A emenda ao TCA foi aprovada três anos depois e a
Secretaria Permanente se estabeleceu em Brasília em
dezembro de 2002.
A OTCA tem a convicção de que a Amazônia,
por possuir um dos mais ricos patrimônios naturais do
Planeta, é estratégica para impulsionar o futuro desenvolvimento dos países e da região; um patrimônio que
deve ser preservado, mas essencialmente, promovido,
em consonância com os princípios de desenvolvimento sustentável.
Desde o estabelecimento da Secretaria Permanente da OTCA em Brasília, foram assinados acordos
e implementados projetos com o objetivo de estimular o
desenvolvimento sustentável da Amazônia. Para tanto,
a Organização está aberta ao apoio técnico e financeiro
de organismos multilaterais e países cooperantes.
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Maior esforço de integração regional na história
da Amazônia, a OTCA vem se transformando em um
importante instrumento de aproximação e unidade na
América do Sul.
Sala de sessões, 16 de abril de 2008.
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reio Braziliense, do qual é editora de Opinião. Ela, que
é também professora, nos proporciona, com a coluna,
ensinamentos agradáveis, bem humorados, ajudando a
tirar dúvidas e a aprender um pouco mais de português.
A Arlete, analista de politica brasileira do Consulado Geral dos Estados Unidos, em São Paulo, é profissional
muito qualificada. Trabalhou na revista Veja, nos jornais
O Estado de S.Paulo e Correio Braziliense e fez parte
do grupo de cinco brasileiros selecionados pelo Departamento de Estado norte-americano para o programa
Humphy de estudos nos Estados Unidos, tendo passado
um ano na Universidade de Boston. Por sua atividade
profissional e pelo lançamento do “Escrever Melhor”,
elas fazem jus à homenagem que ora proponho.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2008. Senador
Artrur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação e serão apreciados oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTONº 444, DE 2008
Requer Voto de Aplauso às jornalistas DAD SQUARISI e ARLETE SALVADOR,
pelo lançamento, em Brasília, DF, do livro
‘Escrever Melhor”.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso às jornalistas
DAD SQUARISI e ARLEVE SALVADOR, pelo recente
lançamento, em noite de autógrafo, em Brasília, DF, do
livro “Escrever Melhor”, guia para passar os textos a
limpo, como esclarece.
Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento das homenageadas.
Justificação
As jornalistas Dad Squarisi e Arlete Salvador lançaram há dias, em noite de autógrafos realizada em
Brasília-DF, um livro de grande utilidade para todos os
que se preocupam em escrever com clareza, precisão,
correção, elegância, enfim, com mais apuro. Seu título
diz tudo: “Escrever Melhor”, seguido da informação:
“guia para passar os textos a limpo”. A Dad já presta,
há anos, excelente serviço ao idioma em sua coluna
Dicas de Português, regularmente publicada no Cor-

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 445, DE 2008
Nos termos do art. 71, VII da Constituição Federal,
bem como nos termos regimentais, solicito que seja
encaminhado por completo o Relatório de Auditoria
TC - 016.236/05-6 incluindo seus dois anexos.
Justificação
Em razão de determinação constitucional, o Tribunal
de Contas da União realizou, a pedido, inicialmente, do
Senado Federal e, em seguida, da Câmara dos Deputados, auditoria na Secretaria de Administração da Casa
Civil da Presidência da República, em 2005, com o objetivo
de verificar a regularidade das despesas realizadas por
meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal.
A inspeção foi feita com base em procedimentos padrão de auditoria, tal como a utilização de uma
amostra de documentos, e não a verificação de sua
totalidade. O Relatório TC - 016.236/05-6 foi elaborado com dois anexos que, inexplicavelmente, não foram
encaminhados ao Congresso Nacional, em que pese o
mandamento constitucional exposto no art. 49, X, que
dá ao Poder Legislativo a competência exclusiva de
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo.
Portanto, não há justificativa para que o Tribunal,
a pretexto de atender a um pedido da Casa Civil sobre
uma interpretação equivocada a respeito do sigilo de
dados de gastos pessoais da Presidência da República,
não encaminhe os referidos anexos que, conforme já foi
mencionado, não conta com a totalidade das notas fiscais
dos gastos e sim com uma pequena amostra. O sigilo, se
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houver, será aqui tão resguardado quanto no seu local de
origem. O art. 71 da Constituição Federal é absolutamente
claro e indubitável quando atribui ao Congresso Nacional
a responsabilidade pelo controle externo, sendo exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Os atos
deste são um prolongamento da atuação de controle externo do Poder Legislativo, não podendo haver qualquer
óbice na transferência de informações.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2008. – Senador Alvaro Dias.
DESPACHO
Considerando que o objeto do Requerimento n°
445, de 2008, decorre do Relatório de Auditoria produzido pelo Tribunal de Contas da União no processo
n° TC-016.236/2005-6, oriundo do Requerimento n°
604, de 2005, formulado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, a Presidência determina a juntada do presente Requerimento
ao processado do Requerimento n° 604, de 2005, e o
seu envio ao exame daquela Comissão, nos termos do
art. 101 do Regimento Interno da Casa, para posterior
apreciação pelo Plenário.
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2. Na referida contratação está sendo
respeitado o disposto na Lei nº 8.666/93?
3. Qual o orçamento estimado para essa
finalidade?
4. Anexar cópia dos documentos referentes ao procedimento licitatório.
Justificação
A jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna publicada no último dia 9 de abril do corrente pelo jornal
Folha de S. Paulo, informa: “O governo Lula está contratando assessoria de imprensa ‘para promover o Brasil
no exterior’ A Casa Civil justifica a despesa alegando
que ‘a imagem do país no exterior apresenta aspectos
negativos, principalmente nos países desenvolvidos, e
é simplificada, devido a situações pontuais’ A assessoria vai funcionar permanentemente nos EUA, com
apoios na Europa e na Ásia”.
Enfim, senhor Presidente, as informações que ora
requeiro tem por objetivo esclarecer a nota publicada
pela jornalista Mônica Bergamo para que se tenha a
total transparência na aplicação adequada dos recursos públicos por parte do atual governo.
Sala das Sessões, em de abril de 2008. – Senador Arthur Virgílio, LÍDER DO PSDB.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – O requerimento lido vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUEMMENTO Nº 446 DE 2008
Solicita informações ao Sr. Ministro Chefe da Secretaria de Comunicação Social sobre
a contratação de assessoria de imprensa para
promoção do Brasil no exterior.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas as
seguintes informações ao Sr. Ministro Chefe da Secretaria
de Comunicação Social sobre a contratação de assessoria
de imprensa para promoção do Brasil no exterior:
1. Há previsão de contratação de assessoria de imprensa para promoção da imagem
do Brasil no exterior?

....................................................................................
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente,
informações sobre assunto previamente determinado,
importando crime de responsabilidade a ausência sem
justificação adequada.
....................................................................................
2°. As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de
informação aos Ministros de Estado, importando crime
de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.
....................................................................................
REGIMENTO INTERNO
....................................................................................
SUBSEÇÃO II
Dos Requerimentos de Informações
(Const., art. 50, 5 2°- )
Art. 215. São escritos os requerimentos não referidos no art. 214 e dependem de votação por maioria
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simples, presente a maioria da composição do Senado, salvo os abaixo especificados:
I - dependentes de decisão da Mesa:
a) de informação a Ministro de Estado ou a qualquer titular de órgão diretamente subordinado à Presidência da República (Const., art. 50, 2º);4
....................................................................................
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;
Art. 217. O requerimento de remessa de documentos equipara-se ao de pedido de informações.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado 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 N° 447, DE 2008
Requeiro, nos termos do art. 199 do Regimento
Interno do Senado Federal, a realização de Sessão
Especial para homenagear o ex- presidente do Senado
e do Congresso Nacional, Senador Humberto Lucena,
no transcurso do 10° ano de seu falecimento.
Sala das Sessões. 16 de abril de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação, e será apreciado oportunamente.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 448, 2008
Requerem Voto de Pesar pelo falecimento, ocorrido hoje, dia 16, de abril de
2008, em Recife, da Sra. Maria Gerusa Melo
Maciel, cunhada do Senador Marco Maciel
Requeremos, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar
pelo falecimento ocorrido em Recife, no dia 16 de abril
de 2008, da Srª Maria-Gerusa Melo Maciel, cunhada
do Senador Marco Maciel.
Requeremos, ademais, que esse Voto de Pesar
seja levado ao conhecimento do ilustre Senador Marco
Maciel e, por seu intermédio, aos demais familiares.
Justificação
Todos nós, colegas do ilustre Senador Marco Maciel, fomos surpreendidos hoje, poucos minutos antes
do início da reunião ordinária semanal da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, com a triste notícia do
falecimento, em Recife, da Srª Maria Geruza Azevedo
Maciel, casada com o Sr. José do Rego Maciel Júnior,
irmão do nosso colega Senador Marco Maciel.
Pelo doloroso transe, requeremos este Voto de
Pesar como homenagem do Senado da República à
memória da Sra. Geruza.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2008. – Senador
Demóstenes Torres Senador José Agripino – Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores que o Senado Federal está convocado para uma
sessão especial a realizar-se amanhã, às dez horas,
destinada a homenagear o Dia do Exército Brasileiro, de
acordo com o Requerimento nº 159, de 2008, do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores.
Lembra, ainda, que usarão da palavra os Líderes
ou quem Suas Excelências indicarem.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – ES)
– A Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado aos oradores do Período do Expediente da sessão
deliberativa ordinária de amanhã será dedicado a homenagear o jornalista Assis Chateaubriand, tendo em vista
o transcurso dos 40 anos do seu falecimento, de acordo
com o Requerimento nº 366, de 2008, do Senador Garibaldi Alves Filho e outros Senhores Senadores.
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Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – A Presidência recebeu, da Câmara Municipal de
Ourilândia do Norte, Estado do Pará, o Ofício nº 39/2008,
de 9 do corrente, manifestando-se sobre a Proposta
de Emenda à Constituição nº 13, de 2003.
O expediente será juntado ao processado da
matéria, que volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

Quinta-feira 17 9689

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – A Presidência designa os Srs. Senadores Gilvam Borges e Neuto de Conto, como titulares, e a Srª
Senadora Roseana Sarney e o Senador Paulo Duque,
como suplentes para comporem a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, nos termos do ofício que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF/GAB/I/Nº 368
Brasília, de abril de 2008

É lido o seguinte:
Ofício n° 156/08
Brasília 16 de marco de 2003
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado
Ciro Pedrosa – PV/MG, em substituição ao Deputado
Edson Duarte- PV/BA, para integrar na condição de
Suplente, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito,
com finalidade de investigar o uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF (Cartões Corporativos) por integrantes da Administração Pública
Federal, denominados ecônomos.
Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF.GLPMDB N° 103/2008
Brasília, 04 de abril de 2008
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 7° da Resolução n.° 1, de
2006 — CN, tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência os nomes dos Senadores, membros da
Bancada do PMDB, que integrarão a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Valdir Raupp,
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado ZEZÈU RIBEIRO - PT para participar, na
qualidade de Suplente, da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, em substituição
ao Deputado FERNANDO LOPES.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. – Deputado
Henrique Eduardo Alves, Líder do Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora
Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, da
mesma forma como ocorreu no dia de ontem, V. Exª
foi o primeiro a chegar ao plenário para se inscrever para uma comunicação inadiável. Então, por uma
questão de justiça, já quero deixar registrado, porque
V. Exª está presidindo a sessão neste momento, que
V. Exª é o primeiro inscrito. Em segundo lugar, quero,
também, já solicitar a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Obrigado a V. Exª.
V. Exª está inscrita, na forma do Regimento Interno.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – Concedo a palavra ao Senador Mão Santa,
pela ordem.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
que V. Exª, com sensibilidade e competência...
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – V. Exª é o primeiro orador inscrito.

9690

Quinta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Então, pronto,
pois era o que eu queria.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – E vai receber a palavra dentro de alguns segundos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E V. Exª é o
Presidente número um aqui.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – O segundo orador é o Senador Mário Couto, e
o seguinte, o Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente, peço minha inscrição para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – V. Exª é o terceiro inscrito.
Vamos iniciar a lista de oradores.
O primeiro orador inscrito é o Senador Mão Santa. S. Exª tem a palavra pelo tempo regimental de dez
minutos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Camata, que preside esta sessão do dia 16 de abril,
parlamentares, brasileiras e brasileiros presentes e
que nos assistem pelo sistema de comunicação do
Senado, penso que somos os pais da Pátria, ou as
mães, como queiram.
No Senado romano, Cícero disse: “Até quando,
ó Catilina, abusarás da nossa paciência?”.
Aloprados. Ô Luiz Inácio, dê jeito nos aloprados
e alopradas que o cercam.
Ontem, revi um pronunciamento, com tanta indignação, Mário Couto, dessas alopradas e desses
aloprados que ficam em torno do Luiz Inácio, que até
perdi o jornal.
Esta é uma Casa de homens responsáveis, como
V. Exª, por isso eu digo que é o número um. Cento e
oitenta e três anos, e quantos Presidentes como V. Exª
que os simboliza aí?
Atentai bem. Eu tremi de indignação quando li
que um aloprado nos chamou de irresponsáveis, o
Senado da República.
O Luiz Inácio chamou, ali, de 300 picaretas.
Olhe para cá direito, Luiz Inácio, pois se há picaretas eles são de vocês. Aqui não há isso, não. Não
estou aqui para admitir isso, não. Eu me preparei e foi
muito. Agora, estou exausto de ensinar a esses ignorantes por aí.
Jayme Campos, do Mato Grosso, foi prefeito
por três vezes. Atentai bem, Luiz Inácio: três vezes
prefeito.
V. Exª já foi prefeito, Camata? É muita luta, é muita
experiência, é muita provação! Não é isso?
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Então, ele foi mais objetivo, porque, ontem, fez
um pronunciamento: “Jayme Campos critica declaração do Ministro do Planejamento”, do aloprado Paulo
Bernardo, que nos chamou de irresponsáveis, a todos
nós, por criarmos um Brasil “insustentável”.
Ele é o Ministro, um ministrinho porcaria. Pode
botar aí, porque eu não tiro uma palavra – nunca tirei
– do que disse. Quase 700 mil piauienses, homens e
mulheres – acho que a maioria mulheres, que eu amo,
abraço e entendo –, decidiram me mandar para cá.
Então, não bastasse, ontem, o nosso Jayme
Campos....
Já dizia um jovem, médico como eu: “Se você
é capaz de tremer de indignação a cada vez que se
comete uma injustiça no mundo, então somos companheiros”. Che Guevara.
Meu companheiro Camata, da luta, da mulher bela
e amada, Rita, da Vitória do Espírito Santo, que eu conheço, V. Exª simboliza esta Casa. Eu o conheço.
Disse o Ministro que somos irresponsáveis e que
fizemos uma ação, Flexa Ribeiro, insustentável. Essas
porcarias não estudaram, não se prepararam e veio o
Ministro do Planejamento... Tanto é assim, que o próprio Luiz Inácio, nosso Presidente, criou outro planejamento, de futuro.
O próprio planejamento, Luiz Inácio, já é futuro.
Administrar é planejar, designar, orientar, coordenar
e fazer o controle. Planejar é uma ponte de onde nós
estamos para onde queremos ir.
Agora já tem dois, não é? Porque o Luiz Inácio
viu que esse aqui era uma porcaria: não junta coisa
com coisa – e bota PORCARIA com todas as letras
grandes, bem grandes.
Aí, escalaram outro. Não teve aquele, um Mangabeira? Ministro era aquele do Piauí, que veio aqui
como eu, João Paulo dos Reis Velloso. Fez o I PND
e o II PND. Quinze, vinte anos sendo a luz, o farol do
período revolucionário. Ô José Nery, nenhuma imoralidade, nenhuma indignidade, nenhuma corrupção.
Assim somos nós, do Piauí.
Agora, vem uma porcaria, aqui, chamar-nos de
irresponsáveis, de ação insustentável?
Camata, eu queria um Enem para ver o pau nesses bichos e bichas.
Olha aí, presta atenção, a bem da verdade: cheguei na CAE – votei no Luiz Inácio e no Governador
do Piauí, do PT, errare humanum est –, aí, caiu nas
minhas mãos um projeto deste extraordinário homem
de visão, Senador Paulo Octávio, que é, hoje, ViceGovernador. Paulo Octávio, além de ter uma estrutura
fabulosa, pois todo mundo sabe que ele é um empresário rico e poderoso, Camata, fez um estudo mostrando
que a Previdência Social jamais entraria em falência
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se o dinheiro arrecadado fosse administrado, colocado
na poupança, em suas contas. Eles contavam com o
meu desencontro. Olha, quando viram que eu estava
concordando com o relatório, usaram todos os meios
para eu mudá-lo. Você entendeu o negócio? E eu, de
peito aberto, porque sou do Piauí. Não temos medo.
Nós enfrentamos, nós botamos os portugueses para
fora, em guerra. Na luta, o teu filho é o primeiro que
chega. “Piauí, terra querida, filha do sol do Equador”,
na luta, é o primeiro. Então, eu olhei para a portadora:
“Olha, eu vou dar uma chance. Eu volto hoje, mas, daqui a uma semana, eu venho”. Reuniu-se a CAE. Foi
sete a sete. Aí mudaram o Presidente. Era o Ramez
Tebet, gente boa. Tirou licença. Entrou o Hélio Costa.
Eu perdi. Aí, é que eles viram que não eram capazes
e fortes. Sete a sete. Estou contando a verdade. Mas
fui para o pau. Mudaram o Presidente para decidir que
jamais a Previdência... É porque tiram o dinheiro da
Previdência. Dão o dinheiro para os aloprados, dão
para os cartões corporativos, dão para as ONGs que
roubam este País. A corrupção. Isso é a verdade. Eu
defendi. Foi sete a sete. Mudaram o Presidente. Perdi.
O que eu posso fazer? Mas existe.
Então, essa PORCARIA – bota aí, em letra grande, eu não tiro nenhuma não... Como é o nome dele
aqui? Paulo Bernardo. Esse negócio de chamar de
irresponsável... E é um projeto de lei do Paim. O melhor deles. Não é que não tenha gente boa. Tem. Quer
que eu lhe diga uma? O candidato a Prefeito do PT
de Teresina é um homem probo, honrado, correto. É
um médico. Eu disputei a eleição com ele em 1994. É
que tinha que ganhar um. Mas é um homem decente.
Tem. Mas, aqui, chamar a gente... Chamar o Camata
de irresponsável? Criou uma situação insustentável?
E o projeto de lei foi feito pelo Paim. Deles.
Ô Luiz Inácio, permita-me o termo: Vossa Excelência deve aos velhinhos, Vossa Excelência deve aos
aposentados. Eu fui Relator. Nós ganhamos, ganhamos
mesmo. Foi aprovado aqui. Eles estão apelando...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – V. Exª dispõe de dois minutos para encerrar o
pronunciamento.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E, aí, diz:
“Mas tudo bem”.
Aqui, ontem, o Jayme Campos... Ô Camata, para
V. Exª se indignar. Hoje, vem outro Ministro aqui. Olhe
aqui, ô Camata: “Marinho classifica projetos do Senado
de ‘enganadores’”. Ô Mário Couto, enganadores! Nós
somos enganadores. Agora, o Paim provou que, no
mundo, só o País tem esse fator previdenciário.
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Para que me entendam o brasileiro e a brasileira:
a brasileira que trabalha de vergonha, a mulher amada
que trabalhou pela família 35 anos, pagava para dez
salários mínimos, e está recebendo quatro. Quem pagou para cinco, está recebendo dois. Isso é o que nós
arrumamos. Lugar nenhum do mundo tem isso, Luiz
Inácio. Foi o Paim. Isso é ser irresponsável? Nós vamos
ficar para a história do mundo como o único país que
persegue os velhinhos e os aposentados? Ignorantes,
não. Nós somos é preparados. Eu sou é preparado. Eu
quero um Enem aqui. Vai rodar um bocado de gente.
Essa é a verdade. Mas, além do de ontem, veio
outro. Bote aí: porcaria. O Ministro... Como é o nome
desta porcaria aqui? É escrito. Eu quero ir para toda
coisa... Bote em letra grande, não é em pequena, não.
Luiz Marinho. Nós somos enganadores. E é uma página para você se envergonhar, Senador, para você se
indignar. Só a manchete: “Marinho classifica projetos do
Senado de ‘enganadores’”. E diz que a Câmara vai nos
dar juízo corrigindo isso. Essa é demais, Camata.
Eu sei que o tempo está passando. Dá apenas
para eu fazer como Castro Alves,...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – ...indignado
em O Navio Negreiro: Ó Deus, ó Deus, até quando vai
permitir esses aloprados?
Luiz Inácio, eu estou preocupado, e Vossa Excelência também.
O Luiz Inácio, nosso Presidente da República –
atentai para a preocupação –, vai ao interior do Ceará
– eu me formei lá – e diz: “Olha, que esse juizinho não
meta o bico aqui em política, não. Esse juizinho, se
quiser meter o bico em política, que saia daí e venha
disputar a eleição, que não se elege a vereador”. O Juiz
Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, Presidente
do TSE, uma das glórias da Justiça do Brasil.
E, agora, os Senadores, ontem... Está aqui o artigo
do homem. Olhe do que ele nos chamou ontem...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Que nós éramos irresponsáveis...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gerson Camata.
PMDB – ES. Fazendo soar a campainha.) – A Presidência pede a colaboração de V. Exª por um minuto.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E eu peço a
sua decisão de indignação com essas porcarias que
querem destruir a nossa democracia.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Obrigado a V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti, inscrita para uma comunicação inadiável. V. Exª dispõe
de cinco minutos.
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A seguir, o Senador Mário Couto e, por delegação da Liderança, o Senador Flexa Ribeiro, por cinco
minutos.
Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente.
Em primeiro lugar, agradeço, de público, ao Senador Jefferson Péres, que foi o Relator da matéria, e
a todos os participantes da reunião da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania desta manhã, que
aprovou proposta de emenda à Constituição de nossa
autoria que vinha tramitando há muito tempo. Dei entrada na PEC em 2003. Foi uma de minhas primeiras
iniciativas legislativas. Hoje, conseguimos finalmente
aprová-la na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a partir de um apelo, tendo em vista que será
realizada de segunda a sexta-feira desta semana a
Conferência Nacional de Educação Básica. Cerca de
1.500 delegados, delegadas e observadores participam
desse debate tão importante, que tem como objetivo
central a construção do Sistema Nacional Articulado
de Educação.
A emenda à Constituição de nossa autoria, aprovada esta manhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, é fruto de acordo feito no final do
ano passado, quando debatíamos a prorrogação da
CPMF e da DRU.
No caso da educação, a Desvinculação das Receitas da União – DRU, seria gradualmente retirada, ou
seja, não atingiria mais a educação brasileira, haveria
uma redução de investimentos na área da educação.
E, hoje, aprovamos por unanimidade. Espero que venha também rapidamente para o plenário e que em
uma das janelas entre as medidas provisórias, como
ocorreu na semana passada com a regulamentação
da Emenda nº 29, seja possível aprovar rapidamente
a redução gradual da desvinculação das receitas da
União em educação.
De acordo com o texto aprovado – baseado no
relatório do Senador Jefferson Peres –, no próximo ano,
ao invés de haver uma desvinculação, uma retirada da
educação, de 20% dos recursos, esta será de apenas
10%; em 2010, de apenas 5%; e a partir de 2011, a
educação terá aplicação plena, conforme determina a
Emenda Calmon, já há muito tempo, ou seja, que 18%
do que é arrecadado pela União seja integralmente
aplicado no desenvolvimento do ensino.
Senador José Nery, não houve grito, não houve
apito, não houve nada, mas chegamos a um resultado extremamente positivo. É óbvio que discursos
contundentes fazem parte de nosso trabalho aqui
no Parlamento, mas não pode haver apenas discur-
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so contundente, tem que haver resultado, propostas,
projetos para serem apreciados e aprovados, como o
que estou comemorando nesta quarta-feira, depois da
reunião tão produtiva da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Portanto, fica aqui o meu agradecimento a todos
os membros da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, de forma muito especial, ao Senador Jefferson Péres.
E não poderia deixar de registrar aqui, como o
fiz na Comissão, de que toda esta evolução, a da retirada da DRU sobre a educação, foi fruto de uma posição muito firme do Senador Cristovam Buarque, que,
no final do ano passado, numa mesa de negociação
com os Ministros Fernando Haddad e Guido Mantega,
colocou de forma muito clara: “Sou a favor da prorrogação da CPMF, mas não posso prorrogar a CPMF e
manter a DRU sobre a educação. Então, como fruto
exatamente dessa posição, conseguimos construir,
pautar isso dentro das negociações.
Senador Gerson Camata, outro agradecimento
que gostaria de fazer aqui, de público, é pela escolha
feita pela Coordenação Geral do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento da América Latina,
órgão da ONU. Eles estão preparando novo relatório
sobre a democracia na América Latina. Diferentemente
do relatório anterior, feito em 2004, as propostas de
reforma e as decisões relevantes que esse relatório vai
produzir têm como objetivo central oferecer a análise,
para melhorar a qualidade da democracia na América
Latina. As análises feitas pelas lideranças que estão
sendo entrevistadas vão nortear, a realização de seminários que o PNUD promoverá no Continente, agora
no próximo período.
A Coordenação Geral do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento da América Latina
escolheu 26 personalidades no Brasil, para serem ouvidas sobre a realidade da democracia no Brasil e no
continente latino-americano. Fui uma dessas 26 pessoas escolhidas. Para mim foi uma grande honra ter
participado desse processo, ter concedido a entrevista,
ter contribuído com a minha análise, com a minha opinião modesta, obviamente, como uma Liderança que,
há bem pouco tempo, está aqui no cenário nacional.
Tenho buscado, efetivamente, dar a minha contribuição
para o aprimoramento da democracia – da democracia
que só enxergamos possível com a inclusão social,
com políticas públicas que façam com que as classes
tenham mobilidade e acesso aos direitos elementares
da pessoa humana.
Também quero agradecer à Coordenação Geral
do PNUD ter me incluído nessa seletíssima lista de 26
personalidades, para contribuir com essa avaliação do
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processo democrático, da consolidação da democracia
não só no território brasileiro, mas também em todo
o continente latino-americano, que efetivamente tem
dado demonstrações de evolução. Refiro-me à evolução não só das instituições, das eleições, do processo
democrático institucional, como também da democracia sob a óptica daquilo que entendemos crucial para
fortalecer qualquer democracia, que é dar a todas as
pessoas que compõem a Nação oportunidade efetiva
de acesso à saúde, à educação, ao saneamento, à
habitação, ao trabalho, à remuneração digna.
Portanto, é muito importante o processo que a
gente vem vivendo no Brasil. Para concluir, Sr. Presidente, a Organização das Nações Unidas está fazendo
um debate, uma avaliação minuciosa, país a país, a
respeito dos direitos humanos. Na semana passada,
dia 9, houve uma reunião da ONU com representantes
das ONGs que atuam aqui no Brasil – representantes
governamentais. É muito importante esse trabalho todo
de avaliação quase permanente.
A ONU critica as questões de segurança – que,
todos sabemos, são bastante delicadas no nosso Brasil
–, mas elogia, de forma contundente, as políticas públicas de inclusão social e, efetivamente, todo o trabalho
realizado pelo Bolsa-Família e pelo Fome Zero, como
sendo um salto de qualidade, sob a óptica dos direitos
humanos, ou seja, por serem políticas públicas que não
só fortalecem a democracia, mas também resgatam
o papel fundamental dos direitos da maioria da população, os direitos humanos, conforme consagrado na
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço muito a V. Exª a condescendência de
alguns minutinhos a mais.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – V. Exª os merece, por ser uma fiel cumpridora
do Regimento da Casa.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Mário Couto. S. Exª tem a palavra pelo tempo
regimental de dez minutos.
A seguir, falará o Senador César Borges, como
Líder.
Com a permissão do orador, quero registrar a
presença do Sr. Mahendra Amarasuriya, Presidente
do Lions Internacional, que veio do Sri Lanka para
uma visita ao Brasil.
Também sejam bem-vindos ao Senado brasileiro
os presidentes regionais, que serão saudados depois
pelo Senador César Borges.
Muito obrigado.
Senador Mário Couto, desculpe-me. V. Exª tem
a palavra pelo tempo de dez minutos.
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto hoje a esta tribuna
para dedicar minhas palavras ao querido Estado do
Pará, especialmente ao povo de Santarém, uma cidade
situada no oeste do Pará, com 250 mil habitantes.
Os Municípios que integram aquela região são
Alenquer, Belterra, Curuá, Monte Alegre, Placas, Prainha, num total de 381.938 habitantes. Outros Municípios vizinhos são Rurópolis, Óbidos, Uruará, Juruti,
Altamira e Aveiro, 271.023 habitantes. Todos eles somam 652.961 habitantes.
Por que fiz questão de citar todas essas cidades? Porque vamos falar hoje, continuando o nosso
pronunciamento de segunda-feira, sobre uma questão
estarrecedora, brasileiras e brasileiros. Vejam o que
ainda acontece neste Brasil; meditem e depois percebam o que a política de ódio consegue fazer com
as pessoas. Repito: o que a política de ódio consegue
fazer com as pessoas.
Vejo hoje, na tribuna de honra deste Senado,
dois Deputados daquela região: José Megale e Alexandre Von, os dois Deputados mais votados no oeste do Pará.
Pedi que viessem aqui, para testemunhar aquilo
que vou falar e para que o povo do Estado do Pará,
especialmente o de Santarém, soubesse da responsabilidade de V. Exªs; para que soubesse que V. Exªs
estão preocupados com o que está acontecendo hoje,
em Santarém, com relação ao hospital. Agradeço a V.
Exªs por estarem hoje aqui.
Brasileiros e brasileiras, paraenses, quero mostrar primeiro a foto.
Peço que a TV Senado, por favor, aproxime suas
câmaras, para mostrar a foto desse hospital.
Esse é um dos maiores hospitais do Estado do
Pará. Novo, zero quilômetro. Construído e inaugurado
há um ano e três meses, talvez um dos maiores do
norte do Brasil. A pediatria foi construída especialmente
para atender a necessidade das crianças que fazem
parte desse contingente de mais 600 mil habitantes
daquela região.
Por que o Senador Mário Couto está falando
disso aqui? O que está acontecendo? Por que o Senador mostra as fotos, menciona a população e diz
que o hospital é um dos maiores do Estado do Pará,
talvez o maior do norte do Brasil? Por que tudo isso?
Por que essa indignação?
Aí é que diz o povo de Santarém. A Governadora
do Estado do Pará teve 78 mil votos naquela cidade. E
toda vez que falo da Governadora do Pará aqui dizem
que o Senador está falando mal da Governadora. Não
pensem assim, paraenses. Estou defendendo o meu
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Estado. Vim para cá exatamente para isso! Ninguém vai
calar minha boca, Deputados, principalmente quando a
Governadora – e aí é o xis da questão –, por ódio político, por rancor em seu coração, não faz funcionar o hospital, pronto, equipado. Será um dos mais modernos do
Pará – equipadíssimo. Não funciona porque o hospital
foi construído pelo governo do PSDB, pelo Governador
Simão Jatene. “Não; eu não quero que o hospital funcione porque não fui eu que o construí; foi o governador
anterior; eu não gosto dele, e a população de Santarém
e dos municípios vizinhos têm que sofrer”.
Pasmem, senhoras e senhores, o Vice-Governador do Estado nasceu em Santarém. O Vice-Prefeito
de Santarém morreu de infarto. Olha o castigo! O vicePrefeito de Santarém morreu de infarto. Se esse hospital estivesse funcionando, com médicos e equipado
como está, não morreria o Vice-Prefeito, senhoras e
senhores, brasileiros e brasileiras.
Vejam como é a política neste Brasil, especialmente
no meu Estado do Pará. O hospital custou R$95 milhões.
A Assembléia Legislativa do Estado do Pará realizou uma
sessão nesta semana. Disse a Secretária de Saúde que
daqui a dois meses o hospital vai funcionar.
Como no Brasil se aprendeu a resolver as coisas
por pressão, já falei na segunda-feira, indignado por
esta situação. Não podemos comungar mais com isso
neste País. Não podemos usar as pessoas, prejudicálas. As pessoas não têm onde se proteger.
Peço mais uma vez à Prefeita de Santarém, minha amiga Maria do Carmo... Uma pessoa maravilhosa, mas não tem absolutamente nenhuma capacidade
para administrar uma cidade como Santarém. Pediu a
Prefeita: “Vou resolver o problema. Vou administrar o
hospital”. Eu mesmo fui pessoalmente ver os hospitais
municipais para saber se a Prefeita tinha condição de
administrar o hospital estadual. Fui a Mujuí dos Campos.
Meu Deus do Céu! Médico, três, quatro vezes apenas
por semana; hospitais sem nenhuma medicação, terrivelmente abandonados. Como é que a Prefeita quer
administrar o hospital estadual?
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permita-me
um aparte, nobre Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Só um
instante, Senador.
Tão ruim a administração da Prefeita, paraenses,
que uma emissora de televisão fez um programa cujo
título era “Tome conta de um buraco”, tão esburacada
estava a cidade de Santarém. Quando desci no aeroporto, parecia que Santarém tinha acabado de sair de
uma guerra: toda danificada, toda quebrada, estraçalhada, abandonada! E a Prefeita – pasmem, senhoras
e senhores – ainda quer tomar conta do hospital. Não,
Prefeita! Venha ao Lula, que é seu amigo; vá à Gover-
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nadora; peça para ela deixar de ter ódio no coração e
prestar atenção àquelas pessoas que precisam sobreviver, para que faça aquele hospital funcionar.
Santarenos, podem ter a certeza de que não vou
me calar enquanto esse hospital não funcionar. Se preciso for... Não sou radical, não torço pela derrota de ninguém, não torço pela desgraça de ninguém, mas tenho
o dever de servir ao meu povo, especialmente a uma
cidade querida que confiou em mim, que é Santarém.
Vocês terão de mim toda sinceridade e honestidade;
vocês terão um Senador nas ruas fazendo campanha
para que esse hospital funcione.
(Interrupção do som.)
O Sr. Presidente (Gerson Camata. PMDB – ES)
– Senador, V. Exª dispõe de dois minutos para concluir
o seu pronunciamento.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vocês
terão um Senador na porta do hospital até que ele
funcione. Vocês terão um Senador não fazendo politicagem – porque não preciso disso – mas defendendo
os interesses de todo um povo que está precisando
de um grande hospital e que está pronto e equipado.
“Ah, é exagero de Mário Couto”. Não é não. Eu tenho
batido aqui, desta tribuna; tenho lutado pelo meu Estado e tenho denunciado.
Denunciei o tráfico de crianças na Ilha do Marajó,
aonde eu nasci. Não deram nem bola; um desprezo
total. Olhem aqui a manchete de O Liberal – do Estado
do Pará, da região do Marajó. Vejam como não se trata
de politicagem; vejam como é sério. Ouçam o que diz
o Bispo: “Estado está ingovernável”.
Por favor, peço que mostrem esta outra foto aqui,
para que os brasileiros e as brasileiras não digam que
o Mário Couto está aqui, na tribuna do Senado, fazendo politicagem.
Santarenos, nós iremos lutar. O Bispo diz que
Pará está ingovernável. Vou ler o que diz o Bispo:
Um Estado em situação de ingovernabilidade, omisso diante da exploração sexual
infantil e com forte presença do narcotráfico.
O quadro descrito ontem pelo bispo do Marajó, dom José Luiz Azcona, em entrevista em
Belém, estende-se a todo o Pará...
Santarenos, eis aqui um Senador eleito por todos
vocês, atento a todos os problemas desse Estado, e
esse problema é sério. Senador Mão Santa, é um problema com o qual todos nós estamos indignados, pela
postura anti-social, pela postura de raiva, esquecendo
aqueles políticos que não querem fazer funcionar aquele hospital, Deputados, que o primeiro artigo da nossa
Constituição, Deputados, no seu parágrafo único, diz
o seguinte, Senador Mão Santa: “o poder emana do
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povo”, o poder vem do povo. No seu primeiro artigo.
Esquecem os políticos, que lá estão que foi o povo
que os colocou lá. Se não fosse o povo, não estaria lá
a governadora, não estaria lá a prefeita.
Pergunto a cada um dos Senadores – já vou descer da tribuna, Sr. Presidente –, e a cada um dos que me
escutam nessas galerias: será que um mês antes, quinze
dias antes, uma semana antes das eleições, a Governadora iria ao palanque, em Santarém, dizer que ela não ia
colocar o hospital para funcionar? Será que ela teria coragem de dizer isso?! Será que a Prefeita Maria do Carmo,
também do PT, teria coragem de dizer isso?
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – A Mesa pede a colaboração de V. Exª, que tem
um minuto para encerrar a sua fala.
Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Agora se
esquecem que o povo necessita delas e viram as costas para o povo. Governadora do meu Estado, o País
tem eleições de dois em dois anos. Não esqueça, Governadora! Agora mesmo, estamos num ano eleitoral,
eleições para Prefeito. Não esqueçam! Se eu estou aqui,
Mão Santa, se V. Exª está aqui, se o Senador Colombo
está aqui é porque os povos dos seus Estados fizeram
com que V. Exªs pudessem vir aqui defender os seus
Estados, assim como eu. Espero que o povo do meu
Estado diga não a essas atitudes que só fazem...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – A Mesa pede a colaboração de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já vou
descer, Sr. Presidente. Só fazem com que a gente
traga aqui a nossa indignação. Se é para radicalizar,
nós vamos radicalizar, vamos entrar em contato com
a Assembléia Legislativa do Estado do Pará e vamos
marcar data para ir às ruas. Vamos marcar data para ir
às ruas! Ou funciona por bem, ou funciona por mal!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – Obrigado a V. Exª.
Próximo orador. Como Líder, fala o Senador César
Borges. S. Exª dispõe do tempo de cinco minutos.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, esta Casa hoje recebe, para nossa
honra, dirigentes importantes de um movimento que
abrange quase todo o mundo, o Lions Clube.
Aqui nós temos – e eu o saúdo neste momento – o
Presidente Internacional do Lions Clubes, Sr. Mahendra
Amarasuriya. (Palmas na tribuna de honra.) Originário
de Colombo, Sri Lanka, foi eleito para exercer o cargo
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de Presidente da Associação Internacional de Lions
Clubes, na 90ª Convenção Internacional, realizada em
Chicago, nos Estados Unidos, em julho de 2007.
Mas, Sr. Presidente, o motivo desta comemoração é que o Lions Clube completa 56 anos de atuação
no nosso País. E é com grande satisfação que rendo
homenagens – Leão que sou também desde criança,
porque freqüentava com meu pai, fundador do Lions
Clube de Jequié – a essa instituição que vem prestando
os mais relevantes serviços à sociedade brasileira.
A origem do movimento está no início do século
passado. Em 1917, um agente de seguros de Chicago, Melvin Jones, chegou à conclusão de que cada
um de nós pode ser fundamental na construção de
um mundo melhor.
Decidido a levar adiante suas idéias, conclamou
empresários, profissionais liberais e líderes corporativos a criar uma associação, de âmbito nacional, que
tivesse como propósito a melhoria das condições de
vida de suas comunidades.
Nascia, ali, a Associação Internacional de Lions
Clubes, inspirada no princípio formulado por Melvin
Jones, ou seja: “você não pode ir muito longe se não
fizer alguma coisa por seus semelhantes”.
Como base nesse princípio – um princípio de
inquestionável sabedoria; um princípio impregnado
do espírito cristão –, foram definidos os objetivos do
Lions. Objetivos, por sinal, que todos deveríamos ter
sempre em mente, na medida em que nos apontam
um louvável conjunto de valores, entre outros:
– criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra;
– incentivar os princípios do bom governo
e da boa cidadania;
– interessar-se ativamente pelo bemestar cívico, cultural, social e moral da comunidade;
– unir os clubes pelos laços de amizade,
bom companheirismo e compreensão mútua;
– promover um fórum para a livre discussão de todos os assuntos de interesse público, excetuando-se, entretanto, o partidarismo
político e o sectarismo religioso;
– incentivar as pessoas bem intencionadas a servir suas comunidades sem benefício
financeiro, estimular a eficiência e promover
elevados padrões éticos em todas as atividades profissionais.
São objetivos, Srªs e Srs. Senadores, que vão muito além da simples convivência agradável entre pessoas
que se prezam. São objetivos que ultrapassam também
a elogiável prática de atividades assistencialistas. Mais
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que tudo, representam, na verdade, um chamamento
ao tão necessário exercício da cidadania.
E tão fortes se mostraram esses valores, Sr. Presidente, que o Lions acabou vingando e vingou também
aqui, em terras brasileiras.
No início da década de 50, atuando paralelamente, cidadãos do Rio de Janeiro e de São Paulo
trabalhavam para trazer ao Brasil os ideais do Lions.
De modo que, em pouco tempo, nosso País ganhou
seus dois primeiros Clubes. No Rio de Janeiro, em 16
de abril de 1952, Armando Fajardo reunia cerca de
40 pessoas para receberem o título e o distintivo de
Leões. E em São Paulo, no dia 23 de julho do mesmo
ano, Floriano Peixoto Santos juntava 56 companheiros
para fundar o Lions Paulista.
Essas, Srªs e Srs. Senadores, são as origens do
Lions, uma instituição que, ao longo do tempo, temse mantido fiel a seus valores e a seus ideais. Uma
instituição que, exatamente por se manter fiel a seus
valores e a seus ideais, se torna cada vez mais digna
de admiração e respeito.
No mundo, entre os clubes que prestam serviços
à comunidade, o Lions se destaca não apenas como
o pioneiro, mas também como o que exibe números
mais grandiosos. A organização está assentada hoje
em mais de 200 países. São 45 mil Clubes, com 1,3
milhão associados.
No Brasil, o Lions marca presença em mais de
1.300 Municípios. Neles, existem 1.600 Clubes, com
38 mil associados.
São pessoas, Sr. Presidente, que se dedicam à
construção e à manutenção de hospitais, escolas, creches e centros de apoio a crianças, jovens e idosos;
que desenvolvem programas de combate às drogas e
de preservação do meio ambiente; que trabalham de
uma maneira muito especial com os jovens, procurando desenvolver suas habilidades para liderança e
atuação comunitária.
Exemplo dessa saudável militância é o Programa
Visão em Primeiro Lugar – em inglês, SightFirst –, que
vem sendo desenvolvido desde 1990 com muito êxito.
Por tudo isso, Sr. Presidente, por esses 56 anos
de cidadania, dedicação, competência, desprendimento
e amor ao próximo, quero, neste momento – em meu
nome pessoal e creio que do Senado – saudar, efusivamente, todo os que fazem a grandeza do Lions em
nosso País. Cumprimentamos os quatro Distritos Múltiplos, seus Distritos, Regiões e Divisões Leonísticas
aqui representadas. São brasileiros que usam o lema
da instituição: “Nós servimos”.
Aproveito, Sr. Presidente, para saudar os demais
dirigentes aqui presentes: o Diretor Internacional do
Lions Clubes, Francisco Fabrício de Oliveira Neto; o

Abril de 2008

ex-Diretor Internacional do Lions Clube, Zander Campos da Silva, presidentes de conselho de governadores dos distritos múltiplos do Brasil, em especial meu
prezado amigo Jorge Brugni, que aqui está com sua
esposa, Drª Ana Célia, Dr. Maurício Pereira de Souza,
Antônio Carlos Tosi e Orley Ademar Ikert.
Se V. Exª me permitir, gostaria de ouvir os apartes
dos Senadores Flexa Ribeiro e José Nery.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gerson Camata.
PMDB – ES) – Os apartes não são permitidos, porque
o Senador César Borges fala como Líder.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Quero apenas associar-me às homenagens ao Lions Clube. É só
isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Senador Gerson Camata.
PMDB – ES) – Obrigado a V. Exª e ao Senador José
Nery.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Sr. Presidente,
Senador César Borges...
O SR. PRESIDENTE (Senador Gerson Camata.
PMDB – ES) – Não são permitidos apartes, eles são
anti-regimentais.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Queria me associar ao pronunciamento que faz o Senador César
Borges e cumprimentar todos os membros dos Lions
Clubes do Brasil e seu Presidente Internacional. Na juventude, tive militância no movimento leonístico como
presidente do Lions Clube lá do Estado do Ceará.
Meus cumprimentos a todos. Parabéns a V. Exª pelo
pronunciamento.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito
obrigado, Srs. Senadores Flexa Ribeiro e José Nery.
Tenho certeza de que todos os Senadores conhecem
esse trabalho inestimável realizado pelo Lions Clube.
Sr. Presidente, vamos agora nos dirigir à Presidência desta Casa para que os representantes do Lions e
seu Presidente Internacional possam ser recebidos pelo
Presidente da Casa, o Senador Garibaldi Alves Filho.
É um prazer, para mim, poder participar nesta
data, como Senador da República, desta homenagem
a esta grande entidade que é o Lions Clube, que honra
a todos os que dele participam.
Muito obrigado.
Parabéns ao Lions Clube!
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB
– ES) – A Presidência se associa aos sentimentos
de V. Exª e se sente honrada com a presença do Sr.
Mahendra Amarasuriya, Presidente Internacional do
Lions Clube.
O próximo orador inscrito é o Senador Flexa
Ribeiro, que dispõe de dez minutos para fazer o seu
pronunciamento.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Gerson Camata, Srs. Senadores,
vai chegar o dia em que vou subir a esta tribuna para
elogiar a Governadora do meu Estado pelas ações
que ela possa vir a fazer em benefício da população
do Estado do Pará, que a elegeu. Ainda não é hoje.
Lamentavelmente, ainda não é hoje.
Antes de iniciar o meu pronunciamento, Sr. Presidente, quero fazer aqui uma homenagem aos prefeitos
de todo Brasil, que se deslocaram até Brasília numa nova
marcha, para fazer suas reivindicações, que, em sua
maioria, não são atendidas pelo Governo Federal apesar
de serem justas. Aqui da tribuna, temos lutado para que
elas sejam atendidas pelo Executivo Federal.
Quero homenagear todos os que para cá se deslocaram em nome dos prefeitos do meu Estado do Pará
que aqui se encontram na Tribuna de Honra: o nosso
Prefeito de Trairão, Ademar Baú, Presidente da Amut;
o nosso Prefeito de Jacareacanga, o Carlos Veiga; o
nosso Prefeito de Porto de Moz, o Edilson Cardoso;
o nosso Prefeito de Rurópolis, Aparecido Florentino;
o nosso Prefeito de Bujaru, Emanoel Muniz; o nosso
Prefeito de Itaituba, Roselito; o nosso Prefeito de Anapu, Reis, e em seus nomes quero homenagear todos
os Prefeitos do Estado do Pará, todos os nossos 143
prefeitos, que lutam com as dificuldades, evidentemente, de cada município.
Presidente Gerson Camata, o Estado do Pará é
o segundo maior Estado em dimensões da Federação
brasileira. É um Estado que tem uma potencialidade
de crescimento enorme. Lamentavelmente, está sem
governo no período atual.
Quero aqui homenagear o nosso Líder do PSDB,
Deputado José Megale, da Assembléia Legislativa do
Estado do Pará, e o nosso Deputado Alexandre Von,
do oeste do Pará, do Município de Santarém – o Senador Mário Couto, que me antecedeu há pouco, fez
todos os comentários que eu já tinha aqui repetidas
vezes feito, repetidas vezes, a respeito do Hospital
Regional de Santarém.
Na última sexta-feira, estivemos em Santarém, no
III Encontro Regional do PSDB, e quero agradecer ao
Deputado Alexandre Von, que organizou esse encontro
que reuniu mais de 39 vereadores, seis prefeitos, sete
ex-prefeitos, cinco vice-prefeitos e doze candidatos a prefeito num universo de dezoito municípios lá reunidos.
A presença do Deputado Alexandre Von e Deputado Megale, foi uma demonstração de que o PSDB
está unido e forte, pronto para o embate eleitoral. Faremos vários prefeitos no Pará, especialmente, o de
Santarém, que é a terra que tão bem o Deputado Alexandre Von defende.
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Presidente Gerson Camata, nesse encontro tivemos a honra de ter também a presença do Senador
Sérgio Guerra, Presidente Nacional do PSDB; do Deputado Federal Rodrigo de Castro, Secretário Geral
do PSDB Nacional; e do Senador Arthur Virgílio, que
foram lá prestigiar o PSDB do Estado do Pará. Junto
comigo, lá estiveram também o ex-Governador Simão
Jatene, o Senador Mário Couto, os Deputados Federais
Zenaldo Coutinho, Nilson Pinto, Lira Maia, os Deputados Estaduais, Megale, que aqui está; o Deputado
Alexandre Von, a Deputada Tetê, o Deputado Pioneiro,
a Deputada Suleima e o Deputado Ítalo Mácola.
Deputado Alexandre Von, foi um encontro da
maior importância. Todo o Estado do Pará, que nos vê
pela TV Senado e que nos ouve pela Rádio Senado,
sabe que, em 2010, o PSDB vai voltar ao comando do
Estado do Pará, mas antes disso faremos um grande
número de prefeituras, um grande número de prefeitos,
de vice-prefeitos e de vereadores em todos os municípios do Estado do Pará com o apoio dos nossos atuais
e futuros prefeitos. Então, novamente, quero transmitir
meus agradecimentos por esse encontro em Santarém,
onde fomos tão bem recebidos.
No sábado, Senador Mário Couto, estive com o
Deputado Nilson Pinto em Terra Santa, que é um município que fica a uma hora de avião de Santarém – lá
no Pará, Senador Gerson Camata, não é como no seu
Estado do Espírito Santo, onde se viaja de carro: lá, a
gente conta a distância por hora de vôo, de jato ou de
bimotor, como foi o nosso caso. A uma hora de avião
de Santarém fica Terra Santa, onde fomos fazer um
encontro, também do PSDB, com o nosso pré-candidato Carlinhos Bentes. O Deputado Nilson Pinto nos
acompanhou e lá tivemos a presença da Vereadora
Isaura, do PV, que é pré-candidata à Vice-Prefeita; do
Vereador Wandinho, Presidente da Câmara; do Deputado Júlio Ferrari; e do Vereador Dóia. Aliás, o Vereador
Dóia – é interessante que o Brasil saiba disso, Senador
Colombo – é irmão do atual prefeito, mas, como o desempenho de seu irmão à frente da prefeitura é muito
ruim, o Vereador Dóia se apresenta como ex-irmão
– como se existisse ex-irmão! Ele faz questão de se
apresentar como ex-irmão, ele não quer ser irmão do
prefeito para não prejudicar a candidatura dele. Essa é
a situação de Terra Santa. Essa é a situação que vive
aquele município. Criou-se a figura do ex-irmão!
Mas eu quero me referir, lamentavelmente, à questão do Estado do Pará, começando por Santarém.
Com relação a Santarém, nós já estivemos aqui e
fizemos vários pronunciamentos sobre o Hospital Regional. Uma comissão do Senado Federal composta
por vários Senadores foi a Santarém, onde visitamos
o Hospital Regional.
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A Governadora quis enganar os Senadores! É
bom que a população do Brasil saiba disso!
Presidente Gerson Camata, sabe o que fez a
Governadora?
No dia em que a Comissão Externa do Senado,
composta por cinco Senadores – José Nery, Sibá Machado, Augusto Botelho, do PT, Arthur Virgílio e por
mim, Flexa Ribeiro -, esteve em Santarém – e avisamos à Governadora que iríamos lá para ver a situação
do Hospital Regional, onde foram investidos R$95 milhões da sociedade paraense e que está há um ano e
meio sem funcionar – sabe o que fez a Governadora
juntamente com a Prefeita? Pegou, na véspera, Senador Colombo – só rindo! -, os pacientes que estavam
no Hospital Municipal, à noite – chegaríamos no dia
seguinte, pela manhã -, e os transferiu para o Hospital Regional, para que, quando chegasse a comissão
composta pelos cinco Senadores, houvesse lá pacientes internados.
Ora, a Governadora esteve aqui no Senado, passou quatro anos conosco e sabe que não pode nos
enganar, tampar o sol com a peneira.
Chegávamos até os pacientes, Senador Raimundo Colombo, Senador Mário Couto e Senador José
Nery, e perguntávamos:
– Como foi a sua cirurgia? Quando foi a
sua cirurgia?
E eles respondiam:
– Ainda não fiz a cirurgia!
– Quando o senhor se internou?
– Hoje de manhã!
Chegávamos em outros pacientes e perguntávamos:
– O que o senhor tem? Quando se internou?
– Ontem à noite!
Isso para enganar os Senadores! Não é isso!
Não estávamos lá para atrapalhar o Estado do Pará,
Governadora! Estávamos lá para ajudá-la!
Estamos aqui – e tenho certeza de que falo em
meu nome, falo em nome do Senador Mário Couto, falo
em nome do Senador José Nery. Os três Senadores
do Pará estão aqui para ajudá-la, Governadora, para
ajudar a sua administração. Queremos que V. Exª faça
uma ótima administração. Ajude os prefeitos que estão
aqui, porque, desta forma, o Pará vai avançar. Deputado Alexandre Von, Deputado José Megale, quando
recuperarmos, pela vontade do povo, o Governo do
Pará em 2010, não teremos que fazer mais do que V.
Exª fará. Agora, V. Exª não fazendo nada, prejudicará
o povo do Pará e ajudará a retomada do poder. Não
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queremos facilidade, não! Queremos progresso. Então,
estamos aqui para ajudá-la.
E, lamentavelmente, todas as manchetes do Estado do Pará são deste tipo que quero registrar: “Planalto pede a Ana Júlia controle do MST”.
O MST anuncia antecipadamente para o Brasil
inteiro que vai fazer um sem número de invasões no
“abril vermelho”. E o Governo Federal e o Governo estadual não tomam nenhuma providência para coibirem
ações marginais, ações fora da lei. O Estado de direito
brasileiro não pode aceitar esse tipo de movimento. Eles
agora querem que a Vale do Rio Doce seja estatizada.
Essa é a pauta do MST, Senador Mário Couto. Não é
a pauta de um movimento social, Senador Jefferson
Péres. É a pauta de um programa de Governo.
Eles querem reestatizar a Vale do Rio Doce. Eles
querem construir rodovias. Querem trazer energia. É
uma pauta de governo. Não é uma pauta social. Como
dizem que não são atendidos, e não são atendidos
pelo Governo Federal, querem fazer – desculpem a
expressão – na marra, à margem da lei; e a Governadora os recebe de braços abertos.
Temos aqui outra manchete: “Invasores tomaram área da Amafrutas”. Sabem o que é Amafrutas?
A Amafrutas é aquela do caso do aloprado do PT, o
Lorenzetti, que colocou uma ONG no Pará, e o Presidente Lula esteve...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB –
ES) – V. Exª dispõe de um minuto para encerrar seu
pronunciamento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – O Presidente Lula esteve na Amafrutas com quem Sua Excelência
chamou de aloprado, o Lorenzetti, só que nessa empresa sumiram R$35 milhões do Banco Basa, que entregou
para a ONG. Essa Amafrutas está abandonada. E está
na CPI das ONGs, que ninguém consegue quebrar sigilo.
Ninguém consegue fazer nada. Trinta e cinco milhões de
reais da sociedade brasileira desapareceram.
Há aqui também, e quero pedir que esse registro conste nos Anais da Casa... Vou ter que retornar
à tribuna na terça-feira para dar continuidade ao meu
discurso, Deputados Alexandre Von e José Megale,
mas quero fazer constar...
Sr. Presidente, Senador César Borges, se V. Exª,
pela sua generosidade, conceder-me mais três minutos, concluo meu pronunciamento.
Quero fazer constar aqui que, na segunda-feira,
o setor produtivo,
Senador Jefferson Péres, Senador Gerson Camata, Senador Mão Santa, do Estado do Piauí, empresários e trabalhadores, Senador José Nery, V. Exª não
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esteve lá, empresários e trabalhadores se reuniram no
hotel para, juntos, lançarem essa declaração de princípios que está aqui, a qual quero pedir à Presidência
que faça a inserção nos Anais do Congresso.
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – A manchete do jornal O Liberal de hoje já diz: “Empresariado vê
com desagrado as diretrizes econômicas para o Pará”.
Sabe o que a Governadora Ana Júlia fez, Senador César Borges? V. Exª, que foi Governador, levou a Ford
para a Bahia e mudou o Estado junto com o Senador
Antonio Carlos Magalhães, sabe a importância da política de incentivos para que o Estado de uma região
como a nossa possa se desenvolver. O Pará tinha uma
política de incentivos que já tinha levado para o nosso
Estado mais de 150 empresas. Sabe o que a Governadora fez? Cancelou a política de incentivos, porque
era do Governo do PSDB e era exitosa. E sabe o que
ela fez? Criou uma nova que não incentiva nada, pelo
contrário, “desincentiva”. Sabe quantas empresas se
propuseram a aderir à nova lei? Nenhuma. E não vai
ter nenhuma, Senador Mário Couto.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – Só um aparte pequeno, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pois não,
Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres (PDT – AM) – O Amazonas está muito grato à Governadora do Pará, porque
estamos de braços abertos para receber essas empresas. Muito obrigado, Ana Júlia!
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador
Jefferson Péres, tenho certeza absoluta que, depois do
brilhante aparte de V. Exª, a Governadora vai reconsiderar o que está fazendo e aumentar os incentivos
para que o Estado-irmão, que é o Estado do Amazonas,
que tem uma zona franca, possa, junto com o Pará,
também atrair investimentos.
Obrigado por V. Exª nos ajudar a que a Governadora possa olhar não para o Pará da próxima eleição
e, sim, para o Pará do futuro.
Então, pediria, Senador César Borges, que constassem nos Anais todos esses adendos, pois o Estado
está ingovernável.
Quero fazer um registro, Senador Raimundo Colombo e Senador Antonio Carlos Valadares: o Prefeito
do PT da cidade de Parauapebas, onde está o núcleo
da Vale do Rio Doce de Carajás, segundo publicado
no jornal O Globo de segunda-feira, para o Brasil inteiro, assomou a um palanque, um caminhão e incitou o
MST, Senador Jefferson Péres, a ocupar a estrada de
ferro de Carajás, as propriedades da Vale. Vou repetir
aqui rapidamente o que disse: “Em Parauapebas, o
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apoio do Prefeito local ao MST foi registrado em vídeo, com fita exibida nos principais jornais do País. O
Jornal Nacional, da Rede Globo, veiculou:
Em tom panfletário, o Prefeito Darci Lermen incita
atos de violência contra as instalações da Vale, com
camisa vermelha e bonezinho do MST, dizendo em palanque: “Se a Vale entende que não precisa respeitar
ninguém, então me cabe o direito de achar também
que não preciso respeitar ninguém”.
Essa é a posição do Prefeito Darci...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ... Lermen, de Parauapebas, do PT.
E Parauapebas é um dos Municípios de maior
importância no Estado do Pará, porque é minerador,
recebe royalty, recebe CFEM, tem uma receita de
mais de R$30 milhões. Então, esse Prefeito tinha, sim,
de atender os investimentos necessários, porque está
espantando os investidores que terão de ir para o seu
Município.
Vou encerrar, Senador César Borges, pedindo
que seja, como eu disse, transcrita a Declaração de
Princípio das Lideranças Empresariais, Profissionais
e de Trabalhadores do Estado do Pará e também a
Moção de Repúdio ao não funcionamento do Hospital
Regional de Sanarem, aprovada no encontro do PSDB.
Acontece que estamos perdendo vidas em Santarém,
então, não podemos mais...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR
– BA. Fazendo soar a campainha.) – Senador, peço
que conclua.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Concluindo, não podemos mais aceitar essa condição.
A atual Secretária Laura Rossetti deu uma entrevista dizendo que, dentro de 90 dias... Porque assumiu
agora que o Governo retirou a OS, que estava lá desde janeiro de 2007, de forma incorreta, e ela, agora,
contratou a OS, que foi a segunda colocada na licitação do Governo Jatene, a Pró-Saúde, para colocar o
hospital para funcionar em 90 dias.
Deus queira que isso aconteça, porque o povo
do oeste do Pará não precisa sofrer de tal forma por
este desgoverno do PT, perdendo vidas preciosas de
paraenses que nos ajudam a desenvolver o Estado.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro,
o Sr. Gerson Camata, 2º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. César Borges, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR
– BA) – Eu que agradeço.
V. Exª será atendido de acordo com o Regimento
quanto à transcrição de todo o material que agregar
ao seu discurso.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Antes de conceder a palavra pela ordem, quero
anunciar o próximo orador, Senador Gerson Camata,
pelo tempo de dez minutos, como orador inscrito.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É apenas para pedir minha inscrição pela Liderança do PDT, antes da
Ordem do Dia, se possível.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – V. Exª será atendido, Senador Jefferson Péres.
Só retificando, o Senador Gerson Camata tem
a palavra por cinco minutos, para uma comunicação
inadiável.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, vou voltar a um assunto
que focalizei já há algum tempo num apelo que fiz à
Agência Nacional do Petróleo, ao Sr. Ministro de Minas
e Energia, que é nosso colega, Senador Edison Lobão,
e também ao Senhor Presidente da República.
Os brasileiros que saem do Brasil e vão até o
Uruguai, Argentina, Chile, Peru têm oportunidade de
encontrar automóveis brasileiros como Montana, Corsa,
Ford Ka, todos movidos a motores diesel, fazendo uma
média de 25 a 30km com um litro de óleo diesel. E esses carros, Sr. Presidente, são fabricados no Brasil.
Veja em que situação o Brasil chegou. Nós podemos fabricar carros bons, econômicos, mas não
podemos usá-los. Temos de vendê-los para os outros.
Isso é abusar do povo brasileiro. Isso é uma vergonha,
e nos envergonha sermos brasileiros.
E, aí, nós observamos. Havia uma portaria do
Conselho Nacional do Petróleo – porque, antigamente, o diesel era subsidiado. Quem comprava gasolina,
pagava um pouquinho do óleo diesel para subsidiar
o transporte. E, aí, diziam que não podiam permitir o
uso de carros de passeio a diesel porque o diesel era
subsidiado.
Depois, no lugar do Conselho Nacional do Petróleo, entrou o Departamento Nacional do Petróleo,
que reformulou a portaria: no Brasil, é permitido fa-
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bricar carros econômicos e modernos a diesel, mas
não para os brasileiros e sim para os uruguaios, para
os argentinos e, agora, até para os chineses. Para os
brasileiros é proibido.
Posteriormente, entrou a Agência Nacional do
Petróleo. “Ah, agora vai liberar a livre concorrência, o
livre comércio. Os brasileiros serão iguais a todos os
cidadãos do mundo em matéria de consumo de energia”. Colocou-se, novamente, a portaria: Não se pode
fabricar carro econômico a diesel para brasileiro – só
para estrangeiro, só para uruguaio, só para argentino,
só para peruano.
A contradição de tudo isso, Sr. Presidente, é que
quem é rico e pode comprar um carro de R$100 mil,
compra um carro importado a diesel e passa na frente
do pobre, que tem um carro que faz 7 ou 8km com gasolina, fazendo 22km com um litro de óleo diesel.
Mas que diabo de igualdade é essa que nós estamos colocando no Brasil? Eu acho que há necessidade de se reformular isso. Agora, estão dizendo que
não pode porque o diesel é importado. Mas se importamos mais diesel, diminuirá o consumo de gasolina.
Diminuindo o consumo de gasolina, exporta-se a gasolina, que é mais cara, e importa-se o diesel, que é
mais barato. Essa medida permite aos brasileiros que
andem em automóveis brasileiros que façam de 25 a
30km com um litro de óleo diesel.
Recentemente, por exemplo, li nos jornais que o
governo alemão fez um concurso dentro da Alemanha
– o que o Brasil também deveria fazer –, para premiar
o carro mais econômico – não é carro demonstração
–, que efetivamente caminhe e ande pelas ruas. A
Volkswagen, que ganhou o prêmio, produziu um carro que faz 60km com um litro de óleo diesel, que hoje
circula nas ruas da Alemanha.
Ora, aqui no Brasil, se queremos economizar
combustível, não precisamos ficar inventando carro
elétrico. Na hora em que a maioria da população estiver andando com carros que façam 40 a 50km com um
litro de óleo diesel, o Brasil estará muito melhor ecologicamente colocado do que produzindo álcool.
Desconfio, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que, atrás disso, há o lobby dos produtores de álcool,
o lobby de interesses da Petrobras.
Outro aspecto que tem de ser colocado é: o que
adiantou para os brasileiros serem auto-suficiente em
petróleo? Nada! Na Venezuela, R$0,10 o litro; na Argentina, R$1,40; no Uruguai, R$1,80; no Brasil, R$2,90.
Quer dizer, somos cidadãos de um país auto-suficiente
em petróleo e pagamos o petróleo mais caro da América Latina. Mais caro que os Estados Unidos.
O que adiantou ao povo brasileiro essa autosuficiência, da qual tenho dúvidas? Dizem que o Bra-
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sil importou agora US$3 bilhões de combustível. Que
diabo de auto-suficiência é essa que não favorece a
população brasileira, não faz bem ao Brasil e não permite que os brasileiros sejam cidadãos iguais dentro
do seu próprio País?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Obrigado, Senador Gerson Camata. Agradeço a
V. Exª a forma como se portou, falando dentro do seu
tempo, de forma brasileira, não inglesa.
Concedo a palavra ao Senador José Nery, para
uma comunicação inadiável, pelo tempo de cinco minutos. A seguir, o Senador Jefferson Péres falará pela
Liderança.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente César Borges, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero, no início do meu pronunciamento, saudar a delegação de Prefeitos do Estado do Pará que
participam da 11ª Marcha Nacional a Brasília, trazendo
uma pauta das mais importantes, no sentido do fortalecimento dos recursos, para os Municípios brasileiros
cumprirem suas obrigações constitucionais.
Saúdo os Prefeitos de todo o Brasil que estão em
Brasília nestes três dias, mas, em especial, os que,
neste momento, compõem a tribuna de honra da nossa Casa: Edilson Cardoso, Prefeito de Porto de Moz;
Aparecido Florentino, Prefeito de Rurópolis; Ademar
Baú, Prefeito de Trairão; Carlos Veiga, Prefeito de Jacareacanga; Luiz dos Reis Carvalho, Prefeito de Anapu;
e Roselito Soares, Prefeito de Itaituba.
Também aproveito a oportunidade para cumprimentar os Deputados Estaduais José Megale e Alexandre Von, que nos honram com sua presença no plenário,
numa tarde em que a Bancada paraense no Senado
tem a oportunidade de se pronunciar sobre temas relevantes e de interesse do nosso Estado do Pará.
Sintam-se acolhidos no plenário do Senado Federal e recebam minha manifestação de agradecimento
pelas honrosas visitas!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com muita
satisfação que utilizo esta tribuna para saudar a realização de mais um Acampamento Terra Livre, programação já consolidada dentro da agenda do Movimento
Indígena Nacional, que repercute na sociedade como
uma das principais ações do Abril Indígena. Em todo o
Brasil, os povos indígenas se mobilizam para denunciar
os cada vez mais graves crimes de que são vítimas e
para exigir a punição de quem os pratica.
No final da tarde de hoje, terei a oportunidade
de visitar o acampamento do Movimento Indígena, o
Acampamento Terra Livre, em frente ao Congresso
Nacional, na Esplanada dos Ministérios, quando leva-
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rei minha solidariedade e meu apoio à luta dos povos
indígenas, à luta pela garantia dos seus direitos.
Entre os crimes que ora se evidenciam e que
ocupam as manchetes de revistas, de jornais e de
canais televisivos, está o caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima. Esta foi homologada pelo Governo brasileiro desde o dia 15 de
abril de 2005, depois do cumprimento de longo trâmite burocrático e das pressões do movimento indígena
para que a propriedade da terra fosse, definitivamente,
destinada aos povos Macuxi, Wapichana, Taurepang,
Ingarinkó e Patamona.
Desde esse período, essas comunidades, num
total de 18.992 índios, aguardam a retirada dos ocupantes não-indígenas, particularmente de um grupo
de somente seis arrozeiros que tem desafiado o poder
estatal federal ao empreender ações de extrema violência, como espancamento de lideranças indígenas,
queima e destruição de pontes e escolas, bloqueio
de estradas, manutenção de reféns, utilizando-se até
de bombas caseiras para aterrorizar a população,
anunciando, assim, um “derramamento de sangue”
na região da reserva indígena Raposa Serra do Sol,
em Roraima.
Tudo isso ocorre, Sr. Presidente, porque, desde
o dia 27 de março de 2008, quase três anos após a
homologação, o Governo anunciou, oficialmente, o
início da operação de retirada dos invasores. A Polícia Federal está em Roraima e está comprometida a
completar a operação, para, definitivamente, cumprir
a lei e “desintrusar” os invasores da Terra Indígena
Raposa Serra do Sol.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que essa questão
expõe, de forma explícita, toda uma série de problemas
das terras amazônicas, concentrados em Estados como
Pará, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Roraima, problemas esses que passam pelo desmatamento e pela
poluição de grandes áreas, pela apropriação indevida
dos recursos naturais, pela sonegação deliberada e
generalizada de impostos devidos aos poderes públicos, pela violação sistemática da lei e dos costumes
dos núcleos invadidos, tudo engendrado pelo poder do
grande capital nas mãos de grandes empresários do
agronegócio, de madeireiros, das grandes mineradoras,
dos grileiros de terras, o que ocasiona uma sucessão
de conflitos entre os detentores do capital contra os
povos indígenas, as comunidades atingidas por barragens, os núcleos quilombolas presentes em muitos
desses Estados e os trabalhadores e trabalhadoras
rurais vítimas do trabalho escravo ainda vigente.
A Amazônia, como espaço de territorialidade e
sociabilidade de povos tão diversos que, historicamente, a ocuparam, nunca esteve tão ameaçada em sua
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soberania quanto neste momento em que arrozeiros,
produtores de soja e biopiratas de nossa diversidade
querem fazer avançar as fronteiras agrícolas, passando
por cima de vidas, de povos, de culturas e de histórias
que fazem exatamente o diferencial em nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a ação desencadeada pelo Governo Federal envolve um conjunto
de instituições públicas e montou a Operação Upatakon
3. Estão mobilizados a Polícia Federal, a Guarda de
Segurança Nacional, diversos agentes de órgãos como
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Fundação
Nacional do Índio (Funai), juntamente com as comunidades indígenas que apóiam a “desintrusão” imediata
de suas terras e querem fazer cumprir a lei, diante da
intransigência e das ações criminosas e fascistas de
grupos ligados à extrema direita, que convocam todos
à desobediência civil e ao descumprimento da Constituição, nossa Lei Maior.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Queira encerrar, Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – O Senado Federal, como instituição que tem lugar na História, não
pode ignorar as demandas desses povos indígenas,
dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos trabalhadores e
das trabalhadoras rurais que vivem e sobrevivem na
Amazônia muito antes da ganância do grande capital
chegar e transformar rios, matas, animais e gente em
dinheiro e lucro.
Sr. Presidente, eu gostaria que o inteiro teor do
meu pronunciamento fosse considerado e registrado,
tendo em vista, pela exigüidade do tempo, que não
posso fazer, aqui, toda a contextualização dessas lutas,
desses enfrentamentos, e, principalmente, a declaração
clara e direta da minha determinação em apoiar a luta
dos povos indígenas por suas terras e em defender a
garantia das políticas sociais de educação e de saúde, direitos fundamentais das populações indígenas
da Amazônia e do Brasil.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR JOSÉ NERY.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com muita satisfação que utilizo mais uma
vez este plenário para saudar a realização de mais
um Acampamento Terra Livre, programação já consolidada dentro da agenda do Movimento Indígena
Nacional, que repercute na sociedade como uma das
principais ações do Abril Indígena. Em todo o Brasil,
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os Povos Indígenas se mobilizam para denunciar e
exigir punição aos cada vez mais graves crimes de
que são vítimas.
Entre os crimes que ora se evidenciam e que
ocupam as manchetes de revistas, jornais e canais
televisivos, está o caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima. Esta foi homologada pelo governo brasileiro desde o dia 15 de abril de
2005, depois de cumprir um longo trâmite burocrático
e das pressões que o movimento indígena organizou,
tornando a terra de propriedade definitiva dos povos
Macuxi, Wapichana,(lê-se Uapichana), Taurepang, Ingarinkó e Patamona.
Pois desde este período essas comunidades,
num total de 18.992 índios, aguardam a retirada dos
ocupantes não-indígenas, particularmente de um grupo
de seis arrozeiros somente, que tem desafiado o poder
estatal federal, ao empreender ações de extrema violência, como espancamento de lideranças indígenas,
queima e destruição de pontes e escolas, bloqueio
de estradas, manutenção de reféns, e até se utilizando de bombas caseiras para aterrorizar a população,
anunciando assim um “derramamento de sangue” na
região da Raposa.
Tudo isso porque desde o dia 27 de março de
2008 quase três anos após a homologação, o governo
anunciou oficialmente o início da operação de retirada dos invasores. A Polícia Federal está em Roraima
e estão comprometidos a completar a operação, para
definitivamente cumprir a lei e desintrusar os invasores
da Terra Indígena Raposa Serra do Sol.
Mas vejam, Senhoras Senadoras e Senhores
Senadores, que esta questão expõe de forma explícita toda uma série de problemas das terras amazônicas concentrados em estados como Pará, Maranhão,
Amazonas, Rondônia, Roraima, problemas esses que
passam pelo desmatamento e poluição de grandes
áreas, a apropriação indevida dos recursos naturais,
a sonegação deliberada e generalizada de impostos
devidos aos poderes públicos, a violação sistemática
da lei e dos costumes dos núcleos invadidos, tudo
engendrado pelo poder do grande capital nas mãos
de empresários do agronegócio, de madeireiros, das
grandes mineradoras, dos grileiros de terras, o que ocasiona uma sucessão de conflitos entre os detentores
do capital, contra os povos indígenas, as comunidades atingidas por barragens, os núcleos quilombolas
presentes em muitos destes estados e os trabalhadores e trabalhadoras rurais vítimas do trabalho escravo
ainda vigente.
A Amazônia, como espaço de territorialidade e
sociabilidade de povos tão diversos, que historicamente a ocuparam, nunca esteve tão ameaçada em sua
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soberania quanto neste momento, onde arrozeiros,
produtores de soja e os biopiratas de nossa diversidade, querem fazer avançar as fronteiras agrícolas,
passando por cima de vidas, povos, culturas, histórias
que fazem exatamente o diferencial em nosso país.
As riquezas da biodiversidade e minerais que são de
todos os brasileiros, estão ameaçadas de passar às
mãos do capital privado. E quem é que disse que eles
serão os melhores guardiões de nossas fronteiras?
Quem pode afirmar que há algum interesse nas coletividades amazônicas por parte destes grupos que
criminosamente dilapidam nosso patrimônio nacional
há 500 anos?
Por isso, junto a minha voz à de todos estes lutadores e lutadoras sociais que, mesmo possuindo línguas, costumes e culturas diferenciadas são cidadãos
brasileiros e não podem ser tratados como povos de
segunda classe! O governo federal ao implementar suas
ações desenvolvimentistas, tem executado uma política
que em muitos aspectos tem penalizado grande parte
da população indígena de nosso país. Não podemos
esquecer das obras do Programa de Aceleração do
Crescimento(PAC), que já provoca tensões, medos e
perspectivas futuras de total incerteza quanto ao destino
destes povos, seja na região do Semi-Árido, por conta
do projeto da Transposição do Rio São Francisco, seja
na construção da hidrelétrica de Estreito no Maranhão
ou mesmo nos projetos hidrelétricos de Jirau e Sto.
Antônio, em Rondônia também geradores de energia
à custa de muita devastação e desestruturação de povos e famílias destas regiões atingidas.
Mas o que temos agora, entretanto, é uma ação
das mais legítimas do governo federal, que se organizou e montou a Operação Upatakon 3, onde estão
mobilizados a Polícia Federal, a Guarda de Segurança
Nacional, bem como diversos agentes de órgãos como
o IBAMA, o INCRA, a FUNAI onde, juntamente com
as comunidades indígenas que apóiam a desintrusão
imediata de suas terras, querem fazer cumprir a lei,
diante da intransigência, das ações criminosas e fascistas de grupos ligados à extrema direita convocando
todos à desobediência civil contra o cumprimento da
Constituição, nossa lei maior.
O Senado Federal, como instituição que tem seu
lugar na história, não pode ignorar as demandas desses
povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores e trabalhadoras rurais que vivem e sobrevivem na
Amazônia muito antes da ganância do grande capital
chegar e tentar transformar rios, matas, animais e gentes em dinheiro e lucro.
Muito obrigado!
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O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – V. Exª será atendido, com a transcrição completa
do seu pronunciamento.
Concedo a palavra, por cinco minutos, pela Liderança, ao Senador Jefferson Péres. Em seguida, falará
o Senador Raimundo Colombo, como orador inscrito.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, assomo à tribuna, hoje, para cumprimentar o Partido dos Trabalhadores pela sua Executiva Nacional, que, ontem, decidiu desautorizar e negar
apoio, portanto, a esse movimento estapafúrdio a favor
de um terceiro mandato para o Presidente Lula.
Sábia, sensata decisão da direção do PT. Essa
idéia esdrúxula não vai prosperar, Sr. Presidente. Ela
fere um dos fundamentos da democracia, que é a alternância no poder. Instituir um terceiro mandato seria um pulo para o quarto, para o quinto, para o sexto,
enfim, para a permanência indefinida do Presidente
Lula ou de outro no poder. Isso seria a negação da
democracia.
Dir-se-á: “E se o povo aprovasse em plebiscito?”
Nem assim, Sr. Presidente.
Não se pode usar dos instrumentos da democracia para destruir a própria democracia.
Eu pergunto a V. Exª: e se o povo apoiasse, em
plebiscito, o fechamento do Congresso ou o fechamento
do Supremo Tribunal Federal, nós fecharíamos? Claro
que não. A maioria pode muito, mas não pode tudo. Ela
não pode destruir o Estado Democrático de Direito. E
é basilar, no Estado Democrático de Direito, repito, a
rotatividade no poder.
Sr. Presidente, fiquei tranqüilizado, há alguns
dias, quando, no encontro da Bancada do PDT com o
Presidente Lula, ele nos disse, e me pareceu sincero,
a menos que seja um mestre da dissimulação, foi veemente o nos dizer que, em hipótese alguma, aceitaria
um terceiro mandato e até romperia com seu Partido
se insistisse nisso.
Creio que fez isso não apenas por convicção, mas
por inteligência. Ele sabe a agitação em que mergulharia este País. Ele sabe que uma emenda à Constituição não passaria neste Congresso e incendiaria
esta Casa, porque nem mesmo os Senadores da base
governista apoiariam isso. E nós, do PDT, com absoluta certeza, e por quase unanimidade, rejeitaríamos
essa emenda. Portanto, Sr. Presidente, entendo que
ela é natimorta.
E até faria um apelo à imprensa brasileira: não
se ocupem mais desse assunto; isso é coisa de desocupado, de fâmulo, de bajulador que quer agradar
o detentor do poder. Isso não vai prosperar. Isso é um
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factóide. Espero que essa idéia morra definitivamente,
inclusive nas páginas dos jornais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR –
BA) – Muito obrigado, Senador Jefferson Péres.
Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, peço permissão a V. Exª para fazer uso da
palavra pela ordem, porque admito o assunto como extremamente importante. Trata-se da conseqüência de
uma votação que houve aqui no dia 1º de abril. Posteriormente, fiquei muito preocupado com a data – 1º de
abril – em que apreciamos aqui a Medida Provisória nº
401. Já estava feito o acordo entre as Lideranças, tudo
direitinho. A Medida Provisória concedeu aumento aos
policiais do Distrito Federal. Inicialmente, a discussão
foi feita com base no fato de que estavam recebendo
somente os policiais militares do Distrito Federal por
se tratar de Fundo Constitucional do Distrito Federal.
Esse Fundo daria direito e até condições de cofre, de
recursos, para, merecidamente, fazer o reajuste dos
servidores do Distrito Federal. Mas esse Fundo se destina ao aparelhamento das Polícias do Distrito Federal,
não ao pagamento de pessoal.
Começamos aqui uma discussão, em que o Governo não tinha mais quórum, e íamos pedir, os Senadores Mário Couto, Expedito Júnior e Mão Santa e
eu, a meu pedido, verificação de quórum. Derrubaríamos, com certeza, essa Medida Provisória, porque o
Governo não tinha mais quórum aqui para votar, não
tinha como colocar aqui 41 Srs. Senadores. De repente, surge um movimento, já que ia passar de mansinho
essa Medida Provisória, e o Líder do Governo, Senador Romero Jucá, que é Senador de um ex-Território
– e estou falando em nome dos ex-Territórios e do exDistrito Federal, o Rio de Janeiro –, como Senador do
ex-Território de Roraima, Líder do Governo nesta Casa,
pediu um tempo e trouxe a solução que vou ler para o
Sr. Presidente, para as Srªs Senadoras, para os Srs.
Senadores e para todos os que aqui estão presentes.
Relembro a fala do Senador Romero Jucá:
O que eu fiz? Mantive contato com o Ministro [do Planejamento] Paulo Bernardo e recebi a garantia do Ministro Paulo Bernardo de
que o aumento dos militares dos ex-Territórios
será tratado quando da discussão do aumento
dos militares ou do aumento do pessoal civil.
Na primeira oportunidade, nós iremos tratar
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disso. Fica aqui o meu compromisso [do Líder
do Governo], inclusive, de emendar, aqui no
plenário, se não vier na proposta do Executivo,
o aumento dos policiais militares e dos bombeiros dos ex-Territórios.
Falo da Medida Provisória nº 401, porque os exTerritórios têm o mesmo direito do Distrito Federal.
Entendeu, Sr. Presidente?
Portanto, solicito, ao Líder do Governo... Infelizmente, não há ninguém do PT aqui, como sempre. Não
há ninguém aqui. Não sei por onde andam. É Hora do
Expediente, e pelo menos alguém do Governo deveria
estar presente para argumentar ou contra-argumentar
conosco. Não há ninguém aqui.
Deixo, mais uma vez, registrado nesta Casa que,
mais uma vez, o Governo se compromete, por meio
de seu Líder. Da mesma forma, comprometeu-se em
uma medida provisória que cometeu a mesma prática ilícita contra os ex-Territórios e o Distrito Federal: o
Senador Aloizio Mercadante, o homem sério em que
acreditamos e que realmente representava o Governo
aqui com dignidade, deixou desconfiança entre nós
quando usou o nome do Governo e quando não cumpriram o que S. Exª havia prometido.
Como se tratou de solução dada no dia 1º de
abril, duvidei de que isso viesse a acontecer.
Ontem, o Senador Gilvam Borges participou de
reunião com o Ministro Paulo Bernardo, e o Coronel
Roberto, presente, acabou de me dizer que o Ministro
Paulo Bernardo garantiu que dariam o reajuste aos
policiais militares dos ex-Territórios e do ex-Distrito
Federal juntamente com o das Forças Armadas.
Hoje, o Líder do Governo nesta Casa – vou encerrar, Sr. Presidente – já disse: “Parece que não vem”.
Ontem, o Ministro do Planejamento disse que vem,
mas o Sr. Luiz Baião, assessor parlamentar do Ministério do Planejamento, disse que acha que não vem
ou garantiu que não vem.
Sr. Presidente, o assunto é extremamente sério.
Por isso, pedi a palavra pela ordem, em um momento
indevido, burlando até o Regimento.
Para encerrar, quero dizer que, neste Governo
em que não há ordem, em que dificilmente se obedece à hierarquia, em que há mentiras em meio a essas
negociações, em que há promessas não cumpridas,
esperamos pelo menos que o Líder do Governo nesta Casa e o Ministro do Planejamento arquem com
os compromissos que fizeram com os Parlamentares
presentes naquele dia.
Chamo a atenção dos Senadores dos ex-Territórios e do Rio de Janeiro, como o Senador Paulo Duque – falei até com o Senador Marcelo Crivella, que
não sabia que a matéria seria votada naquele dia –,
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para que façamos uma corrente em prol desses servidores esquecidos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (César Borges. Bloco/PR
– BA) – Senador Papaléo Paes, pelo máximo apreço que tenho por V. Exª, V. Exª, na realidade, usou a
palavra para uma comunicação inadiável, e não pela
ordem. Mas a importância do assunto foi devidamente registrada.
Concedo a palavra, como orador inscrito, pelo
tempo de dez minutos, ao nobre Senador Raimundo Colombo, por permuta com a Senadora Rosalba
Ciarlini.
O SR. RAIMUNDO COLOMBO (DEM – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna para registrar a XI Marcha dos Prefeitos a Brasília.
Outros Senadores já o fizeram.
Ontem, participei de uma reunião com os prefeitos do meu Estado, em Santa Catarina. Eram mais de
200 prefeitos, pois temos 293 Municípios.
Brasília está vivendo uma avalanche de prefeitos, mais de três mil estão aqui. E o número já diz, é
a XI Marcha. Não trago nenhuma novidade, apenas o
reforço das reivindicações que se vêm estendendo ao
longo dos anos. Elas são encaminhadas, mas não são
atendidas. As ações não são resolvidas.
Vivemos esse quadro. Tenho dito aqui muitas
vezes – este é o meu entendimento muito claro – que
o modelo do Estado brasileiro está errado. E um dos
grandes erros desse modelo, que é cartorial e vem desde Dom João VI, é o de que, baseado na colonização
portuguesa, apresenta um conceito de concentração,
em que a unidade forte é a unidade central. Isso é um
absurdo, um erro. Essa é a realidade, que se mostra
claramente, por exemplo, na distribuição dos impostos arrecadados. Aqui, em Brasília, ficam 65% dos recursos; nos Estados, 22%; e, nos Municípios, apenas
13%. É, aí, exatamente que está o erro, porque é no
Município que vivemos, é lá que está o nosso endereço, é ali que encaminhamos a solução dos nossos
pleitos, é onde vivem os nosso filhos, é onde temos o
sentimento aflorado, a realidade presente, um pouco
mais longe da burocracia que aterroriza e complica a
vida do povo brasileiro.
Num estado cartorial gigantesco como este, que,
aliás, o PT trata de aumentar ainda mais, espraia-se, a
cada dia, de forma muito clara, um Governo sem transparência, que impede ou dificulta as investigações e
que está longe das pessoas, cada vez mais longe, e
de costas para os mais pobres. É lá no Município que
resolvemos o problema do dia-a-dia; é lá que há a fila
médica; é lá que as pessoas estão esperando para se-
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rem atendidas no posto de saúde; é lá que o paciente é
atendido pelo médico, e, quando é encaminhado para o
atendimento de um especialista, leva um tempão para
ser atendido, ou, quando tem de fazer um exame de
maior complexidade, leva, às vezes, um, dois e até três
anos em alguns lugares, para consegui-lo. Não adianta
o dinheiro estar aqui em Brasília para ser espoliado,
como vem sendo, quando a vida das pessoas, o pleito,
as ações se desenvolvem lá.
Aqui, falamos que há um déficit habitacional de
10 milhões de casas. Quem dimensiona isso? No Município, passamos na rua e vemos as pessoas vivendo
em casas sem condições e até mesmo em barracas. Se
o dinheiro estivesse lá, a solução seria mais imediata,
até porque é mais ágil, mais simples, mais barato. A
melhor forma de resolver os pleitos e as injustiças é
conviver com elas, não estar longe delas.
Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde
determina 22 óbitos por mil nascimentos no primeiro
ano de vida. O que é isso? É uma estatística. Como isso
funciona em Brasília? É um papel que fica na gaveta de
um burocrata? Como é no Município? Vamos ao velório, acompanhamos a vida das pessoas. Sabemos se
o remédio chegou, se o médico estava presente, se o
hospital funcionou, se o atendimento podia ser feito. É
totalmente diferente. É questão de conceito, de prática,
de resultado. É exatamente isso que se tenta mudar
ao longo do tempo, e não se consegue.
O movimento dos prefeitos traz, no seu bojo, a sua
reivindicação maior: a influência, a atuação presente
em relação à discussão e ao resultado da tão famosa,
falada e há tantos anos discutida reforma tributária. É
exatamente nesse campo que os prefeitos precisam
de fato pressionar, agir, estar presentes; eles precisam
fazer tantas mobilizações quanto essa, tantas quantas
forem necessárias para pressionar o Congresso Nacional e o Executivo brasileiro, de tal forma que se discuta e se vote a reforma e que se privilegie, de forma
clara, a unidade da Federação que tenha capacidade
de resolver as questões de forma mais prática, mais
barata, sem tanta burocracia e junto com as pessoas,
que é exatamente o Município.
Fui prefeito três vezes e, ao longo do tempo,
aprendi que um bom prefeito é aquele que cuida da
manutenção das coisas. É muito mais importante ter
uma rua em boa condição do que estar tentando asfaltar
outra. É fundamental que a malha seja bem-feita, que
seja bem cuidada, que tenha condição de trafegabilidade ideal. É fundamental, antes de fazer mais um posto
de saúde, que os já existentes tenham boa operacionalidade, boa funcionalidade, bom resultado.
E é exatamente isso que se discute no Município.
Nas unidades mais distantes, discutem-se novas obras,
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até para repercutir, para haver ganho político, mas no
Município se tem de discutir o funcionamento delas,
se a pessoa está sendo atendida, se o atendimento
tem boa qualidade, se há sensibilidade humana, se há
respeito, se há compreensão, se há solução.
Outra coisa que os prefeitos reivindicam são as
emendas parlamentares, indo de gabinete em gabinete,
visitando os representantes dos Estados, percorrendo
essa caminhada longa para poder conseguir conquistar, por intermédio do parlamentar, uma emenda. E
isso parece que fica resolvido, mas, não, é apenas o
início de uma longa e complicada caminhada. Depois
que o parlamentar libera, autoriza a sua emenda, vem
uma longa caminhada, que é aquela de fazer com que
se consiga um empenho. Mas, antes do empenho, já
saiu na imprensa, já se noticiou, e o prefeito, para as
pessoas que receberam a informação, já recebeu o
dinheiro, quando, na verdade, isso não aconteceu. Depois que ela é empenhada – o que acontece no final
do ano –, vem outra longa jornada, que é a liberação
dos recursos. Aí, novamente vai lá para o jornal: “Está
chegando o dinheiro”. E o povo acha que é a segunda
ou a terceira vez que estão pagando uma coisa que
ainda não chegou e começa a cobrar dos prefeitos:
“Onde está o dinheiro? Por que não fez a obra?”. Na
verdade, esse dinheiro não chegou.
Nós, que somos da oposição – esse é um processo que vem acontecendo ao longo do tempo –, às
vezes fazemos um trabalho longo, discutimos profundamente, desgastamo-nos na discussão com alguns
que são contemplados e com outros que não o são;
depois, o Governo acaba não liberando, exclusivamente porque somos da oposição.
Portanto, é um jogo de engana, que desgasta
todo mundo.
Por isso, saúdo a caminhada dos prefeitos, a determinação de estarem presentes, trazendo para a pauta da
política nacional, para a grande imprensa, este assunto
fundamental: a discussão da reforma tributária.
A proposta feita pelo Governo é apenas o início
de uma discussão, porque ela, de fato, simplifica e
tem esse benefício, esse mérito. E estamos aqui para
reconhecer o que é bom. Vamos reconhecer, ajudar,
aceitar e apoiar. Mas é apenas isso. Há um outro aspecto fundamental que precisa estar contemplado: a
diminuição da carga tributária. Nenhum povo no mundo paga tanto imposto quanto o brasileiro, para ter, no
entanto, um Estado ineficiente, caro e de costas para
as pessoas mais pobres
Então, além de distribuir melhor, deve-se não somente simplificar, mas também reduzir a carga tributária
de forma clara, forte. E essa redução não significa, para
quem conhece o sistema, que vai haver diminuição da
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arrecadação. Pelo contrário, vai haver mais atividade
econômica, maior resultado, e isso vai fazer com que a
arrecadação aumente. Quanto maior a atividade econômica, maior a arrecadação. Quando se coloca a carga
tributária acima daquilo que pode ser pago, daquilo que
é plausível, que é aceitável, começa a haver a sonegação e, conseqüentemente, a injustiça, porque a sonegação tem dois prejuízos: primeiro, a desonestidade, que
beneficia quem sonega; segundo, prejuízo para quem
paga em dia e perde a competitividade. Portanto, quando se eleva a carga tributária em nível estratosférico,
como é o caso do Brasil, e com um sistema complexo e
de difícil fiscalização, como o nosso, o resultado é este:
ajuda-se e premia-se o mau brasileiro, o mau empreendedor, que sonega e se beneficia dessa desonestidade,
e prejudica-se e tira-se a competitividade daquele que
paga o correto e em dia. Isso também faz com que se
desviem os recursos públicos.
Os prefeitos estão aí, por todos os gabinetes,
caminhando nos Ministérios, apresentando seus pleitos com humildade, com esperança e com vontade de
fazer um grande trabalho, de fazer com que cada um
dos seus munícipes veja nele o agente, o líder da comunidade, realizando obras, motivando as ações em
cada um dos Municípios.
Costumo dizer que nenhum outro cargo público
é tão gratificante e tão honroso quanto o de prefeito,
porque, como governador, como presidente, como parlamentar, acaba-se estabelecendo uma relação com
as lideranças, com os interesses das lideranças. No
cargo de prefeito, tem-se uma relação direta com as
pessoas, com o povo, com a sensibilidade dele – com
o sonho e com a vontade de fazer. Aflora-se uma relação mais justa, mais humana e mais meritória, que
faz com que o serviço público tenha o espírito de missão, de ajudar as pessoas, de ser a voz de quem não
tem voz, de ser a esperança para quem não acredita,
de ser a oportunidade para quem não a tem. Por isso,
nenhum outro cargo é tão nobre na estrutura pública
brasileira quanto o de prefeito.
Por isso, saudando todos os prefeitos, especialmente os do meu Estado, Santa Catarina, quero cumprimentar cada um pela disposição de participar dessa
marcha, pela esperança e pelo ânimo de influenciar
nesse processo que, sem dúvida – não sei em quanto tempo, espero que muito brevemente –, haverá de
melhorar essa relação e essa distribuição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Raimundo Colombo, o Sr. César Borges, 3º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, suplente
de Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Obrigado a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Pela ordem, concedo a palavra ao
Líder Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, pelo art. 14
do Regimento Interno, peço dois minutos a V. Exª. Fui
citado pelo Senador Papaléo Paes, e é um assunto
que interessa a todos os ex-Territórios. Gostaria, pela
Liderança do Governo, de fazer um esclarecimento.
Fizemos aqui, alguns dias atrás, um acordo para
votarmos o aumento dos policiais civis e militares do
Distrito Federal. Nesse acordo, ficou pactuado, com
as bancadas de Roraima, do Amapá, de Rondônia e
do Acre, que teríamos o reajuste dos salários dos policiais dos ex-Territórios e dos bombeiros no momento
em que houvesse também o reajuste dos militares do
Governo Federal. Ajudei a firmar esse compromisso
aqui no plenário. Quero registrar que, para firmar esse
compromisso, mantive entendimentos com o Ministro
Paulo Bernardo, do Planejamento.
Quero dizer que, se, na proposta de reajuste
dos militares da União, não vier contida a proposta
de aumento dos policiais militares e bombeiros dos
ex-Territórios, nós iremos emendar essa proposta do
Executivo para aprovar o reajuste dos militares dos
ex-Territórios.
Já mantive, hoje, contato com a bancada de Deputados de Roraima; temos prontas as emendas que
serão apresentadas se esse processo não for contemplado pelo Executivo. Espero que venha na proposta
do Executivo. Se não vier, eu, o Presidente Sarney, o
Senador Papaléo, o Senador Raupp, todos nós estaremos vigilantes para fazer justiça aos policiais militares
dos ex-Territórios, porque, além de ter sido feito um
compromisso, esses policiais já tiveram suas desvinculações da remuneração do Distrito Federal, o que
já foi um atraso para os ex-Territórios.
Então, não vamos permitir que se faça essa injustiça. Iremos cobrar. E eu, como Líder do Governo, irei
cobrar o cumprimento do acordo que foi firmado.
Era esse o esclarecimento que eu gostaria de
prestar à Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Presidente Sarney, é um prazer.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
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apenas dizer que as palavras do Líder Romero Jucá
são as mesmas que eu diria sobre esse assunto, porque, na realidade, esse é um compromisso que vem
desde o Líder Aloizio Mercadante, feito nesta tribuna,
a respeito de que os policiais dos ex-Territórios teriam
os mesmos direitos dos policiais do Distrito Federal.
E eles estão constituindo um quadro à parte, em extinção, há mais de dez anos sem qualquer condição
de melhoria de salários e, pior ainda, sem acesso a
promoções, o que é uma grande injustiça.
Como o Senador Jucá disse, esperamos que o
Governo mande, na proposta de aumento dos militares,
também esse assunto, que é um compromisso que tem
mais de cinco anos. Mas eu agora, depois de uma certa
idade, com muitos anos nesta Casa, comecei a entender que os compromissos assumidos aqui não são tão
levados a sério, como eu pensava antigamente.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Pela ordem, V. Exª tem a palavra.
Um momento, Senadora Kátia Abreu.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
fazer coro também com a fala do Senador Jucá, do
Presidente José Sarney com respeito aos servidores
militares dos ex-Territórios.
Fizemos aqui um acordo. Retirei um destaque que
tinha numa medida provisória que veio da Câmara dos
Deputados para contemplar junto com aumentos de
outros servidores. Pediram-me que retirasse o destaque para não prejudicar os policiais civis e militares do
Distrito Federal, porque seriam incluídos os de Rondônia, Amapá e Roraima quando viesse o aumento
das Forças Armadas – da Marinha, da Aeronáutica
e do Exército. Então, se isso não vier, Sr. Presidente,
acho que nada do que a gente trata aqui tem valor. O
presidente Sarney tem razão.
Então, peço ao Líder do Governo...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco/PSB – SE) – Esse acordo, V. Exª pode me
informar, foi com o Ministro do Planejamento, com o
Ministro da Fazenda, ou com os dois?
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Foi com
o Secretário de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira, e o Secretário,
Assessor Parlamentar do Ministério do Planejamento
aqui no Senado Federal, Luiz Baião. Espero que isso
realmente seja cumprido.
Já que eu falaria como Líder, Sr. Presidente, intercalando com oradores inscritos, mas a Senadora
Kátia Abreu pediu preferência e eu vou ter que sair
daqui a dois ou três minutinhos para uma audiência
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fora também, eu queria aproveitar mais um minutinho
da paciência de V. Exª e da Senadora Kátia Abreu
para me solidarizar com a XI Marcha dos Prefeitos a
Brasília; mais de dois mil Prefeitos, acho que três mil,
reunidos em Brasília, sempre reivindicando aquilo que
é de direito.
Nós já aprovamos, no ano passado, um ponto
percentual a mais no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para os municípios, o que deu um fôlego para eles. Quero dizer que, atendendo a um apelo
da Marcha dos Prefeitos, demos entrada, ontem, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
uma relatoria importante da PEC 12, que é de autoria do Senador Renan Calheiros, que vem beneficiar
também os Estados e os Municípios brasileiros, que
é a PEC dos Precatórios. Isso vai dar um fôlego de
até quinze anos para que os Estados e os Municípios
possam pagar um estoque de mais de R$100 bilhões,
que é um passivo de vinte, trinta, talvez até quarenta
anos de precatórios sem pagar, sentenciados, julgados
em última instância e não pagos pelos administradores anteriores, e os atuais não têm a menor possibilidade de pagar isso de uma hora para outra. A todo
o momento, tem seqüestro sendo feito pela Justiça e
deixando o município sem condição de tocar a saúde
e a educação, como já ocorreu em vários municípios
brasileiros.
Então, essa PEC, se aprovada na CCJ – que eu
espero que seja aprovada o mais rapidamente possível – e no plenário do Senado, indo para a Câmara
dos Deputados, em breve, estará beneficiando todos
os Estados brasileiros e os municípios.
Levando em conta que a União é a prima rica,
hoje a União já está em dia. Teve no passado muitos
problemas, hoje está rigorosamente em dia com seus
precatórios. Já os municípios brasileiros e os Estados
enfrentam essa dificuldade.
Por fim, Sr. Presidente, eu queria agradecer ao
Senador Renan, que foi o autor desta PEC. O Senador
César Borges, por um período relator, não conseguiu
concluir, porque teve ascensão à Mesa. S. Exª foi eleito
membro da Mesa e não pôde continuar com a relatoria
na CCJ. Foi passada a mim essa incumbência, para
que eu desse continuidade a esse relatório. Fechamos
no dia de ontem, assinado na frente dos Presidentes
das entidades municipalistas e também do Presidente
do Senado Federal e do Presidente da CCJ, Senador
Marco Maciel.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado pela paciência de V. Exª, da Senadora Kátia
Abreu e dos demais Senadores e Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Na forma regimental, determino à
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assessoria da Mesa que recolha as notas taquigráficas com os pronunciamentos dos Senadores Papaléo
Paes, José Sarney, Valdir Raupp e do Líder do Governo Romero Jucá, para serem enviadas aos Ministros
do Planejamento e da Fazenda, principalmente ao
Ministro do Planejamento, de vez que o acordo sobre
o assunto em tela foi feito com aquiescência daquele
Ministério.
Com a palavra a próxima oradora inscrita, Senadora Kátia Abreu, por permuta com o Senador Raimundo Colombo.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada,
Sr. Presidente, colegas Senadores e Senadoras, venho
aqui também, como os demais Senadores que me antecederam, dar boas-vindas à XI Marcha dos Prefeitos
a Brasília. Trata-se de mais uma marcha que vem do
Brasil inteiro trazendo as reivindicações não dos prefeitos, mas as reivindicações do povo brasileiro.
O prefeito é o político mais próximo da população e ouve os problemas municipais todos os dias
na prefeitura municipal, principalmente das cidades
menores, onde a população conhece o endereço do
prefeito, conhece o seu local de trabalho, conhece a
sua esposa, conhece seus hábitos e tem uma intimidade muito grande com ele. Temos que respeitar essa
marcha, porque hoje aqui não contamos apenas com
5.200 prefeitos; na realidade, eles representam 190
milhões de brasileiros espalhados por todo o Brasil, no
litoral e no grande Brasil do interior, que muita gente
ainda não conhece.
À XI Marcha dos Prefeitos a Brasília em Defesa
dos Municípios, quero dar as boas-vindas especialmente aos prefeitos do meu Estado do Tocantins, em
nome do Prefeito Wached, Presidente da Associação
Tocantinense de Municípios.
Sr. Presidente, hoje de manhã fizemos uma reunião, em meu gabinete, com vários prefeitos do meu
Estado para que pudéssemos objetivar a Marcha a
Brasília, principalmente no que diz respeito às reivindicações do meu Estado, Tocantins, que é da minha
obrigação pessoal.
Sinto que as reivindicações são inúmeras, como
todas as entidades do Brasil possuem, mas o melhor
jeito de não ganhar nada é quando se quer tudo. Precisamos objetivar esta marcha. Os prefeitos vêm de
longe, gastam dinheiro do bolso com passagem aérea,
com diária de hospedagem para vir fazer o movimento
político e têm que sair com alguma praticidade deste
movimento.
Quero apenas fazer um reparo ao Presidente da
Confederação Nacional dos Municípios, que é um exprefeito, aqui recebendo o patrocínio de cinco entida-
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des governamentais para vir lutar contra o Governo.
Quero deixar registrado que é uma incoerência. Seria
o mesmo que os produtores rurais do Brasil virem à
praça pública, em frente ao Congresso Nacional, pedir
pelas renegociações da dívida rural junto ao Governo
Federal e ao Banco do Brasil e pedir patrocínio para
essas duas entidades. É algo que não combina bem.
Inclusive, Sr. Presidente, acho que esses patrocínios têm de ser muito transparentes, porque, já que
os Prefeitos pagaram suas passagens e suas diárias,
em que foram investidos esses R$750 mil recebidos
a título de patrocínio para essa marcha?
Mas estabelecemos o ponto crítico, Sr. Presidente, dos Prefeitos da maioria dos Estados do Brasil: o
INSS está consumindo todo o FPM do Município. Os
Prefeitos recebem o FPM em três parcelas: nos dias
10, 20 e 30. As parcelas renegociadas, de administrações anteriores, as multas e juros e mais a Previdência atual têm consumido todo o caixa da Prefeitura,
deixando a população à mercê, sem um centavo nos
cofres municipais para que o Prefeito possa administrar até o final do mês.
A proposta dos Prefeitos, Sr. Presidente, é que
possa haver uma nova renegociação das dívidas do
INSS do passado. Os Prefeitos querem pagar, mas
não querem sacrificar a população. Não é o próprio
Prefeito. Mas nós precisamos fazer essa renegociação e que a parcela desse parcelamento não passe
de 2% da receita líquida do Município, ou o Município
fica abandonado, sem recurso público.
E o que é mais importante, Sr. Presidente. Eu
trouxe alguns exemplos do meu Estado de Tocantins.
O caixa da cidade de Brejinho de Nazaré, que tem
5.300 habitantes, no dia 10 de março, quando recebeu
o FPM, pagou as parcelas do INSS, retirou o dinheiro da saúde e da educação, foi zero, Sr. Presidente.A
Prefeita Miyuki, de Brejinho, ficou sem um centavo nos
cofres públicos.
Também está aqui o exemplo de Tupirama, no
Estado Tocantins. No dia 10 de abril, Sr. Presidente,
uma cidade de quase 2 mil habitantes ficou com apenas R$30 mil reais no cofre da Prefeitura para administrar até o final do mês, depois de retirados os valores do INSS.
Na cidade de Araguaçu, no Tocantins, que tem
9 mil habitantes, a Prefeita Waltyr recebeu, no dia 10
de maio, o FPM e a parcela do IPI. Após retirar o valor
da educação, da saúde e da renegociação do INSS,
sobrou no caixa de Araguaçu, que tem uma Prefeita
séria, correta, trabalhadora, nada mais, nada menos
do que zero centavo na conta da Prefeitura da minha
cidade.
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Em Bernardo Sayão não foi diferente. Numa cidade com mais de 5 mil habitantes, a Prefeita Bentinha também, no final do mês de março, ficou com um
pouco menos de R$30 mil para administrar a Prefeitura
até o final do mês.
Sr. Presidente, é impossível fazermos isso com
os Prefeitos do Brasil, com os Prefeitos do meu Estado. Nós temos de repactuar o pacto federativo. Não é
mais possível que o bolo da União seja dividido dessa forma. Isso é injusto não com os Prefeitos, mas
com a população brasileira que paga os impostos lá
no Município.
Eu nunca vi alguém morar na União, no Governo
do Estado. Só vejo o povo brasileiro morar na cidade,
no Município, em frente à escola, do lado do hospital,
em frente à igreja, e estudar no Município.
Hoje – pasmem aqueles que nos dão o prazer
de assistir à TV Senado –, de todos os impostos que
o Brasil arrecada, mais da metade, 55% ficam com o
Governo Federal, 28% com os Governadores de Estado e apenas 16% com os Prefeitos. O dinheiro arrecadado sai do Município, faz um passeio no governo do
Estado e vem passear em Brasília, para depois voltar
novamente para o Município. E só Deus sabe por que
estradas turvas e tortuosas passa esse dinheiro, esses
recursos, na ida e na volta.
Nós precisamos encarar essa questão na reforma tributária, Sr. Presidente. Não há mais possibilidade de usar esse instrumento – não só deste Governo,
mas de governos anteriores – em que o Prefeito tem
de vir ao gabinete do Deputado com o pires na mão;
e o Deputado e Senador têm que ir com o pires na
mão aos ministérios, tomando chá de cadeira, comprometendo seu mandato com votações importantes,
porque o Governo usa essas emendas como pressão
aos Parlamentares; e o Parlamentar, querendo levar o
recurso para o seu Município, às vezes vota matérias
a contragosto, contra o País e os seus ideais.
Nós precisamos dar um basta nessa escravidão,
que não foi criada neste Governo – repito, apesar de
ser de Oposição –, mas que vem ao longo do tempo
aumentando a escravidão dos Prefeitos e dos Parlamentares do Congresso Nacional. A base do Governo,
principalmente, se vê oprimida. Em favor das emendas,
para ajudar os Municípios, se vê impelida a votar a favor
em matérias nas quais gostaria de votar contra.
Outra questão, Sr. Presidente, é o transporte escolar em um Brasil que tem 850 milhões de hectares
e 5.200 Municípios. Nós somos um país de tamanho
continental.
E o transporte escolar pago aos nossos Prefeitos,
às nossas Prefeituras, que é para os alunos da zona
rural, é pago por aluno, sem levar em consideração a
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dimensão territorial do Município. Um Município que
tenha uma dimensão maior precisa receber um pouco
mais, proporcionalmente a um Município que tenha uma
base territorial menor. Quero aqui dar um exemplo: o
Município de Pium, o terceiro maior do Estado de Tocantins em território, tem uma área de 10.840 km² e oito
linhas de transporte escolar no Município. O Prefeito,
Sr. Nilton, que é um administrador responsável, gasta
por mês R$47 mil para cumprir com a sua obrigação
de buscar os alunos na zona rural. Ele gasta R$47 mil
por mês e só recebe do Governo Federal R$28 mil
por ano, ainda divididos em dez parcelas! Ele gasta
R$48 mil ao mês e recebe R$28 mil ao ano. Às vezes,
a população não compreende isso e cobra do Prefeito
aquilo que ele não consegue fazer com esses recursos
acumulados na União.
Então, Presidente, nós precisamos, nessa reforma
tributária, corrigir essas distorções, que são inadmissíveis hoje para a estruturação dos nossos Municípios.
Senador Adelmir Santana e, posteriormente, Senador Tuma, que pediram aparte; por favor.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senadora
Kátia Abreu, quero me solidarizar com V. Exª, principalmente no que diz respeito à Marcha dos Prefeitos a
Brasília, e dizer que nós temos, neste instante, quem
sabe, a oportunidade de corrigir essa questão do pacto federativo. Na verdade, as pessoas vivem nos Municípios. E digo correção do pacto federativo porque
todos nós sabemos que está sendo discutida na Câmara – e deverá chegar ao Senado – a tão esperada
reforma tributária. Então, é a oportunidade para que
esses aspectos voltem à discussão e, efetivamente,
a gente possa discutir a questão do pacto federativo
e o envolvimento dos Estados, dos Municípios e da
União. A concentração dos recursos na União é que
realmente promove essa verdadeira peregrinação de
Prefeitos aos gabinetes de Deputados, de Senadores
e aos Ministérios. Então, queria solidarizar-me com
V. Exª e dizer que o caminho passa por uma reforma
tributária efetiva nessa direção, em que se discuta inclusive o pacto federativo.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Senador
Adelmir Santana, obrigada a V. Exª.
Senador Romeu Tuma, com prazer, concedo o
aparte a V. Exª.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Serei rápido
porque já se esgotou o tempo de V. Exª, mas, praticamente, a minha intenção era a mesma do Senador
Adelmir Santana. Não diria caminhada, mas uma procissão, porque os Prefeitos vêm pedir esmola, Senadora. Quero homenagear os Prefeitos do meu Estado,
aproveitando a oportunidade desse aparte, e dizer que
São Paulo também é um Estado cujos Prefeitos es-
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tão sofrendo muito, principalmente naqueles Municípios que não conseguem sobreviver sem o Fundo de
Participação. Lembro aqui – e acredito que a senhora
deve ter visto na televisão recentemente – o caso de
um menino com deficiência física cujo pai o levava no
carrinho de pedreiro, porque não tinha condução para
ir à escola. Andava mais de um quilômetro, num terreno difícil de caminhar...
(Interrupção do som.)
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – (...) e, não
tendo como ir a pé, levava o filho no carrinho de mão.
Mesmo no tempo em que eu estava na Polícia, lembro
da grande dificuldade que enfrentavam os prefeitos
nessa questão, que, primeiro, levavam as crianças em
boléia de caminhão e, depois, foram obrigados a levar
de ônibus. Há um projeto do governo segundo o qual
é obrigatório o fornecimento de ônibus – de repente
querem ambulância, e aí vêm os sanguessugas... Mas
ninguém quer lembrar que os ônibus servem às crianças
para garantir a segurança delas. Eu acho que o pacto
federativo que ele diz... Eu estive na Fiesp, segundafeira, quando foi feita uma apreciação sobre a reforma
tributária. A grande grita é em função da ausência de
apoio para as prefeituras, principalmente pelo ônus...
(Interrupção do som.)
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – (...) que estão
recebendo dos governos federal e estadual no que se
refere ao ensino, à saúde, ao trânsito local. Elas não
têm tido verbas suficientes para responder à altura
das necessidades da populações. Parabéns a V. Exª.
Espero que o seu grito seja ouvido.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Com certeza, Senador Tuma. Para se ter uma idéia, na última
década, a arrecadação do País aumentou 20%. No
entanto, de cada R$1,00 arrecadado no País, R$0,84
ficaram com a União e com os Estados e apenas R$0,16
com os Municípios. Realmente é uma aberração!
Eu disse aos meus prefeitos, que estiveram comigo em meu gabinete, e digo a todos os prefeitos do
Brasil: vamos conversar com os nossos Parlamentares,
Deputados e Senadores; vamos oferecer opções para a
reforma tributária, para a redivisão do bolo. Que abram
mão das emendas individuais se for preciso. Abram
mão dos R$100 mil – às vezes ficam ameaçando os
Deputados e Senadores de não pagar –, porque lá na
frente vamos ganhar com essa redivisão do bolo através da discussão do pacto federativo que deveremos
fazer na reforma tributária.
O Sr. Carlos Dunga (PTB – PB) – Senadora Kátia, permita-me um aparte.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Vamos dizer “não” à escravidão, vamos dizer “sim” à redivisão
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do bolo e apelar para que os nossos Deputados e Senadores votem a favor dos nossos Municípios.
O Sr. Carlos Dunga (PTB – PB) – Senadora
Kátia.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – A Senadora Rosalba pede a palavra, mas vou ouvir primeiro
o Senador Dunga, que já havia pedido a palavra.
O Sr. Carlos Dunga (PTB – PB) – Gostaria, Senadora Kátia, de parabenizá-la por seu pronunciamento
e, associando-me a ele, dizer que, além de tudo isso
que foi colocado por V. Exª, existem ainda as dificuldades que a Caixa Econômica impõe aos senhores
prefeitos, haja vista o montante de certidões que são
pedidas e a burocracia que lhes é imposta. Parabenizo
V. Exª pelo pronunciamento feito nesta tarde.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Muito obrigada, Senador.
Para complementar o que V. Exª disse, registro
que fiz uma reivindicação à Caixa Econômica Federal,
três meses atrás, para que informatizasse as informações. Às vezes, o prefeito tem que andar quinhentos
quilômetros para ir à Caixa Econômica Federal para
ouvir que está com a certidão negativa. Esse tipo de
informação deveria ser informatizada, para que o prefeito pudesse ter acesso mais facilmente a ela e saber
de sua real situação sem precisar se deslocar. Assim,
ao chegar na capital, na Caixa Econômica mais próxima, poderá levar os documentos necessários sem
perder tempo.
Segundo notícias que tive, o Governo Federal vai
acatar esse pleito que fiz ao Governo Federal, à Casa
Civil e à Caixa Econômica Federal no sentido da informatização dessas informações, com economia para
os cofres da prefeitura.
Senadora Rosalba, ouço V. Exª.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senadora
Kátia Abreu, quero parabenizá-la por trazer à tribuna do
plenário do Senado este assunto, que é importantíssimo. A Marcha dos Prefeitos acontece há onze anos, e
dela participei como prefeita. Estou na Frente Municipalista, apoiando todas as questões que visam fortalecer o município. E, para fortalecê-lo, precisamos, sim,
que essa pirâmide seja invertida. Não é possível que,
hoje, mais de 60% de tudo o que a Nação arrecada se
concentre no Governo Federal, cabendo aos Estados
praticamente 20% e, aos Municípios, 15%. Onde é que
o cidadão adoece e precisa de saúde? No seu município. Onde é que precisa de educação de qualidade?
No seu município. Onde ele precisa de oportunidades
de trabalho? No seu município. Então, é justo que, na
reforma tributária, promovamos alterações para corrigir
essa distorção. Vamos analisar o problema, a Câmara
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e o Senado, e criar condições para que os Municípios
possam ter mais recursos.
(Interrupção do som.)
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Não é possível que as contribuições, que hoje representam mais
do que os impostos arrecadados, não entrem no bolo
para a distribuição do FPM! Não é possível, Senadora,
que, para se resolver um problema de transporte escolar, seja necessário o repasse de recursos federais
para os Estados e dos Estados para os Municípios! Não
é possível que os prefeitos tenham que fazer convênios com os Estados, que não repassam os recursos!
A cobrança pelos ônibus de transporte escolar recai
sobre o prefeito, que não pode deixar de transportar
os alunos. Ele sabe dessa necessidade, mas não têm
meios para fazer isso porque não recebe. Isso deveria
ir diretamente para o prefeito. Além do mais, em todas
as outras questões, temos que aumentar recursos para
o município, onde estão os cidadãos, que sabem realmente de suas necessidades e de suas angústias.
Parabéns à Senadora por trazer assunto tão importante! Quero aqui me somar, mais uma vez, a essa luta
que não pode ser somente minha e sua, mas de todo
o Senado. Parabéns, Senadora!
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Eu é que
quero parabenizá-la, Senadora Prefeita – V. Exª foi
Prefeita de Mossoró e se elegeu em sua cidade e região com mais de 80% dos votos porque sabe e foi
responsável à frente de sua prefeitura no Rio Grande
do Norte, em Mossoró.
Sr. Presidente, antes de encerrar, eu ainda gostaria de discutir e de oferecer à reflexão dos nossos
colegas Senadores e Senadoras a seguinte situação:
além do que já foi dito, o Governo ainda faz o prefeito
de empregado.
Quando as empreiteiras, as empresas construtoras vão fazer obras no município, a Previdência quer
que o prefeito seja responsável pelo recolhimento da
empreiteira, ou seja, o Governo prefere fiscalizar cinco mil prefeitos a duzentas mil empreiteiras pelo País
afora. Então, o prefeito faz um trabalho extra, de graça,
para o Governo Federal, para a Previdência, no sentido
de que, se a empreiteira não cumprir suas obrigações
previdenciárias, a responsabilidade é da prefeitura, e
ela tem que pagar, mesmo quando os recursos que
custeiam a obra não são do município, mesmo quando
são obras federais ou estaduais.
Não podemos permitir que os nossos prefeitos
arquem com essa responsabilidade. Que a Previdência vá fiscalizar as empreiteiras, as empresas, como
faz com todas as empresas do País, e não faça dos
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prefeitos e das prefeitas fiscais e recolhedores de impostos; eles não foram eleitos para isso.
A mesma coisa com o ISSQN: não existe normatização e obrigatoriedade. Quando os recursos são
do município, o prefeito paga a construtora e recolhe
o ISS; porém, quando a obra é estadual ou federal, o
prefeito fica sem condições de arrecadar o ISS. Precisamos obrigar tanto o Governo Federal como o estadual a exigir certidão da prefeitura com relação ao
pagamento do ISSQN, porque esse é um tributo importante para o prefeito.
Precisamos estar atentos na análise da reforma
tributária e nos colocar ao lado não dos prefeitos, mas
da população, porque os prefeitos é que representam
190 milhões de brasileiros, inclusive nós, Senadores,
que também moramos no município.
Ouço o Senador Jayme Campos e, depois, a Senadora Lúcia Vânia.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Prezada
Senadora Kátia, V. Exª hoje trata de um assunto muito importante nesta Casa. Eu, particularmente, sou
suspeito ao defender os Municípios brasileiros, porque fui prefeito três vezes, ou seja, durante catorze
anos dirigi a minha cidade de Várzea Grande – sou
um verdadeiro sofredor, como V. Exª está dizendo.
Na verdade, hoje há uma grande concentração da
arrecadação na mão do Governo Federal, como bem
disse a Senadora Rosalba. Sessenta por cento de
toda a receita nacional fica com o Governo Federal,
26% vão para os Estados e apenas 14% para os Municípios. Ora, o município está sendo inviabilizado,
na medida em que o Governo Federal, nos últimos
tempos, transferiu uma série de ônus para os municípios sem, todavia, transferir mais recursos. Ora, o
que temos de fazer urgentemente, Senadora Kátia, é
a discussão da reforma tributária, de um novo pacto
federativo, buscando uma melhor distribuição. O Governo Federal – e vejo todos os dias na propaganda
institucional – fala do programa PSF. É verdade! É um
grande programa. Entretanto – talvez V. Exª não saiba
–, o Governo Federal contribui apenas com 34% de
todas as transferências para atender...
(Interrupção do som.)
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Já vou concluir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Jayme Campos, Senadora Kátia
Abreu, eu gostaria de iniciar a Ordem do Dia, de acordo
com a solicitação dos próprios Senadores.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Com certeza.
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O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Já estou
concluindo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senadora,
na verdade, temos que discutir urgentemente a reforma tributária. Por quê? Porque os Municípios não
estão agüentando bancar o PSF, já que entram com
quase 70% dos recursos para pagamento do médico,
do enfermeiro-padrão, da energia, do remédio etc. Então, a fala de V. Exª é muito pertinente. Conte comigo
nessa grande cruzada na defesa dos interesses dos
Municípios brasileiros. Muito obrigado.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – V. Exª só
se esqueceu de dizer que, além de Prefeito por três
mandatos, foi um excelente Governador pelo Estado
de Mato Grosso.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Obrigado.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Presidente,
não posso deixar de dar um aparte à Senadora Lúcia
Vânia, por um minuto.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Serei rápida.
Gostaria de cumprimentá-la, Senador Kátia Abreu, pelo
seu pronunciamento. Seu pensamento é o pensamento
desta Casa. Aproveito a oportunidade para convidá-la,
bem como os demais Senadores, para uma audiência
pública que faremos realizar amanhã, na Comissão
de Desenvolvimento Regional, com a presença do Sr.
Paulo Ziulkoski, Presidente da Confederação Nacional
de Municípios; o Presidente do IBGE, que virá falar sobre a redução do FPM em 25% dos Municípios. Vamos
discutir também a questão dos precatórios – e sou a
Relatora dos precatórios na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania – e vamos discutir também a Reforma Tributária. Portanto, será oportuna a presença
de V. Exª, que tão bem defende os Municípios brasileiros, especialmente de seu Estado do Tocantins. Meus
cumprimentos, mais uma vez, pela oportunidade do
pronunciamento.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Obrigada,
Senadora Lúcia Vânia. Parabéns também pela iniciativa
de debater na Comissão de Desenvolvimento Regional
um assunto tão importante para o Brasil!
Para encerrar, já que só tenho um minuto, sugiro que façamos um levante dos Prefeitos do Brasil.
Cada Prefeito só tem um Deputado e três Senadores.
Bastam três conversas com Senadores e uma com
um Deputado. São quatro encontros – ou se pode
fazer um só.
Eu abro mão da minha emenda este ano, se for
preciso, mas quero a divisão igualitária do bolo. Vamos
dar liberdade ao Deputado e ao Senador para trabalharem. Deputado, Senador, não precisam se preocupar
com a emenda neste ano, abrimos mão, mas queremos o aumento do bolo. Em princípio, pode parecer
que vamos perder R$100 ou R$200 mil, mas tenho
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certeza absoluta que vamos ganhar para o resto da
vida uma divisão mais digna.
Vamos trabalhar duro, conversando com os Parlamentares dos seus Estados e que representam os seus
Municípios. Tenho certeza absoluta de que na reforma
tributária nenhum Deputado ou Senador, à unanimidade, vai ficar contra o povo dos seus Estados, dos seus
Municípios e seus representantes Prefeitos.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Kátia Abreu,
o Sr. Antonio Carlos Valadares, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias, 2º VicePresidente.
Durante o discurso da Sra. Kátia Abreu,
o Sr. Alvaro Dias, 2º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Garibaldi Alves Filho, Presidente.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Adelmir Santana.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito
minha inscrição pela Liderança do Democratas, para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Antes da Ordem do Dia?
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Se V.
Exª me permitisse, gostaria.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho.
PMDB – RN) – Vou conceder a V. Exª a palavra por
cinco minutos. Mas, depois de V. Exª, não poderei
conceder mais a palavra a nenhum Senador, porque
os Líderes solicitaram que eu iniciasse a Ordem do
Dia às 16 horas. E estou aqui atendendo a um apelo
dos Líderes.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pela Liderança do DEM. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
já começo agradecendo a compreensão de V. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
compartilhar com todos os senhores e com toda a população do Distrito Federal a alegria que senti, nesta
manhã, ao participar da inauguração da Estação do
Metrô na Ceilândia.
Depois de esperar 13 anos, Ceilândia, a maior
cidade do Distrito Federal, agora conta com o metrô de
ponta a ponta, levando os moradores daquela cidade
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até à Estação da Rodoviária, no Plano Piloto. Uma obra
que estava parada desde 1994 e que, em apenas 13
meses, foi concluída graças ao trabalho comprometido do nosso Governador José Roberto Arruda, um
Governo que deixa de lado as divergências políticas
e trabalha lado a lado com o Governo Federal para
entregar essa obra, em tempo recorde, aos moradores da Ceilândia. A emoção que todos nós sentimos –
nós, Parlamentares; nós, população de Brasília e, em
especial, a população da Ceilândia – foi, sem dúvida,
motivo de muita alegria para todos.
O Presidente Lula, hoje pela manhã, fez questão de andar na nova linha do metrô e quero ressaltar
a importância desse gesto. Desde quando assumiu o
Governo do Distrito Federal, o Governador José Roberto Arruda não tem deixado que disputas partidárias impeçam o andamento de obras e de projetos de
importância para a população.
Assim, Sr. Presidente, a cidade ganha muito e
vai continuar ganhando. Com a finalização das obras
do metrô na Ceilândia, 140 mil pessoas serão beneficiadas diretamente por esse evento. Indiretamente, a
cidade ganha com a diminuição de aproximadamente
30 mil veículos que irão deixar de circular entre a Ceilândia e o Plano Piloto.
Muita emoção é o que sentimos ao ver os parques das estações cheios de transportes individuais e
as pessoas já usando essas linhas de metrô. Só para
se ter uma idéia do que uma obra como essa representa de melhoria à população, a economia que um
morador da Ceilândia irá fazer para chegar ao trabalho
e voltar a sua casa utilizando somente o metrô chega
a R$50,00 (cinqüenta reais) por mês, além de ser um
transporte seguro, eficiente e rápido.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como Senador pelo Distrito Federal, e em nome pessoal do Senador Gim Argello e do Senador Cristovam Buarque,
quero agradecer a parceria com o Governo do Distrito
Federal que ainda irá resultar, certamente, em muitas
outras melhorias para a nossa cidade.
Devo dizer que isso se deve também à grandeza
da Bancada do Distrito Federal, que fez emendas coletivas, emendas de Bancada, objetivando a liberação
daqueles recursos; recursos que foram liberados em
agosto do ano passado, possibilitando a conclusão da
obra em apenas 13 ou 14 meses.
Hoje, o sistema de metrô do Distrito Federal, Sr.
Presidente, compreende 41 quilômetros e conta com
20 trens, mas em 2009 os usuários do sistema de metrô já poderão contar com três outras novas estações.
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E há ainda uma quantidade enorme de novos trens
previstos para aquisição.
Além disso, Sr. Presidente, na Copa de 2014, o
Distrito Federal já estará equipado com um sistema
completo de metrô, inclusive com a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que vai ligar o aeroporto
ao estádio e ao setor hoteleiro do Distrito Federal, que
é o setor mais central da nossa Capital.
Quero agradecer a paciência e a compreensão
de V. Exª para que eu pudesse fazer este comunicado
em nome do Governador do Distrito Federal, em nome
da Bancada do Distrito Federal no Senado Federal, e
dizer a alegria que sentimos em dotar o Distrito Federal de uma linha de 41 quilômetros de metrô até a
Ceilândia.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho.
PMDB – RN) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Mário Couto, lembrando a S. Exª que preciso iniciar a Ordem do Dia, de acordo até com o apelo de
todos os Senadores. Acho que V. Exª também está
interessado nisso.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Ordem. Sem revisão do orador.) – Lógico, Sr. Presidente.
Quem sou eu para atrapalhar a Ordem do Dia. Vou fazê-lo apenas porque não poderia deixar de fazê-lo. Se
o meu sentimento permitisse que eu não o fizesse, eu
iria para a minha casa, hoje, constrangido. Tenho certeza de que Nossa Senhora de Nazaré não me perdoaria. Por isso, peço desculpas a V. Exª por interromper
a abertura da Ordem do Dia, mas é para lhe agradecer,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB –
RN) – Então, Senador, desculpe-me. V. Exª tem razão.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu quero
lhe agradecer do fundo do meu coração por V. Exª ter
cumprido com a sua palavra, por toda determinação
que V. Exª teve, na semana passada, em colocar em
pauta os projetos que tratavam dos benefícios aos
aposentados.
Tenho certeza absoluta de que, se já havia muitos
rezando por V. Exª, terá mais oito milhões de aposentados rezando por V. Exª daqui para frente.
Tenha os meus profundos agradecimentos, tenha
a certeza de que, se eu já confiava em V. Exª, aumentou
agora a confiança em V. Exª. Todos nós, brasileiras e
brasileiros, aposentadas e aposentados, pensionistas
deste País, dizem a V. Exª: muito obrigado, Presidente.
Não vou atrapalhar a Ordem do Dia.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, gostaria de saber quais
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as matérias que vão constar da Ordem do Dia da sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço, Senador Mário Couto, a V. Exª pelas
palavras pronunciadas há pouco aqui.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, gostaria de pedir que V. Exª
relacionasse as matérias que vão constar da Ordem
do Dia da sessão de hoje. Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agora mesmo, vamos apreciar, submeter à
deliberação do Senado, a indicação de Mário Rodrigues Júnior para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Transporte Terrestre.
Em seguida, temos mais cinco embaixadores
de países diversos, depois temos a escolha do Sr.
Francisco Maurício Rabelo de Albuquerque Silva para
compor o Conselho Nacional do Ministério Público e
depois teremos as três medidas provisórias que estão
trancando a pauta.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Houve acordo nas medidas provisórias
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho.
PMDB – RN) – Houve acordo e espero que ele persista hoje.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero parabenizá-lo, porque V. Exª, na
reunião do Colégio de Líderes, disse que iria iniciar a
Ordem do Dia às 16 horas, e às 16 horas V. Exª estava
na Presidência apenas aguardando os oradores terminarem os seus pronunciamentos para que pudéssemos
iniciar a Ordem do Dia. Vamos votar as autoridades que
estão aí e, em seguida, dentro do acordo de Liderança
as medidas provisórias.
E como foi aqui colocado pelo Senador Mário
Couto, quero parabenizá-lo pelo cumprimento de ter
colocado na semana passada em votação os projetos
do Senador Paulo Paim, que atendem os aposentados, e o projeto do Senador Tião Viana, que atende
os recursos para a área da saúde.
Parabéns a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a Exª.
Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item extrapauta:
PARECER Nº 309, DE 2008
(Escolha de autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 309, de 2008, da Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura, Relator: Senador Expedito
Júnior, sobre a Mensagem nº 51, de 2008, (nº
91/2008, na origem) pela qual o Presidente da
República submete à deliberação do Senado
Federal a indicação do Senhor Mário Rodrigues Júnior para exercer o cargo de Diretor
da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação que, de acordo com o disposto
no art. 383, inciso VII, combinado com o art. 291, inciso
I, alínea e, do Regimento Interno, deve ser procedida
por escrutínio secreto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. Peço
aos Srs. Senadores que estão em seus gabinetes ou
em outras dependências do Senado Federal para que
venham ao plenário, pois teremos várias votações nominais no dia de hoje. Faço um apelo às Lideranças
para que procedam à convocação de seus liderados,
no sentido de que possamos ter aqui o quórum necessário para as votações.
O Senador Renato Casagrande pede a palavra.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras. Hoje a CCJ, Sr. Presidente, tomou a decisão de determinar que qualquer
recurso repassado a ONGs seja por meio de convênios,
que se dê transparência a esses recursos repassados
às instituições. Essa é uma medida importante.
Lembrou-me, Sr. Presidente, da Lei de Licitações
que está pronta para vir ao plenário do Senado. Fiz
uma emenda na nova Lei de Licitações dizendo que
as fundações de ensino e de pesquisa têm um limite
de atuação na área de educação, de pesquisa. Para
serem contratadas pela administração pública, Sr. Presidente, precisam ter um mínimo de pessoal para não
servirem apenas de intermediárias entre um contrato,
uma instituição e a fundação. Na verdade, quem está
sendo contratada é uma terceira que vai ser contratada por uma fundação.
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Parte das denúncias que envolveram a Fnatec foram motivadas pela suspeição de que a fundação funcionava apenas como uma intermediária para a contratação
de empresas privadas que não precisariam participar,
em um caso como esse, de processo licitatório.
A nova Lei de Licitações está pronta para vir ao
plenário. Há um ou dois pontos que precisam ainda ser
resolvidos. Acho que poderão ser resolvidos aqui no
plenário do Senado, mas seria fundamental – é uma
das medidas que faz parte da pauta municipalista, da
pauta dos prefeitos, da nova Lei de Licitações, depois
que desobstruirmos a pauta –, sem dúvida nenhuma.
É uma oportunidade porque ela inclui essa limitação
na contração sem licitação das fundações. Então, iria
complementar o projeto aprovado hoje na CCJ, exigindo licitação para os convênios com ONGs. Essa é uma
lembrança que eu gostaria de fazer ao Presidente.
A outra lembrança, Sr. Presidente – acho que
posso ainda ter um minuto da atenção de V. Exª –,
refere-se ao fato de que ontem V. Exª colocou em votação um requerimento que apresentei para instalação de uma comissão mista especial para debater a
reforma política.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Mas isso no Congresso.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – No Congresso. V. Exª colocou em votação ontem
no Congresso.
O Deputado Aleluia pediu um tempo, porque ele
quer resolver antes como a oposição irá participar, se
na presidência, se na relatoria. O tema reforma política
não divide oposição e governo. Esse tema interessa
aos partidos políticos. Se não votarmos a reforma política ou alguns dos pontos da reforma política este ano,
teremos dificuldade de votá-la ano que vem, quando
o nível de contaminação das eleições de 2010 vai ser
muito maior do que este ano. Então, seria fundamental
que buscássemos um entendimento.
Já falei com a Líder do Governo no Congresso
sobre a necessidade de um entendimento para compormos essa comissão. Pode ser presidência da oposição
ou do governo e relatoria da oposição ou do governo,
para que pudéssemos avançar com relação ao tema
da reforma política.
A reforma política cumpriria alguns objetivos. O
primeiro é que nós, na verdade, teríamos um tema
consistente para ser debatido no Senado da República. Há diversos temas em pauta, mas a reforma política atrai o interesse, promove debates, provoca um
debate acirrado. É por isto que acho importante que
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comecemos a debater a reforma política: porque vai
ajudar na imagem do Senado Federal.
Outro objetivo que cumpre o debate da reforma
política é o de fazer com que possamos enterrar de
vez qualquer iniciativa que trate de prorrogação de
mandato ou de um terceiro mandato. Ninguém deseja
isso, os Partidos não desejam, mas, de vez em quando,
isso está na imprensa, está na mídia, está no debate,
e uma reforma política votada agora, ainda este ano,
provocaria o fim desse debate para o ano que vem.
Então, estou fazendo um apelo à Líder, Senadora
Roseana Sarney, para que possamos, de fato, fazer
essa composição e montar essa comissão especial
para debater a reforma política.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pela ordem, com a palavra o Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição
de Vice-Líder do PMDB, para orientar a nossa Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pois não, Senador.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O voto é
favorável nesta deliberação.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem.Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, apenas para fazer a chamada.
Nós ainda temos vários Parlamentares do PT
e do Bloco de Apoio ao Governo que estão fora do
plenário.
Então, apelamos para que S. Exªs compareçam.
Haverá algumas votações nominais de autoridades,
sendo importante a presença de todos.
O voto é secreto, mas, pela importância da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), quero
dizer que a indicação do Sr. Mário Rodrigues Júnior
passou, se não me falha a memória, por unanimidade,
na Comissão de Infra-Estrutura.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – É verdade, Senadora Ideli Salvatti.
Faço um apelo aos Senadores que estão fora do
plenário para que compareçam à votação.
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Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveitando o final da votação, sendo bem objetivo, quero dizer que ouvi muitos discursos apoiando
a Marcha dos Prefeitos, e todos acham que deve haver
uma distribuição melhor dos recursos. Também penso
assim, porque o Governo concentra praticamente 60%
das receitas na União, 25% vão para os Estados, e sobram 15% para os Municípios. Mas há uma solução, Sr.
Presidente. A Emenda Constitucional nº 60, de minha
autoria, propõe que 10% das contribuições sociais sejam destinadas aos Municípios e que 10% vão para os
Estados. Com isso, teríamos R$17 bilhões a mais para
os Municípios e R$17 bilhões a mais para os Estados.
Pedi a palavra pela ordem, Sr. Presidente, para
solicitar a V. Exª que colocasse em pauta essa Medida
Provisória, porque ela está exatamente dentro da pauta
de reivindicação dos Prefeitos. Poderíamos aproveitar
para votá-la, derrotando-a ou aprovando-a. Vamos votar essa Medida Provisória, porque ajudaria muito os
Municípios brasileiros e daria, assim, a oportunidade
para quem está discursando aqui a favor dos Prefeitos
e dos Municípios de votar algo concreto que seria, no
meu entendimento, um passo muito grande para a solução dos problemas financeiros dos Municípios.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Osmar Dias, já estamos determinando que se localize o processo, para que possa haver
a sua inclusão na Ordem do Dia.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou pedindo
a inserção, nos Anais do Senado da República, da matéria publicada no jornal O Globo, edição de hoje, do
conhecido e renomado jornalista e escritor Zuenir Ventura, a qual que tem o título “Tibete, e nós com isso?”.
É uma reflexão importante acerca da independência
do Tibete e contra a presença militar chinesa nesse
país. É uma matéria que merece ser lida e refletida em
defesa da paz e da autonomia dos povos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOÃO PEDRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª, Senador João Pedro.
Há o registro de voto de 46 Senadores, mas registraram presença 61 Senadores. Isso significa que
vários Senadores estão ausentes do plenário. Faze-
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mos um apelo para que venham votar a partir de agora. (Pausa.)
Vamos abrir o painel e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votaram SIM 40 Srs. Senadores; e NÃO, 6.
Houve uma abstenção.
Total: 47 votos
Foi aprovada a indicação do Sr. Mário Rodrigues
Júnior para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, à Senadora
Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, só quero me justificar: perdi a votação, mas estava aqui.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª terá seu voto registrado na ata dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 276, DE 2007
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 276, de 2007 (nº 987/2007,
na origem), pela qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Carlos Eduardo Sette Câmara da
Fonseca Costa, Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
ao Paquistão e, cumulativamente, o de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica do
Afeganistão e à República do Tadjiquistão.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional – o Relator ad hoc é o
Senador Mozarildo Cavalcanti –, que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
PARECER Nº 334, DE 2008 – CRE
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr. Carlos Eduardo Sette
Câmara da Fonseca Costa obteve a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional com
14 votos favoráveis e nenhum voto contrário, portanto
pela unanimidade dos membros presentes.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação, que, de acordo com a deliberação do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento In-
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terno, deve ser procedida por escrutínio secreto, em
sessão pública.
Vamos abrir o painel para que os Senadores e
as Senadoras já possam votar.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, enquanto os Senadores
estão votando eu gostaria de fazer uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alguns Senadores e algumas Senadoras já se manifestaram a
respeito da Marcha dos Prefeitos, que, mais uma vez,
está aqui, em Brasília. Há diversas reivindicações dos
Prefeitos municipais em pauta. V. Exª começou a vida
como Prefeito?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Não, foi como Deputado Estadual. Depois, fui
Prefeito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Também fui Prefeito e sei o que é exercer um cargo executivo, um cargo de comando num
Município, principalmente num Município do Nordeste. Penso que uma das situações mais graves em
termos de receita por que passam os Municípios é a
questão previdenciária, são as dívidas contraídas pelos Municípios em função de fiscalizações que foram
feitas, muitas delas sem o devido controle do próprio
Executivo, e que redundaram em cobranças equivocadas, exageradas. Com isso, não receberam o recurso
devido, tanto o recurso administrativo como o recurso
perante a Justiça.
Em razão disso, os Prefeitos que assumiram administrações nas eleições passadas receberam como
herança essa verdadeira bomba-relógio que são as
dívidas previdenciárias, além dos precatórios. Se, na
reforma tributária ou em qualquer outra discussão ou
debate, chegássemos a uma conclusão, a uma solução
para resolver em definitivo essa questão das dívidas
previdenciárias e dos precatórios, quem sabe nem
precisaríamos bulir nas receitas dos Municípios em
relação ao Fundo de Participação? Porque sobrariam
muitos recursos, Sr. Presidente.
Há Municípios que estão pagando à Previdência,
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mais de
50% de suas receitas. Isso está tornando os Municípios
praticamente inviabilizados em termos administrativos.
Se não fossem as emendas parlamentares, a ajuda
dos governos estaduais e a ajuda do Governo Federal,
muitos Municípios já teriam fechado suas portas.
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Portanto, Sr. Presidente, faço uma advertência:
devemos colocar um limite ao endividamento dos Municípios para com o INSS. Do contrário, será impossível resolver em definitivo essa questão dos recursos
para os Municípios.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente. Sei que V. Exª
é municipalista e vê com bons olhos qualquer solução
que venha a atender às reivindicações dos Prefeitos
municipais.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Antonio Carlos Valadares, a respeito
dessa comunicação de V. Exª, quero dizer que finalmente se chegou a um acordo na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) sobre o pagamento
de precatórios. O parecer do Senador Valdir Raupp, a
ser apresentando na CCJ, vai levar os Estados e os
Municípios a uma situação de desafogo com relação
ao problema dos precatórios, justamente por esse limite. Há um limite de 2% da receita líquida, para que
Municípios e Estados paguem os precatórios. Para
dar uma informação exata, vou até solicitar ao Senador Valdir Raupp, que sabe exatamente os termos do
que foi acordado, que dê uma informação ainda mais
precisa que a minha.
Isso foi resultado de um consenso. Participaram
da discussão do parecer representantes dos Governos
Estaduais de Minas Gerais, de São Paulo e de Recife, representantes da Associação dos Prefeitos das
Capitais, por meio do Presidente João Paulo, e ainda
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), que, diga-se de passagem, foi a instituição que
terminou não concordando com a solução final que foi
dada pelo Senador Valdir Raupp.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Também peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vou inscrevê-los, porque, agora, são cinco
oradores de uma vez.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Inscrevame também pela ordem, Senador Garibaldi Alves.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Presidente, apenas quero orientar a Bancada do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª tem a palavra. Só lembro que a votação
é secreta. Estamos fazendo apenas um apelo para que
os Senadores aqui compareçam.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – É exatamente nesse sentido, Sr. Presidente, que vou fazer um
apelo aos Pares do PMDB, para que se façam presentes no plenário, para exercer o direito de voto.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho.
PMDB – RN) – De acordo com a relação de oradores, concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Sibá Machado. Vou destinar três minutos
para cada orador.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Vou me dirigir exatamente a V. Exª. Diante
daquela conversa em seu gabinete, tivemos, então, o
entendimento de apresentar um requerimento de apensamento das matérias que tramitam no Senado sobre
a regularização do artigo da Constituição que trata da
emancipação e da fusão de Municípios.
Então, pergunto a V. Exª se necessita da aprovação do requerimento em plenário ou de um simples
despacho da Presidência, tendo em vista que já concordamos que as demais matérias todas serão canalizadas para a relatoria do Senador José Maranhão – que,
no meu entendimento, já está pronto para apresentar
o seu parecer – e diante daquele prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal, que exige que o Congresso
Nacional, parece-me que até o mês de junho, deverá
ter feito essa regulamentação.
Esse é o motivo da minha pressa, Sr. Presidente.
Então, pergunto a V. Exª se precisamos da votação e, se for o caso, pediria que V. Exª colocasse em
votação ainda na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Sibá Machado, a matéria está pronta
para votação pela Mesa Diretora desta Casa. Possivelmente, teremos uma reunião amanhã, às 10 horas.
Havendo quórum, havendo reunião, a matéria será
votada pela Mesa.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Então,
a matéria será votada na reunião da Mesa Diretora. É
isso, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – É. Da Mesa Diretora.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Não
é do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Não. Pode depois haver algum recurso para
o plenário. Por ora, será votada pela Mesa Diretora
da Casa.
O SR. SIBÁ MACHADO (Bloco/PT – AC) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Mário Couto.
Vamos abrir o painel e apresentar o resultado.
Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda com
referência aos aposentados, vamos, mais uma vez,
precisar do apoio de V. Exª.
Combinamos com os Senadores Paim, Geraldo
Mesquita, Flexa Ribeiro e outros interessados de solicitar que V. Exª marcasse, com o Presidente da Câmara, uma audiência para que tivéssemos um espaço na
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pauta daquela Casa para votarmos projetos referentes
ao aposentado.
Vamos, mais uma vez, precisar do apoio de V.
Exª para marcar essa reunião e, se possível também,
nos acompanhar. Senão, os Senadores interessados
irão a essa audiência, se não for exigir muito da sua
bondade, Sr. Presidente, o mais breve possível.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho.
PMDB – RN) – Agradeço a V. Exª. Solicitarei a audiência ao Presidente da Câmara, Deputado Arlindo
Chinaglia.
Encerrada a votação.
Vamos abrir o painel e apresentar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO, 6.
Não houve abstenção.
Total: 48 votos.
Está aprovado o nome do Embaixador Carlos
Eduardo Sette Camara da Fonseca Costa, Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Paquistão, à República Islâmica do Afeganistão e à República do Tadjiquistão.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da Republica.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Antes de dar a palavra à Senadora Ideli Salvatti, eu gostaria de ler, para submeter à votação, a
seguinte mensagem:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 41, DE 2008
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 41, de 2008 (nº 28/2008, na
origem), pela qual o Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do
Sr. Raul Campos e Castro, 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 aos Emirados Árabes Unidos.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Jarbas
Vasconcelos, que será lido pelo Sr. Primeiro-Secretário,
em exercício, Senador Romeu Tuma.
PARECER Nº 335, DE 2008–CRE
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP.) – Sr. Presidente, votos favoráveis, 16; contrários, zero; em branco,
zero; nulos, zero; abstenções, zero.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Discussão do parecer.
Se nenhum Senador ou Senadora quer discutir
o parecer, declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação, que, de acordo com a deliberação do Senado do dia 6 de maio de 1998, e nos
termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento Interno, deverá ser procedida por escrutínio secreto, em
sessão pública.
O painel já está aberto.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra a Senadora Ideli Salvatti.
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A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada,
Sr. Presidente.
Estava procurando atentamente o Senador Arthur
Virgílio, porque, ontem, tive a oportunidade de, num
dos meus pronunciamentos, fazer mais uma vez um
apelo para que pudéssemos ter o acordo que fizemos
de viva-voz aqui no plenário, há mais de um mês, para
que o Senador Arthur Virgílio retirasse o requerimento
de manifestação da Comissão de Constituição e Justiça no Projeto nº 266, de minha autoria, que trata da
cobrança do ISS nos arrendamentos mercantis, nos
leasings.
O projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos, o Relator é o Senador Osmar Dias, e há um
entendimento no sentido de fazermos uma audiência
pública. O Senador Aloizio Mercadante está aguardando a retirada do requerimento aqui do plenário para
marcar a audiência pública.
Depois dessa audiência, se houver necessidade
de ouvirmos a Comissão de Constituição e Justiça,
não haverá problema algum. Para não ficarmos, como
já estamos desde outubro, com o requerimento aqui
na Mesa, sem que se avance o projeto nem na CCJ
nem na CAE, e como estamos em plena XI Marcha
dos Prefeitos, é muito importante esse projeto, porque
vai melhorar, e muito, a arrecadação da ampla maioria
dos municípios, uma vez que hoje o ISS é recolhido,
no arrendamento mercantil, para poucos municípios,
apenas aqueles onde os bancos têm a sua sede. E, só
para dar a dimensão do que estamos falando, Senador
Garibaldi Alves, a Associação Brasileira das Empresas
de Leasing apresentou um relatório que mostrava que,
em 2007, eles movimentaram nada mais, nada menos
do que R$64 bilhões.
Portanto, se fosse cobrada efetivamente a alíquota dos 2%, como a lei prevê, teríamos tido quase
R$1,3 bilhão, mais do que aquele 1% do FPM, que
os municípios tanto brigaram para conquistar no ano
passado.
O projeto tem essa perspectiva de ampliar a arrecadação e distribuir para a maior parte dos municípios brasileiros, não apenas para alguns que sediam
as instituições financeiras.
Por isso, faço mais uma vez um apelo ao Senador Arthur Virgílio de que retire o requerimento para
podermos marcar a audiência pública na CAE.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Perfeitamente, Sr.
Presidente. Estamos de acordo com isso. A Líder me
lembrou ontem, e já autorizei a minha assessoria.
Estou agora pedindo à Mesa que proceda a essa
etapa para que eu possa cumprir minha parte no acor-
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do. E mais: acho que era a hora de pensarmos mais
amplamente nos municípios. Aqui estão os Prefeitos,
na sua XI Marcha, e seria bom, quem sabe, vermos
qual é a forma definitiva que deve assumir a PEC que
é relatada pelo Senador Valdir Raupp, sobre os precatórios, porque sobretudo os pequenos municípios sofrem muito com o indiscriminado seqüestro de recursos
seus a partir de dívidas de outras gestões.
Então, seria muito bom se nós firmássemos uma
posição de Senado definitiva em relação à matéria que
está nas mãos do Senador Valdir Raupp, que está trabalhando com muito denodo para que isso saia. Ou
seja, quem sabe uma pauta dos municípios.
O meu Partido endossa toda a pauta que vem da
Confederação Nacional dos Municípios, está disposto
a colaborar com todas as medidas ali propostas, do
mesmo modo que saúda a presença em Brasília de
tantos prefeitos que vieram aqui em busca de algo que
é essencial: uma repactuação federativa. Há recursos
demasiados nas mãos da União e recursos diminutos
em excesso nas mãos dos municípios, que precisam
ser mais bem aquinhoados. Então, é hora de olharmos
como um todo.
Em relação ao particular, que é o projeto a que
se referiu a Senadora Ideli Salvatti, é óbvio que estou
de acordo. Minha palavra, eu a mantenho em qualquer
circunstância. Estou autorizando a Mesa a proceder a
esse gesto, Sr. Presidente.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agradeço ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª. A Mesa está tomando as
providências para a votação do requerimento.
Com a palavra à Senadora Rosalba Ciarlini.
Peço silêncio ao Plenário.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria de louvar o grande interesse que sentimos agora
nós, democratas, que somos a favor da PEC, que venha exatamente trazer melhores condições, ser mais
justa com o município, com relação aos precatórios.
Louvo a posição do PSDB, por intermédio de seu Líder, Senador Arthur Virgílio.
Gostaria de me reportar à questão que foi levantada pelo Senador Antonio Carlos Valadares, com relação ao INSS. Se há algo que está trazendo transtornos para praticamente todos os municípios brasileiros
é exatamente a falta de um percentual limite quando
da repactuação, quando da renegociação de dívidas
com o INSS.
O que acontece, Sr. Presidente? Isso é feito, muitas vezes, sem que o prefeito possa ter nem conhecimento. Os levantamentos são feitos pelo próprio INSS,
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com suas correções, com todos os acréscimos que
eles julgam devidos, sem que seja muito claro para os
municípios. Depois são definidos, nessa repactuação,
os valores. E o que acontece? A grande maioria dos
municípios que fazem a renegociação, quando chega
a primeira parcela do FPM, não recebe nada, porque,
se o Governo anuncia que dá condições para renegociação da dívida e se o município não estiver com a
certidão negativa de que está com todos os encargos
sociais pagos, ele não tem direito a receber nada e,
muitas vezes, ele tem que responder, o administrador
daquele momento, por questões, seqüelas deixadas
por outras administrações. E esse índice não chega ao
patamar que possa ser absorvido pelo administrador,
pela administração, para que eles possam atender às
outras demandas da administração. O que está acontecendo? O Governo dá com uma mão e está tirando
com duas.
Então, queremos nos somar à preocupação do
Senador Valadares, que é uma preocupação de todos
os que participam da XI Marcha dos Prefeitos, de todos os Senadores, de todos os Parlamentares. Quero
também dizer que precisamos avançar nessa questão. É necessário ter um limite para que o município
possa honrar as suas dívidas, mas podendo também,
em primeiro lugar, honrar os compromissos urgentes
e necessários com a sua população.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço e concedo a palavra ao Senador
Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em
reunião realizada ontem na CAE – Comissão de Assuntos Econômicos, foi feita exposição sobre os royalties,
e ficou uma dúvida em relação à Marinha. A lei manda
destinar 20% dos royalties para a Marinha.
Então, Sr. Presidente, estou apresentando um
requerimento para que tenhamos informações corretas sobre esse dinheiro, R$1,2 milhão por ano. A
informação de bastidor é que esse dinheiro não está
sendo entregue à Marinha. Está sendo recolhido, é de
direito pelo uso da plataforma marítima para extração
do petróleo, mas o dinheiro fica no caixa único.
Estou encaminhando esse requerimento e aproveito apenas esse momento da votação para fazer a
justificativa.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A Mesa vai aguardar o requerimento de V. Exª
para dar curso regimental ao seu pleito.
Senador Osmar Dias, V. Exª solicitou a votação de
uma emenda à Constituição que diz respeito ao Fundo
de Participação dos Estados e dos Municípios; 10%
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do produto da arrecadação das contribuições sociais
e de intervenção no domínio econômico.
Eu quero dizer a V. Exª que, na próxima reunião
com os Líderes, vamos incluir essa matéria para votação. V. Exª, inclusive, pode colaborar junto aos Líderes
para que possamos apressar a votação.
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Agradeço a
V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vamos abrir o painel e apresentar o resultado.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votaram SIM 44 Senadores; e NÃO, 5 Srs.
Senadores.
Não houve abstenções.
Total: 49 votos.
Fica, portanto, aprovada a escolha de Raul Campos e Castro, Ministro de Segunda Classe da Carreira
Diplomática do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
aos Emirados Árabes Unidos.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 48, DE 2008
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 48, de 2008 (nº 79/2008,
na origem), pela qual pela qual o Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Sr. Cesário Melantonio Neto, 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 Árabe
do Egito e, cumulativamente, o de Embaixador
do Brasil junto ao Estado da Eritréia e na República Democrática Somali, desde que obtidos os
agréments dos governos desses países.
Sobre a mesa parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. Relator ad hoc: Senador
Jarbas Vasconcelos. O Parecer terá a informação sobre
o seu resultado lida pelo Sr. 1º Secretário.
Concedo a palavra ao Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma, para a leitura do parecer.
PARECER Nº 336, DE 2008 – CRE
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP.) – Sr. Presidente, a indicação do nome do Sr. Cesário Melantonio Neto
obteve a aprovação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional com 14 votos favoráveis
e nenhum voto contrário; portanto, pela unanimidade
dos Membros presentes. Não houve abstenção.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em discussão o parecer. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Passa-se à votação por escrutínio secreto, em
sessão pública.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente Garibaldi Alves
Filho, quero registrar a presença, na tribuna de honra, do
Prefeito da cidade de Paragominas, Adnan Demachki,
que nos honra com sua visita ao plenário do Senado
Federal. S. Exª veio para acompanhar a Marcha dos
Prefeitos à Brasília e receber mais um prêmio – mais
um, de uma grande coleção de reconhecimento que
o Município de Paragominas tem tido ao longo de 12
anos de administração do PSDB.
Foram duas gestões de Sidney Rosa e uma gestão de Adnan Demachkl, que, com certeza absoluta,
é o nosso candidato para mais um mandato lá em
Paragominas.
É importante, Sr. Presidente Garibaldi Alves,
que V. Exª tenha conhecimento de que Paragominas
é um Município modelo na questão ambiental, tendo
assinado recentemente um termo de ajuste de conduta entre o Governo Municipal, o Governo Estadual
e o Governo Federal, representado pelo Ministério do
Meio Ambiente. Houve um esforço do setor produtivo,
dos empresários, dos trabalhadores e da população
do Município para que Paragominas fosse reconhecido como o primeiro Município do Pará com desmatamento zero. Apesar disso, apesar de todas as ações
que o Prefeito Adnan tem colocado em prática no Município, lamentavelmente o Município de Paragominas
está incluído na operação Arco de Fogo e tem, hoje, a
incômoda presença da Polícia Federal, da Força Nacional e da Polícia Militar do Estado do Pará, que não
querem apoiar a extração legalizada das riquezas das
nossas florestas.
Senador Garibaldi Alves, V. Exª aprovou aqui a
instalação de uma comissão externa do Senado Federal, uma subcomissão temporária da Subcomissão
de Meio Ambiente. Viajaremos amanhã, com o apoio
de V. Exª, ao Pará. Pela manhã, teremos uma reunião
na Assembléia Legislativa do Estado; à tarde, vamos
a Tailândia, Município por onde já passou a operação
Arco de Fogo. Na sexta-feira, iremos a Paragominas,
na parte da manhã, e, à tarde, ao Município de Breves.
Trata-se de uma comissão formada por vários Senadores, à qual tivemos a adesão de Deputados federais
da bancada do Pará e de Deputados estaduais.
Faço, então, esse registro aproveitando a presença do nosso Prefeito Adnan, que já recebeu vários prêmios, quase todos no Governo do Presidente
Lula, do PT.
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero somente fazer o registro da votação
realizada hoje, na Câmara dos Deputados, na Comissão Especial que analisava a proposta de emenda à
Constituição que trata da regulamentação da edição
de medidas provisórias.
A Comissão Especial tomou a decisão, Sr. Presidente, de regulamentar, estabelecendo que não haverá mais trancamento de pauta pelas MPs, que continuam com o prazo de 120 dias de vigência; e que
a MP tem de tratar de assunto único – terão que ser
monotemáticas.
Então, a decisão da Comissão Especial, mesmo
que ainda haja divergências com relação à edição de
medida provisória quando tratam de orçamento, foi um
avanço importante.
O que nós esperamos, sinceramente, é que o
Plenário da Câmara possa votar com rapidez a proposta de emenda à Constituição, assim que conseguir
desobstruir a pauta, e que essa emenda possa vir ao
Senado para ser votada.
V. Exª, que trabalhou desde sua posse para que
tenhamos no futuro o aperfeiçoamento da edição de
medidas provisórias, sabe que o passo dado na Câmara
hoje, por meio da Comissão Especial, foi importante.
Quero saudar a decisão da Comissão Especial, mesmo me resguardando o direito de debater um ou outro
tema. Mas só de ter sido votado, adiantado o processo e
criado a expectativa de votação da matéria no plenário
da Câmara já é um passo importante para o Congresso, cuja pauta está trancada há muito tempo.
Ontem, V. Exª cobrou essa questão na abertura da Marcha dos Prefeitos. O Presidente Lula disse
que esse é um ponto; o outro ponto diz respeito aos
regimentos da Casa. Também concordo com o Presidente de que os regimentos acabam obstruindo, mas
o Congresso Nacional não pode ser um fórum, um
poder, uma instituição que também não dê oportunidades, para a Oposição ou para a Base do Governo,
de usar o instrumento da obstrução de acordo com os
interesses, táticas e estratégias.
Estou animado porque poderemos votar aqui, nos
próximos dias, essa regulamentação da Constituição
brasileira quando se tratar de medida provisória.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a comunicação de V. Exª.
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Vamos ter de examinar o teor do parecer que foi
vitorioso na Comissão Especial da Câmara.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero também aproveitar o momento de votação para registrar
a minha posição sobre a Marcha dos Prefeitos e sobre aquilo que consideramos essencial se discutir no
Congresso Nacional este ano.
O Presidente da República foi aplaudido pelos
Prefeitos ontem. De forma elegante, os Prefeitos de
todos os partidos aplaudiram o Presidente da República, que precisa responder a essa elegância com
um gesto de elegância maior. Há, na Câmara dos Deputados, a proposta aprovada pelo Senado Federal
que regulamenta a Emenda nº 29. Este é um item essencial na pauta dos Prefeitos municipais: a definição
dos 10% da União para sustentar o serviço de saúde
pública no País.
A meu ver, o Presidente da República tem o dever
de liderar o processo de votação na Câmara dos Deputados, para que aquilo que foi aprovado no Senado
Federal possa ser confirmado naquela Casa.
De outro lado, há a reforma tributária. Os Prefeitos
não podem ser decepcionados mais uma vez. Essa é a
oportunidade de se estabelecer um modelo de correção
e justiça, não só no que diz respeito à arrecadação de
tributos, mas também no que diz respeito à distribuição
da receita entre as unidades federativas.
As prefeituras municipais, ao longo dos últimos
anos, receberam encargos maiores do Poder Executivo federal. Não houve repasse dos recursos de forma
compatível com o que se repassou de encargos novos
para as administrações municipais.
É hora de corrigir as distorções na discussão
da reforma tributária. O modelo que se exige para o
País é um modelo moderno, que associa justiça fiscal
a uma correta distribuição dos encargos nos diversos
segmentos da economia do País, mas, também, com
a correta distribuição dos recursos arrecadados.
Sr. Presidente, a nossa esperança é que não seja
apenas uma encenação, que o debate da reforma tributária ocorra para valer; que o objetivo seja realmente
a instituição de um modelo compatível com a realidade
econômica e social do nosso País.
Espero que, ao final, os prefeitos não tenham que
chorar em razão da decepção, uma vez que daqui foram
embora com a esperança de que, desta vez, encontraram, no Congresso Nacional, a caixa de ressonância
para suas aspirações e, no Presidente da República,
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a compreensão necessária para que se possa fazer
justiça a eles.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Já concederei a palavra aos Senadores.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Já concederei a palavra aos Senadores. Antes,
porém, vou abrir o painel e apresentar o resultado.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Há algum Senador que ainda não votou?
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vamos, então, registrar a presença de V. Exª
em Ata, porque...
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Está encerrada?
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presidente, eu não votei.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Vamos registrar a presença de V. Exª em Ata,
Senador Heráclito Fortes. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Está encerrada a votação. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO, 04.
Não houve abstenção.
Total: 49 votos.
Está aprovado o nome do Sr. Cesário Melantonio
Neto, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República Árabe do Egito e, cumulativamente,
o de Embaixador do Brasil junto ao Estado da Eritréia
e na República Democrática Somali.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Sr.
Presidente, peço que registre o meu voto...
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB – MA) – Sr.
Presidente, para registrar o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – A questão de ordem tem prioridade. Assim,
com a palavra o nobre Senador Fernando Collor de
Mello.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu gostaria de pedir a V. Exª que consignasse a minha presença nos dois primeiros itens que
foram votados na Casa no dia de hoje, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Será V. Exª atendido por meio do registro da
presença na Ata dos nossos trabalhos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora Lúcia
Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu também
gostaria que consignasse em Ata a minha presença
nas duas votações anteriores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente, com o mesmo objetivo.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª será atendida.

Abril de 2008

Tem a palavra a Senadora Patrícia Saboya.
(Pausa.)
A Senadora Patrícia Saboya solicita também que
seja registrado em Ata o voto dela.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Também
da mesma forma, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador Papaléo Paes, V. Exª também?
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Também,
nesta votação.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Da mesma forma, V. Exª será atendido.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Carlos
Dunga; em seguida, o Senador Eduardo Suplicy e o
Senador Epitácio Cafeteira, que querem também fazer
o registro de seus votos em Ata.
O SR. CARLOS DUNGA (PTB – PB. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitando o espaço cedido por V. Exª, eu gostaria de registrar
nos Anais desta Casa, na tarde de hoje, a inauguração
amanhã, no Estado da Paraíba, vizinho ao Rio Grande
do Norte, do primeiro Parque Eólico da Paraíba. Por
isso, eu não poderia deixar de comentar aqui nesta
Casa o acontecimento que trará alegria ao povo norterio-grandense e ao povo paraibano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Eu quero parabenizar V. Exª e os paraibanos
por esse evento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a
V. Exª que registre o meu voto favorável na indicação
do Embaixador brasileiro para o Egito.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª será atendido. A Ata registrará o pedido de V. Exª.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. Em
seguida, o Senador Almeida Lima.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por
estar participando de conferência juntamente com a
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Secretária Nacional de Renda e Cidadania, Rosane
Cunha, e do encontro da Marcha Nacional dos Prefeitos e Prefeitas, eu não pude estar presente aqui. Por
isso, eu desejo registrar o meu voto favorável tanto à
indicação do Sr. Mário Rodrigues Júnior para a Agência
Nacional do Petróleo, quanto à do Embaixador Sr. Raul
Campos e Castro para os Emirados Árabes Unidos e
à do Embaixador Carlos Sette Câmara Fonseca da
Costa para o Paquistão. Na indicação do Sr. Cesário
Melantonio, eu votei.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª.
Com a palavra o Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se
temos ainda votação nominal, eu sugeriria a V. Exª
que incluísse um outro item para deliberação. Logo a
seguir, enquanto estiverem votando, eu poderei fazer
uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a sugestão de V. Exª. Vou fazer isso
agora.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 49, DE 2008
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 49, de 2008 (nº 80/2008, na
origem), pela qual o Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do Sr. Edgard Antonio Casciano, Ministro de
Segunda Classe do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República Árabe da Síria.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, cujo Relator é o
Senador Romeu Tuma.
Peço que seja lido o resultado da votação do parecer na comissão.
PARECER Nº 337, DE 2008–CRE
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP.) – Votos favoráveis: 16; votos contrários: 0; votos em branco: 0; votos
nulos: 0; abstenções: nenhuma.

Quinta-feira 17 9733

O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão, passa-se à votação que,
de acordo com a deliberação do Senado do dia 6 de
maio de 1998, e nos termos do disposto no art. 383,
VII, do Regimento Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto, em sessão pública.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de registrar a presença de nossa querida Senadora Emilia Fernandes, do Rio Grande do Sul, que
nos visita nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Eu me associo a V. Exª na satisfação de ter
aqui a ex-Senadora Emilia Fernandes.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Almeida Lima.
O SR. ALMEIDA LIMA (PMDB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
aproveito a oportunidade em que os nossos Pares
estão exercendo o direito de voto para fazer um registro e um apelo, sobretudo ao Ministro de Estado
da Saúde. Todos sabemos que vários Estados e regiões brasileiras padecem nesse instante de surto
em alguns, epidemia em outros, de dengue. O Estado de Sergipe, lamentavelmente, não é exceção; ao
contrário, faz parte dessa regra, sobretudo a nossa
capital Aracaju, que já soma, lamentavelmente para
nós, um número muito grande de óbitos, já que Sergipe, no dia de hoje, acaba de registrar sete mortes.
Tratando-se de um Estado pequeno e de uma população igualmente pequena, é número extremamente
considerável.
Sabemos, Sr. Presidente, que um grave problema neste instante é exatamente a falta de sangue
em todos os bancos de sangue dos hospitais da
rede pública deste País, como decorrência de grande demanda, tendo em vista o estado de saúde de
muitos brasileiros, sobretudo aqueles que padecem
do mal decorrente da dengue hemorrágica. O número de plaquetas no sangue das pessoas diminui, e
a solução para elevar esse número é a transfusão
de sangue.
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Quero deixar aqui um registro: sabemos que,
nos diversos Estados, o contingente maior de pessoas
que se prestam a doar sangue é de militares, até em
decorrência do benefício de um dia de folga, além da
conscientização que recebem nos quartéis. Mas em
Sergipe, lamentavelmente, os militares estão sendo
quase proibidos dessa prática para que não tenham
esse dia de folga.
Como se trata de um problema grave em todo o
País, acho, Sr. Presidente, que vale fazer, da tribuna
do Senado, um apelo ao Ministro da Saúde, para que
estabeleça algum programa de compensação àquelas pessoas que se colocarem à disposição para doar
sangue. Quem sabe até uma remuneração, porque,
no estado de calamidade em que nos encontramos, a
demanda vai aumentar.
Aqui transmito não uma opinião pessoal, mas
a de representante do povo de Sergipe, recebendo
orientações e pedidos do segmento dos profissionais
que fazem a saúde em nosso Estado. Faço aqui um
apelo ao Governo Federal, sobretudo ao Ministro da
Saúde, para que estabeleça uma espécie de compensação – quem sabe até financeira – para aqueles
que procurarem os bancos de sangue para a devida
doação.
Era esse o apelo, Sr. Presidente, que desejava
fazer neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª.
Vamos abrir o painel e apresentar o resultado
da votação.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr.
Presidente, gostaria de registrar o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Então, vamos dar três minutos de prorrogação.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Sr. Presidente, enquanto isso, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria só de registrar que hoje a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, por unanimidade, emenda
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de minha autoria que trata de um fundo de recursos
emergenciais para reforço à segurança de fronteira. O
parecer favorável foi do Senador Demóstenes Torres,
que acolheu os nossos argumentos para que essa
matéria pudesse integrar a PEC do fundo de combate
à violência, de autoria do ex-Senador Antonio Carlos
Magalhães.
Foi uma feliz coincidência, Sr. Presidente: na
mesma reunião em que a emenda do fundo de segurança das fronteiras, de minha autoria, foi acolhida
para fazer parte da PEC do Senador Antonio Carlos
Magalhães, iniciou-se em seguida uma reunião solene na CCJ, em que esta Casa prestou uma justa
homenagem, incluindo o retrato do Senador Antonio Carlos Magalhães na galeria dos ex-Presidentes
da CCJ.
Faço este registro ao mesmo tempo em que apelo
a V. Exª, Sr. Presidente, para que inclua, na Ordem do
Dia, a PEC do Senador Antonio Carlos Magalhães o
mais rápido possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Tenho uma comunicação a fazer aos Senadores e Senadoras.
Na sessão de ontem do Congresso Nacional, foi
adotada a sistemática da cédula única para apreciação
de vetos presidenciais.
A apuração processou-se na manhã de hoje
pelo Prodasen, tendo sido acompanhada pelos Deputados Gilmar Machado, Saturnino Masson e Otávio Leite.
Votaram 419 Srs. Deputados, e 57 Srs. Senadores.
Comunico ainda ao Plenário que os vetos constantes da cédula única de votação foram mantidos,
não tendo sido apreciados os vetos correspondentes
aos Itens 3, 7 e 12 da cédula, que foram retirados da
pauta por meio de requerimentos de destaque dos
Srs. Líderes.
Na próxima semana, vamos prosseguir na apreciação dos vetos pelo Congresso Nacional, que é um
dos compromissos assumidos por nós, de que não
deixaríamos de votar esses vetos.
(É a seguinte a lista de votação)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho ) –
Com a palavra o Senador José Maranhão. (Pausa.)
O SR. JOSÉ MARANHÃO (PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer uma simples comunicação à Casa que, nesta
tarde, encaminhei à Mesa do Senado requerimento de
uma sessão especial para homenagear a memória do
Senador Humberto Coutinho de Lucena, que foi Presidente desta Casa duas vezes, pelo transcurso do 10º
aniversário de seu falecimento.
Quero registrar aqui também que hoje à tarde
a Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba está
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prestando idêntica homenagem ao ilustre Senador,
que, como todos sabem, foi um homem que teve uma
influência muito grande no Congresso Nacional e nesta
Casa em particular pelo seu exemplo de vida, pela sua
retidão e, sobretudo, pela coerência com que exerceu
os vários mandatos que conquistou.
Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª.
Vamos encerrar a votação e apresentar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) –Votaram SIM 50 Srs. Senadores; e NÃO, 4.
Não houve abstenção.
Total: 54 votos.
Aprovada a Mensagem nº 49, de 2008, do Presidente da República, que submeteu à deliberação
do Senado a escolha do Sr. Edgard Antonio Casciano
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República Árabe da Síria.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Comunico ao Plenário que, após a votação da
Mensagem nº 53, vamos votar uma mensagem que vai
exigir maioria absoluta. Refiro-me à discussão em turno
único da indicação do Sr. Francisco Maurício Rabelo de
Albuquerque Silva para compor o Conselho Nacional
do Ministério Público.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 53, DE 2008
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 53, de 2008 (nº 103/2008,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Sr. José Fiúza Neto, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Especial do Ministério de Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República da Guiné.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, tendo como Relator o
Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O resultado da votação será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Gim Argello.
PARECER Nº 338, DE 2008–CRE
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para proferir
parecer.) – Votos favoráveis: 14. Nenhum voto contrário.
Nenhum voto em branco. Nenhuma abstenção. Aprovada, na Comissão, a indicação.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação, que, de acordo com a deliberação do Senado do dia 06 de maio de 1998 e nos termos do disposto no art. 383, VII, do Regimento Interno,
deve ser por escrutínio secreto em sessão pública.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, ressalto um
convite que sei que é de V. Exª e de todos os Srs. Senadores. Hoje, às 18 horas e 30 minutos, prestaremos
uma homenagem ao Senador Antonio Carlos Magalhães, pois será inaugurada a galeria com o nome
dele, conforme projeto de resolução. É uma homenagem do Senado Federal a um dos mais combativos
Senadores da História brasileira. É do conhecimento
de todos sua biografia, da qual não me compete falar
agora. Seria um gesto de muito carinho se todos os
Srs. Senadores estivessem lá para prestar essa homenagem que V. Exª concede hoje ao Senador Antonio
Carlos Magalhães.
Sei que o Senador Renan Calheiros, quando
Presidente, fez toda a defesa da vida do Senador Antonio Carlos Magalhães. Procurou acolhê-lo em solidariedade, em respeito aos últimos momentos de luta
dele. Tenho certeza de que este momento reflete uma
homenagem justa do Senado Federal a um dos mais
importantes Senadores que esta instituição já teve.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Atendendo à solicitação de V. Exª, convido
todos para que possamos, juntos, novamente, homenagear o Senador Antonio Carlos Magalhães, que já
foi homenageado, na manhã de hoje, com aposição
de seu retrato na galeria de Presidentes da Comissão
de Justiça e Cidadania.
Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto
a votação se processa, encaminho à Mesa pronunciamento em que resumo as reivindicações básicas dos
Prefeitos brasileiros em sua marcha.
Na verdade, eles voltam a bater às portas de
Brasília, que nem sempre são sensíveis, a começar
pela porta principal, a porta do Palácio do Planalto.
Eles pleiteiam, com certeza, uma nova política tributária. Recursos demasiadamente concentrados nas
mãos da União precisam ser compartilhados com
Estados e, sobretudo, com Municípios. Pleiteiam a
repartição de todos os tributos federais com Estados
e Municípios: o PIS, a Cofins, a Contribuição sobre o
Lucro Líquido, a Cide, o Imposto de Renda, o IPI e o
salário educação.
Sr. Presidente, pedem também os Prefeitos que,
daqui para frente, o Governo Federal não crie mais
quaisquer contribuições, quaisquer impostos, quaisquer
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contribuições aliás, porque o Governo, justamente hoje
em dia, cria contribuições para evitar criar impostos,
porque o imposto tem que ser compartilhado, mas que
não crie nenhum tributo que seja para arrecadação
exclusiva do Governo. Mais ainda, estão propondo a
retirada da Constituição do critério de partilha, que
hoje existe, que é por ele e por nós considerado injusto. Muito bem.
Então, Sr. Presidente, eu gostaria de voltar à tese
dos precatórios, que está aqui em nossas mãos. O Senador Valdir Raupp está fazendo um trabalho muito bom
e é preciso que nós o apoiemos e cheguemos, com
ele, a um consenso. O fato é que prefeituras pequenas e médias não podem mais ficar à mercê de uma
decisão judicial de primeira instância que seqüestre
recursos que, simplesmente, liquidem, pelo seqüestro,
toda a perspectiva de planejamento dessas prefeituras.
Então, é hora de sensibilidade, e que o Governo Federal saiba acolher os Prefeitos. Mais que discursos e
boas palavras, saiba acolhê-los com gestos. De nossa
parte, estamos aqui prontos para colaborar no sentido
de transformarmos, em realidade, muitas das reivindicações que aqui estão contidas neste documento que
encaminho à Mesa para inteira publicação nos Anais
da Casa, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs.,
Senadores, “The Voice” foi o nome com que o mundo
perenizou o grande Frank Sinatra, dos Estados Unidos.
No Brasil, Voz, em bom português, lembra outro cantor.
Outro e nosso. O também saudoso Francisco Alves, o
Rei da Voz. E voz, ainda em português, pode evocar
o potente Tim Maia, que deixou no ar a sonoridade do
seu cantar. Ou a atualíssima Maria Rita, que herdou o
timbre, a voz, da mãe, Elis Regina. Ou, ainda, da maravilhosa entonação de Denise Tavares, que enternece
este ambiente com a expressão musical que ouvimos.
De viva voz. Ou, como é costume dizer, ao vivo!
Voz, portanto, com esse desfilar de nomes e de
lembranças, é, sim, vida. E, afinal, vida e voz acabam
se fundindo numa nota só, no mesmo timbre.
E para não dizer que não falamos em oratória,
como sugere uma casa legislativa, a Voz, para nós,
parlamentares, se não é pré-requisito, é quase instrumento. De protesto ou para declarar voto; de reconhecimento ou de apreço, de defesa sempre!
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Neste momento, por exemplo, uso-a para falar
dela mesma, a Voz. Não apenas para lembrar a sua
data, o Dia da Voz, que transcorre hoje.
Falo (e falo porque tenho voz) para, muito mais do
que comemorar uma data, ressaltar a importância dessa faculdade, a vibração das pregas vocais, presença
que, no ser humano, ganha forma de mensagens.
A voz, quando sonora, a todos nos encanta, na
forma de som, dos nossos cantores e cantoras e, por
quê não, também de aves canoras, do vento, do mar. Ou
nos apavora no de repente de temidos raios e trovões.
Minha fonoaudióloga, a Drª Maria Lúcia Torres,
acompanha-me de há muito com os ensinamentos em
que privilegia o dom que nos permite falar, orar ou cantar e muito mais, talvez. Ela jamais deixa de se referir
à Voz sem dissociá-la à arte de falar bem, lembrando
as técnicas de que é detentora.
Com a Voz, a Drª Maria Lúcia compõe o que, a
seu ver, é o tripé da boa comunicação verbal:conteúdoexpressão-voz.
Hoje, nesta comemoração do Dia Mundial da
Voz, ergo a minha, no timbre adequado, para aplaudir
a iniciativa da Associação Brasileira de Laringologia
e Voz , pela criação da data e pelas campanhas que
realiza anualmente. Essas campanhas são meritórias
e com o próprio uso a voz, chama a atenção para os
cuidados que ela merece, em favor, de imediato, da
saúde de cada um de nós.
Encerro, cumprimentando os profissionais da
área. E felicito-os pelo bom tom com que propaga, todos os anos, a Semana Nacional da Voz, fazendo, na
melhor forma, a vocal, com que todos ouçam o que
seus técnico falam.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, os Municípios brasileiros voltam a bater
à porta de Brasília, nem sempre sensível, a começar
pela porta do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no
Palácio do Planalto.
O que quase sempre ocorre são evasivas, acompanhadas sistematicamente das frases a que ele já
se habituou, supondo que consegue empurrar para o
além as reivindicações dos Prefeitos.
Ontem, foi exatamente assim. Lula lá esteve, na
abertura da XI Marca dos Prefeitos e o que ele disse
foram coisas do gênero:
“Gente, pelo amor de Deus, vamos dar
a este país uma política tributária decente.
Certamente não é a que mandamos para o
Congresso, mas que façamos alguma. O que
nós queremos com a política tributária é melhorar este país”.
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Os 3 mil e 600 da Marcha ouviram com respeito
a fala presidencial. Mas ouviram o quê? Isso e nada é
a mesma coisa. No puro estilo de se sair bem.
Se os Prefeitos pudessem indagariam: Se é preciso que façamos alguma política tributária, por que
não fazer logo, ao invés de ficar repetindo fraseados
chochos.
O presidente disse ainda mais algumas de suas
habituais tiradas:
(....) “mesmo quando a gente está em
família, vendo jogo pela televisão, todo mundo
torcendo para o mesmo time, a gente ainda
discute se foi pênalti ou se não foi, se o juiz
roubou ou não roubou”. “Imagine na política tributária, que vai mexer no bolso de todo mundo
e, sobretudo, nos cofres de todo mundo.”
Não estou inventando nada. Apenas reproduzo
a fala do Presidente, registrada hoje em todos os jornais. Um primor de engambelação ou adulação. Ele
fala, fala, imagina que está sendo engraçado, vira as
costas e tiau e benção!
Mais aspas para Lula:
“Nossa proposta é partilhar, ou melhor,
repartir todos os tributos federais com estados
e municípios. O PIS, a Cofins, a CSLL, além
da Cide, do Imposto de Renda, do IPI e do
salário educação”.
E mais:
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“Nós precisamos acabar com essa história de o governo federal criar imposto para
a sua arrecadação exclusiva.”
Seria o caso de, em nome dos Municípios, perguntar ao ilustre Presidente por quê
não acaba logo com isso, isso que ele chama
de história?
E para não dizer que foi tão evasivo, o
Presidente encerrou com um aceno, que não
se sabe se foi para valer ou não. Garantiu,
então:
(....)“Estamos propondo a retirada, da
Constituição, do critério de partilha injusto que
existe hoje. Uma forma de distribuição será então proposta, em acordo com as entidades [interessadas], por meio de lei complementar.”
O que está esperando o Presidente?
Encerro, saudando os Municípios do Brasil, que
aqui estão representados pelos seus Prefeitos e Vereadores. Saúdo, sim, com reprimendas ao Presidente,
de quem deve partir a iniciativa para as propostas de
que tanto fala sem nada levar adiante.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª será atendido na forma do Regimento,
Senador Arthur Virgílio.
Além disso, quero comunicar a V. Exª que o parecer do Senador Valdir Raupp já foi concluído e já foi
entregue à Comissão de Constituição e Justiça. Foi
entregue nas mãos do Senador Marco Maciel.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, peço que compareçam ao plenário, pois precisamos do quórum de
maioria absoluta para a próxima votação.
Também faço um apelo para que votem esse Embaixador, que, inclusive, é meu conterrâneo e conterrâneo do Senador José Agripino. Todos nós o conhecemos e sabemos da sua integridade, da sua dedicação
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à carreira. O Sr. José Fiuza Neto, conterrâneo também
da Senadora Rosalba Ciarlini, está sendo indicado para
a República da Guiné. (Pausa.)
O Senador Flexa Ribeiro pede que seja aberto o
painel de votação. Trata-se de um conterrâneo nosso.
O seguro morreu de velho, Senador Flexa Ribeiro.
Vou atender ao pedido do Senador Flexa Ribeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores já votaram?
O Sr. Senador Valdir Raupp vai votar.
O Senador Mão Santa já votou? (Pausa.)
Vou abrir o painel e proclamar o resultado. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO, 03.
Não houve abstenção.
Total: 45 votos.
Está aprovado o nome do norte-rio-grandense
Sr. José Fiúza Neto, 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 da Guiné.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, inclusive, já
falei com as demais Lideranças.
A próxima votação, parece-me, é para membro
do Conselho Nacional de Justiça, que precisa de maioria absoluta. O quórum está baixo. Esse membro tem
que ser aprovado com 41 votos SIM. Então, solicito
a V. Exª que deixemos essa votação para a próxima
terça-feira, para não expor o indicado, e que passemos
diretamente ao acordo das três medidas provisórias,
que foi construído com a Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a sugestão de V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pela ordem, tem a palavra o Senador José
Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
registrar a presença entre nós do ex-Governador Paulo
Souto, ex-Senador, grande e prócer político do Estado
da Bahia. Político de grande qualidade que nos visita
e que, com certeza, estará presente à inauguração da
Ala Senador Antonio Carlos Magalhães.
Quero, em nome do meu Partido, manifestar a alegria pela presença do nosso ex-companheiro, de nosso
ex-Governador Paulo Souto, do Estado da Bahia.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Quero me associar a V. Exª, Senador José
Agripino, na manifestação de satisfação por termos
aqui o Governador, Senador Paulo Souto, que tanto
honrou esta Casa, como honrou no Governo da Bahia
o mandato de Governador.
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, do
mesmo modo o PSDB se regozija com a presença,
nesta Casa, do Governador Paulo Souto.
V. Exª tem toda razão ao dizer que desempenhou
ele um mandato profícuo, sério, responsável, seja como
Governador do Estado da Bahia, seja como Senador
da República pelo mesmo Estado.
Mas, Sr. Presidente, quero apenas comunicar
que já encaminhei à Mesa, nos termos do disposto
no inciso I, do art. 256 do Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 1242,
de 2007, conforme acordo que a Liderança do PSDB
fez com a Liderança do PT na Casa, para facilitarmos
um dos pontos, entre os tantos que são reivindicados
pelos Municípios, de alguma forma a vida dos Municípios brasileiros.
Então, a nossa palavra está cumprida, como é
praxe do PSDB, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª.
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, de 2008
(Proveniente da Medida Provisória nº 385, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 7, de 2008, que altera a
redação da Lei nº 11.368, de 9 de novembro
de 2006, para dar novo prazo à aposentadoria especial de trabalhador rural empregado e
para estender ao trabalhador rural enquadrado
como contribuinte individual o prazo previsto
no art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de junho de
1991, e trata do Programa de Aquisição de
Alimentos – PAA, instituído pelo art. 19 da Lei
nº 10.696, de 2 de julho de 2003 (proveniente
da Medida Provisória nº 385, de 2007).
A matéria constou da Ordem do Dia da última sessão deliberativa ordinária, quando teve sua apreciação
transferida para hoje, por acordo de Lideranças.
Transcorre hoje a terceira sessão da matéria
constando da pauta.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Tem a palavra o Senador Arthur Virgílio, pela
ordem.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, eu chamo a atenção, especialmente
do Líder do Governo, Senador Romero Jucá, porque
nós estamos diante de uma matéria que...Não se tra-
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taria aqui de discutir o mérito dela, mas, sim, Senador
Jucá, o fato de que esta matéria, dias atrás, foi retirada
de tramitação, nesta Casa, no intuito de se cumprir a
tática do Governo, que era favorecer a votação da medida provisória que criava – e que criou – a TV estatal,
a chamada TV Pública.
Eu gostaria de deixar bem claro, primeiro, que
há uma discordância muito grande de nossa parte
em relação à forma como se criou a chamada TV Pública. Já vimos depois todos esses casos: a denúncia
de Eugênio Bucci, de aparelhamento da Radiobrás; a
denúncia de Luiz Lobo, de aparelhamento da TV estatal. Em vez de falar “dossiê”, teria que falar “coleta de
dados” ou algo parecido – caça às bruxas verdadeira,
ou macarthismo supostamente de esquerda, mas é o
que eu tenho visto lá.
E aí Senador Romero Jucá, Sr. Presidente, eu
gostaria de dizer, Senador Jucá, dizer de maneira bem
clara, Sr. Presidente, que para mim nós temos aqui
um compromisso muito claro, muito nítido. O compromisso é: depois das concessões feitas pelo Governo,
na semana passada, que redundaram na votação da
emenda do Senador Paulo Paim e do projeto do Senador Tião Viana que regulamenta a Emenda nº 29, ou
seja, mais recursos para a saúde, eu não tenho como
chegar aqui e não votar, não cumprir com o acordo que
fiz, até porque eu entendo que acordo feito por mim é
para que eu me esborrache todo se necessário, mas
é para cumpri-lo. Se perco, se ganho, é coisa para a
gente ver depois. O importante é cumprir a palavra
estritamente. Eu fico muito mais preocupado com eu
próprio não cumprir a palavra do que com alguém não
cumprir a palavra comigo. Eu prefiro que alguém não
cumpra comigo a eu não cumprir com alguém. Então,
Senador Romero Jucá, eu estou completamente à disposição de V. Exª para cumprir o acordo, embora eu
deva fazer aqui uma observação que julgo grave. Foi
esta matéria que foi retirada de votação para facilitar a
votação da TV Pública, o que gerou toda aquela crise,
inclusive com a retirada das Oposições do plenário.
Hoje a matéria volta a análise da Casa, o que
causa, sem dúvida alguma, um grande mal-estar, porque afinal de contas o que não era urgente naquele
momento passou a ser urgente outra vez. E eu gostaria
com muita ponderação de dizer a V. Exª: se V. Exª insiste em dizer “Vamos votar”, eu sou preso à palavra que
empenhei. Vamos votar? Vamos votar. Eu voto contra.
Nós protestaremos, faremos discursos de protesto. Eu
voto contra, mas voto. Se V. Exª, por outro lado, entendesse de dar um passo gigantesco na direção da
retomada de entendimentos frutíferos, construtivos na
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Casa, novamente, e desta vez com o agrado de todos,
porque com a autorização dos seus liderados e com o
respeito da Oposição, se V. Exª desta vez retira a matéria, eu tenho a impressão que aí nos teríamos visto
uma demonstração real de boa vontade.
Então, eu volto a dizer: Nós não obstruiremos
– nós do PSDB – nós não fugiremos à palavra empenhada, mas estamos profundamente incomodados
com termos, Sr. Presidente, de votar algo que nos
constrange. Mas votaremos. Foi o acerto que fiz com
V. Exª e que fiz com o Senador José Agripino. Votaremos hoje três medidas provisórias. Era o acordo da
semana passada. Vamos cumpri-lo. Esse acordo vai
ser cumprido na íntegra, doa a quem doer, custe o
que custar, dê no que der, haja o que houver. Esse é
o nosso procedimento.
Agora, em seguida, evidentemente, nós temos
que rediscutir as matérias outras que estão trancando a
pauta, mas eu devo dizer que há um constrangimento e
que o constrangimento é precisamente nós termos tido
todo aquele percalço da vez passada e a matéria estar
de novo em tela criando desinteligências nas nossas
hostes, porque companheiros nossos legitimamente
dizem: “Por que vamos votar isso de novo?”. E eu digo:
“Vamos votar porque temos um acordo”.
Mas eu quero ouvir a palavra de V. Exª em cima
de duas premissas: saber que passo que V. Exª poderia dar no sentido de fazer uma abertura efetiva para
o diálogo conosco...
(O Sr. Presidente fazendo soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Para
concluir.
O primeiro seria que passo V. Exª daria maiúsculo
na direção de um compromisso conosco.
Segundo, não podendo dar esse passo, por mais
que nos contrarie, por mais que nos constranja, o
PSDB votará, votará contra, mas votará, porque foi o
acordo feito e eu entendo que acordo feito é para ser
cumprido, ainda que isso possa estragar o meu humor
ou de quem mais, mas acordo é para ser cumprido e
nós vamos cumprir o acordo.
Eu gostaria muito de ouvir V. Exª, porque estou
aqui pronto, com a consciência tranqüila, para dizer
que V. Exª tem uma oportunidade de ouro nas mãos
para fazer um belo momento de diálogo.
E eu tenho, nas minhas mãos, outra certeza: a de
que, de um jeito ou de outro, eu vou cumprir a palavra,
porque jamais deixarei de proceder desse jeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá, relator-revisor da matéria.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Deixe o
Senador Agripino falar.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo santo se
beija o altar; ajoelhou, tem que rezar. O que eu quero
dizer com isso? Nós fizemos um acordo na semana
passada. Fui eu quem propus – fui eu quem propus!
–, na tribuna, ao Senador Arthur Virgílio e ao Senador
Romero Jucá, para que nós desobstruíssemos a pauta e votássemos fundamentalmente a Emenda nº 29,
que garantia recursos para a saúde, e votássemos o
reajuste dos aposentados em um percentual equivalente ou semelhante ao reajuste do salário mínimo. O
Líder do Governo aceitou, o Líder do PSDB aceitou;
votamos por unanimidade. Muito bem.
O que é que o Senador Romero Jucá pediu em
contrapartida? Qual foi a negociação? Que nós desobstruíssemos a pauta foi o que eu propus. Ele contrapropôs que votaria, sim, aquelas duas matérias – o
reajuste dos aposentados e o acréscimo de recursos
para a saúde pela Emenda nº 29 –, mas com o compromisso de nós votarmos as três MPs que estavam já
lidas, independente das três que foram lidas depois e
que ainda estão em processo de busca de entendimento. Nós topamos. Foi feito um acordo aqui embaixo.
Qual é a primeira delas? É essa que V. Exª acabou
de anunciar. Eu quero só ver qual vai ser a atitude do
Governo. Eu quero só ver, porque essa medida provisória foi retirada pelo Líder do Governo por entendê-la
como não urgente, não relevante, para que a TV Pública
fosse votada e aprovada naquela triste reunião.
Eu quero fazer este registro, porque acordo feito,
como disse o Senador Arthur Virgílio, é para ser cumprido. E eu não vou quebrar. Eu vou votar contra, mas vou
manter o compromisso. Agora, eu vou ficar atentíssimo
à atitude do Senador Romero Jucá. Ele retirou essa
matéria da apreciação, e ela voltou à apreciação.
Eu vou ficar aqui pronto, ouvindo a palavra do
Senador Romero Jucá, anunciando, desde já, a minha
indignação, mas dizendo que não sou contra o mérito
dela. Não sou! Ela beneficia o trabalhador rural sem
carteira assinada, a quem é dado um prazo alongado
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para pedir aposentadoria por idade, benefício que já
é concedido ao trabalhador rural que tem carteira assinada. É verdade que essa matéria desceu de páraquedas numa outra que objetiva dar ao trabalhador
rural pequeno a oportunidade de entregar à Conab a
sua pequena produção sem pagar imposto.
De qualquer maneira, o mérito não é desprezível. O mérito é oportuno. Agora, o Governo considerou que essa matéria era não urgente, não relevante
e não constitucional. Quero ver qual será a atitude do
Governo, porque estamos aqui para cumprir o acordo,
mas queremos ver coerência.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Romero Jucá, relator-revisor da matéria.
PARECER Nº 339, DE 2008–PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para proferir
parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs.
Líderes da Oposição, há alguns dias, na noite em que
votamos a medida provisória da TV Pública, matéria
igual a essa tramitava em outra medida provisória e eu
fiz questão de ser o relator. Naquele momento, dei um
parecer pela não-urgência, tendo em vista que a matéria tramitava em outro dispositivo legal. Derrubamos,
então, a medida provisória. Com a derrubada daquela
medida provisória – aquela medida provisória era a que
suspendia os efeitos desta Medida Provisória nº 385 –,
em princípio, automaticamente, a Medida Provisória nº
385 voltou novamente a funcionar. Voltou à contagem
do seu procedimento como medida provisória.
Pedi para relatar novamente, hoje, essa medida
provisória para manter a coerência da minha posição
naquela noite. Esse dispositivo será encaminhado e
resolvido de outra forma. Então, para manter a coerência, para manter a posição do Senado e da Base
do Governo, estou dando o parecer contrário à urgência dessa medida, para que possamos rejeitá-la como
fizemos anteriormente, cumprindo, assim, o mesmo
posicionamento e possamos votar as duas medidas
provisórias seguintes.
Entendo o posicionamento da Oposição e nem
quero levar a mim mesmo ao constrangimento, nem à
Base nem à Oposição de votar algo que tivemos que
derrubar há 15 ou 20 dias. Portanto, o parecer é pela
constitucionalidade, agora pela não-urgência, por conta
de outros dispositivos que encaminharão e ensejarão
a solução dessa questão que está colocada nessa
medida provisória.
Esse é o parecer.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Estando em votação a matéria, eu concedo
a palavra a V. Exª para discuti-la, pois já estamos em
votação.
Estão em votação os pressupostos de relevância
e urgência e constitucionalidade.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores e Srªs. Senadoras, este é um fato que nos
leva ao absurdo e, oportunamente, o Senador Romero
Jucá procura corrigir. Só tem a possibilidade de corrigir parcialmente, não de forma plena, porque esse
episódio revela, Sr. Presidente, o desapreço que tem
o Governo pelo Poder Legislativo.
Esta matéria tramita nesta Casa desde o ano
de 2002, quando, assessorado por uma jurista que
conhece legislação, apresentei um projeto que procurava estender o prazo para que o trabalhador rural pudesse requerer a sua aposentadoria. Esse prazo seria
estendido por 30 anos a contar de 2002. Esse projeto
tramitou durante alguns anos, até que chegamos à
discussão da reforma da Previdência.
O Governo justificou, por intermédio de suas lideranças no Congresso Nacional, que a matéria deveria ser debatida com a reforma da Previdência. Não o
foi. Passou a reforma da Previdência, e o projeto não
retornou. Terminou o período legislativo e, no início
do novo período legislativo, no início de 2007, reapresentei a proposta. Houve um pedido de vista feito pela
Liderança do Governo, e a matéria não retornou mais,
até que o Governo encaminhasse medida provisória à
Câmara dos Deputados. E o fez uma, retirou em função
da votação da CPMF, reapresentou, retirou em função
da votação da TV pública, e o trabalhador rural ficando
sempre em segundo plano.
Portanto, Sr. Presidente, esse é um fato que deve
recrudescer a posição do Presidente da Casa e de todos nós Senadores relativamente ao abuso em matéria de edição de medidas provisórias e sobretudo em
relação ao desapreço ao Poder Legislativo.
As matérias de autoria de Senadores para o
Governo não têm valor. Elas não valem. As matérias
que têm origem numa das Casas do Congresso Nacional...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou concluir,
Sr. Presidente. Aguardando sempre desobstrução da
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pauta em razão da enxurrada de medidas provisórias
que aqui aportam.
Mas, neste caso – e aqui já se falou tantas vezes
em pirataria –, eu confesso, Senador Arthur Virgílio,
que até gosto quando o Governo copia um projeto de
qualquer Parlamentar da Oposição, porque significa
que, ao copiar, o objetivo será alcançado. Não importa
que o autor não seja o Parlamentar. Pode ser o Governo. O importante é que a medida seja adotada e o
benefício seja concedido.
Mas, neste caso, são seis anos de tramitação de
uma matéria para que o Governo a apresente em termos semelhantes – não nos mesmos termos, porque
os prazos são diferentes. Entretanto, mesmo que o Governo quisesse estabelecer prazos diferentes, poderia
simplesmente emendar a proposta em tramitação no
Poder Legislativo.
Lavro também, Sr. Presidente, o meu protesto em
relação a esse procedimento do Governo. E imagino
que, neste caso, as lideranças governistas poderiam
ser mais Poder Legislativo do que Presidente da República. Imagino que nós estamos aqui muito mais para
respeitar a instituição e respeitar a sociedade brasileira do que para obedecer ao Presidente da República,
que, muitas vezes, se apresenta com resquícios autoritários imperdoáveis.
Não há por que assumir essa postura de imposição permanente em relação ao processo legislativo. É
possível compartilhar conosco essa tarefa, sim. Mas,
sobretudo, quando há propostas que nascem aqui com
longa antecedência, não há razão para se valer da pirataria, desrespeitando o Poder Legislativo.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, para
encaminhar a votação dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Sr. Presidente, é apenas para justificar a minha votação.
Nas votações anteriores, Senadora Kátia Abreu
acompanhou o Partido. Estava envolvida na votação,
na Câmara, da MP nº 412, aquela da qual V. Exª me
deu o prazer de ser relatora.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª será atendida. O registro será feito na
Ata.
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Com a palavra o Senador Arthur Virgílio para
encaminhar a votação do parecer do Senador Romero Jucá.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sem
dúvida, Sr. Presidente Garibaldi Alves, a favor do relatório do Senador Jucá, que considera inadmissível a
urgência para essa matéria.
Portanto, o PSDB vota pela rejeição, pela derrubada da Medida Provisória. Considero isso uma conquista,
e uma conquista não só da Oposição desta vez, uma
conquista do Governo também, pelo reconhecimento
que houve de que não era possível algo não urgente
três semanas atrás, que deu em toda aquela crise, virar urgente três semanas depois.
Creio que isso é que vai construindo, aos poucos,
os pilares de um diálogo que engrandeça o convívio
no Parlamento.
Sr. Presidente, gostaria de dizer a V. Exª ainda
que a preocupação essencial é com os beneficiários
da medida provisória, portanto os trabalhadores rurais. Tranqüilizei-me com a assertiva, com a declaração muito clara do Senador Romero Jucá quanto a
outro instrumento, em espaço breve de tempo, de recepcionar as reivindicações dos trabalhadores rurais;
ou seja, eles, que são o objetivo final desse processo
todo, não perderão. E nós, por outro lado, não poderíamos ignorar o aspecto formal, que é estarmos presos
ao cumprimento de uma palavra, que vamos cumprir.
Felizmente, o líder não libera disso com a atitude que
tomou, mas estaríamos muito constrangidos se tivéssemos que votar, desta vez, algo que, há pouco tempo, foi descartado pelo Governo. Então, vamos deixar
bem claro, os trabalhadores rurais não perderão, porque outro instrumento legislativo recepcionará as suas
reivindicações.
Segundo, o Governo toma uma bela atitude que
leva a um diálogo muito melhor e de muito melhor nível conosco, parafraseando um querido colega nosso,
“um debate mais qualificado nesta Casa”.
E terceiro, Sr. Presidente, entendemos que, a
cada momento, vai ganhando corpo a idéia de sermos mais criteriosos em relação à própria visão do
Congresso sobre as medidas provisórias, porque é
um instrumento necessário, repito, essencial para a
governabilidade, mas com excessos que saltam aos
olhos, excessos que prejudicam de fato a tramitação
de matérias outras importantes nesta Casa.
Portanto, parabenizo o Senador Jucá pela atitude que tomou. Fico tranqüilo porque isso tira um peso
da nossa cabeça.
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Em relação às duas matérias outras, que são
de crédito extraordinário, nossa posição, cumprindo
a palavra, não é a de obstruir, mas de votar contra, e
de votar contra pelo voto nominal. Então, minha idéia
é que façamos a votação nominal, com cada grupo
dando seu quórum e cada grupo mostrando o que
pensa da matéria.
Levando em conta que hoje é dia de homenagem
ao Senador Antonio Carlos Magalhães, levando em
conta que hoje temos uma agenda excepcionalmente muito apertada fora do plenário do Congresso, eu
gostaria, Sr. Presidente, de dizer que minha proposta,
Senador Agripino e Senador Jucá, seria, independentemente dessa história de transcorrer uma hora ou
não, acertarmos aqui duas votações nominais, não
importa se uma às cinco e a outra às cinco e cinco.
Seriam duas votações nominais, com os dois grupos
se fazendo presentes para cada um mostrar a sua face
perante a Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O parecer do Senador Romero Jucá é pela
não-urgência da matéria.
Em votação o parecer no tocante aos pressupostos.
Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Democratas vota solidário com o Relator, absolutamente solidário com o Relator, e o cumprimenta
efusivamente pela lucidez e pela coerência.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
vou encaminhar pelo PDT. Não posso votar com o Relator. Vou votar contra porque, para mim, esta matéria
é urgente, sim. É para dar aos trabalhadores rurais o
direito de prorrogarem o prazo para que solicitem suas
aposentadorias e também para dar aos agricultores
familiares o direito de venderem seus produtos à Conab sem impostos.
Portanto, é uma medida extremamente urgente porque passa do tempo de este País considerar e
reconhecer o direito de quem trabalhou a vida inteira
para sustentar o País: os trabalhadores rurais.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação a matéria.
O parecer do Senador Romero Jucá é pela rejeição da matéria em função da ausência de urgência.
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As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam os pressupostos queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitados os pressupostos, a matéria vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº
1, de 2002.
Será feita a devida comunicação ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República e à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Item 2:
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – V. Exª pede a palavra para…
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente, justamente sobre a matéria que
vai ser colocada em tramitação. É um apelo que tenho
que fazer ao Líder Romero Jucá, fazendo um histórico
breve do que...
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Eu gostaria de solicitar a V. Exª que me permitisse ler o enunciado da matéria. Depois V. Exª faria
a intervenção que deseja.
Item 2:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 405, DE 2007
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 405, de 2007, que abre crédito
extraordinário, em favor da Justiça Eleitoral
e de diversos órgãos do Poder Executivo, no
valor global de cinco bilhões, quatrocentos e
cinqüenta e cinco milhões, seiscentos e setenta
e sete mil e seiscentos e sessenta reais), para
os fins que especifica.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada em virtude da não-deliberação do item 1
da pauta.
Transcorre hoje a terceira sessão da matéria
constando da pauta.
Concedo a palavra ao Senador Renato Casagrande , Relator-revisor da matéria.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Pela ordem, com a palavra o Senador Arthur
Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, volto a
dizer que estamos aqui para cumprir o acordo. O acordo
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foi aprovarmos três medidas provisórias hoje em troca
da concessão que o Governo fez de não obstaculizar a
votação dos dois projetos de peso, importantes, aprovados na semana passada. Então, estamos aqui para
cumprir o acordo. Porém, quero fazer uma ponderação
ao Líder Romero Jucá.
O PSDB ingressou no Supremo, recentemente,
com ações diretas de inconstitucionalidade questionando a constitucionalidade de sete medidas provisórias
que versam sobre a abertura de créditos extraordinários. Em função disso, adotamos, em passado recente,
a obstrução para evitar que essas medidas provisórias
fossem votadas aqui no Plenário do Senado como forma de impedir a obtenção do quórum mínimo para a
deliberação.
Pois bem. Na semana passada, por meio de acordo, acertamos que, após a Ordem do Dia de quartafeira, seria feita a leitura de três medidas provisórias,
com o compromisso de que elas seriam votadas hoje.
Este é o compromisso.
No entanto, Sr. Presidente, fui informado – e é
sobre isso que eu quero alertar o Líder Romero Jucá
– de que a Adin que se refere à MP nº 405 será julgada amanhã, a partir das 14 horas, no Supremo Tribunal Federal.
Em função disso, solicito a compreensão do Líder Romero Jucá para que estude a possibilidade de
deixar para a semana que vem, ou seja, para após
a decisão do Supremo, a deliberação disso. Justifico
essa solicitação também pelo fato de que a decisão
do Supremo amanhã será determinante para toda
dinâmica de procedimento a respeito de MPs desse
tipo no Congresso. É uma votação importante a que
se procederá na Suprema Corte amanhã.
E mais, Sr. Presidente, a decisão do Supremo, de
amanhã, em nada impactará a previsão dos recursos
nela previstos, na MP, porque já foram devidamente
executados. Volto a dizer: estou aqui para cumprir a
palavra. Mas, em homenagem ao Senador Antonio
Carlos Magalhães e para não dificultar o acesso dos
Senadores às homenagens a S. Exª no dia de hoje,
retiro a cobrança que fiz de votações nominais. Ou
seja, aceito a votação simbólica, se for essa a determinação do Líder, porque vamos cumprir estritamente
a palavra, mas gostaria muito que o Líder examinasse
porque, afinal de contas, o Supremo, amanhã, vai-se
manifestar sobre isso e será de acordo com o que o
Supremo deliberar daí em diante.
De qualquer jeito, se votarmos na semana que
vem, o acordo será cumprido; se votarmos agora, o
acordo será cumprido. Abro mão da votação nominal
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em função das homenagens que serão prestadas ao
Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho.
PMDB – RN) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu também
gostaria de falar, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um apelo ao Senador Arthur Virgílio e ao
Senador José Agripino para que possamos cumprir o
acordo e votar simbolicamente as duas medidas provisórias de crédito.
Registro que amanhã está programado o Supremo votar. Dependendo do posicionamento do
Supremo, as novas medidas provisórias terão um
outro tipo de encaminhamento. Além disso, hoje, na
Comissão Especial da Câmara, foi aprovada já uma
nova norma de medida provisória que trata inclusive de medidas provisórias de crédito. Vai restringir
a medida provisória de crédito e haverá uma nova
sistemática que vai funcionar via Comissão de Orçamento sem validade plena da medida provisória.
Portanto, até chegarmos ao modelo ideal, peço que
possamos, hoje, cumprir o que foi acordado, para
que tenhamos condição de votar simbólica e rapidamente essas duas medidas provisórias e que todos
nós possamos, justamente, homenagear o Senador
Antonio Carlos Magalhães com a inauguração 7da
ala que leva o seu nome.
Solicito o cumprimento do entendimento e que
possamos partir rapidamente para a votação das duas
matérias.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente Garibaldi, falo
muito mais para fazer um pedido de reconsideração
do Senador Arthur Virgílio sobre o encaminhamento
que ele fez.
Entendo que o Supremo Tribunal Federal é
imprescindível, é essencial a tudo que temos de
democracia como Estado republicano e entendo a
dificuldade do Congresso hoje na convivência com
as medidas provisórias. Estamos sofrendo como
instituição. O Senador Arthur Virgílio, seguramente,
está envolvido nesse sentimento quando trouxe a
abordagem que fez aqui. No entanto, acho que algo
mais forte deve nos mover nesta hora: o posiciona-
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mento firme também de rejeição à judicialização da
política.
Quando transferimos – e não foi a intenção do
Senador Arthur Virgílio, eu sei, um dos maiores defensores da história do Parlamento, das prerrogativas do
Poder Legislativo –, mas quando transferimos o rito das
medidas provisórias, que é um problema nosso com o
Governo, que temos de superar com o Governo, acho
que podemos abrir mais um espaço para esta atitude
constante que tem nos incomodado tanto: do ativismo
judiciário na política brasileira. O problema da política
deve ser resolvido por nós.
Sei que não foi a intenção do Líder Arthur Virgílio, mas faço um apelo pela reconsideração, para que,
amanhã, a decisão do Supremo não interfira na solução do impasse das medidas provisórias entre nós e
o Poder Executivo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a discussão
da nova tramitação para medida provisória que está na
Câmara – eu venho participando, e V. Exª também, de
entendimento entre Câmara e Senado – já pressupõe
que medida provisória não será instrumento, diploma
legislativo, para crédito extraordinário.
Estamos com o encaminhamento em curso. Fizemos um acordo com o Senador Romero Jucá e vamos cumpri-lo. Eu até estava na tese de exigir votação
nominal, pelo menos para a primeira.
Creio até que cairia a sessão, mas atendo ao apelo do Senador Arthur Virgílio para que possamos, antes
da decisão do Ministro Gilmar Mendes, que, amanhã,
no Supremo Tribunal Federal, decidirá sobre a legalidade ou não, constitucionalidade ou não da edição de
medida provisória tratando de crédito extraordinário...
Nós votaríamos até simbolicamente. Eu adianto, desde
já, o voto do meu Partido: V. Exª vai computar 14 votos
“Não”. Serão 14 votos “Não”.
Vamos colaborar até para que possamos, às
18h30, fazer a inauguração da Ala Antonio Carlos
Magalhães, com a nossa manifestação reiterada: o
acordo está cumprido, mas o nosso voto é “Não”, por
dever de coerência.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Senador José Agripino, já são 18 horas e 32
minutos.
Vamos ouvir o parecer do Senador Relator revisor da matéria, Renato Casagrande.
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PARECER Nº 340, DE 2008–PLEN
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Para proferir parecer.) – Sr. Presidente, não gastarei
mais do que meio minuto neste relato.
Quanto à medida provisória, com relação aos
pressupostos de urgência e relevância, nós manifestamos nosso voto favorável à urgência e à relevância
da matéria, que trata de um crédito extraordinário de
R$5.455.677.660,00 (cinco bilhões, quatrocentos e cinqüenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil
e seiscentos e sessenta reais), Sr. Presidente.
Com relação ao mérito da matéria, também nos
posicionamos favoravelmente, porque este crédito extraordinário foi distribuído e encaminhado a diversos
órgãos do Poder Executivo, a diversos Ministérios do
Poder Executivo, a diversos órgãos do Poder Judiciário, inclusive a Justiça Eleitoral.
Então, nós estamos favoráveis ao mérito da matéria.
É o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Fui informado agora pelo cerimonial que está
tratando da inauguração, que todos já estão presentes, inclusive os familiares do Senador Antonio Carlos, na expectativa da presença dos Senadores que
estão aqui.
Então, eu faço um apelo para que possamos
votar imediatamente. Mas, mesmo assim, o Senador
Heráclito Fortes pede a palavra.
V. Exª tem a palavra.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
semana passada, quarta-feira, estava para ser votado, produto de um entendimento, a matéria da incorporação do Banco do Estado do Piauí junto ao Banco
do Brasil. Foi relatada pelo Senador Inácio Arruda, na
Comissão.
Mas, quarta-feira passada, ainda havia um impasse em entendimento firmado por mim com o Secretário de Fazenda do Estado do Piauí, que se encontra
aqui, o Dr. Antônio Neto, sobre um compromisso do
Governador – que terá R$180 milhões nas mãos desse brilhante secretário para gastar em obras no Piauí,
sem nenhum compromisso, porque é um dinheiro limpo
que ele recebe – para que fosse feita a Ponte Santa
Filomena, que é uma reivindicação antiga do Estado,
principalmente dos produtores daquela área.
Recebi – para mim, não foi nenhum motivo de
surpresa – o compromisso do Secretário Antônio Neto,
que está aqui acompanhado do Dr. Roberto John, Se-
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cretário do Escritório do Piauí em Brasília, confirmando
a construção dessa obra de fundamental importância
para o meu Estado.
Daí por que o acordo está firmado. Não há mais
da parte deste Senador, em defesa da região sul do
Piauí, nenhum obstáculo.
De forma que solicito a V. Exª que, tão logo haja
essa desobstrução e seja possível, fique colocada,
como estava, a matéria em pauta do dia. Se o Piauí
merecer uma homenagem de V. Exª, que seja o primeiro item da pauta.
Esse era o esclarecimento que gostaria de fazer,
agradecendo ao Senador Casagrande e ao Senador
Paulo Paim, que, embora defendessem o pleito do
Piauí, tiveram o respeito e a consideração ao companheiro, porque estava se sentindo alijado no acordo
previamente feito.
Agora, há o entendimento e, da minha parte – tenho certeza de que da parte do Senador Mão Santa –,
não haverá dificuldade alguma para a votação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Agradeço a V. Exª.
O parecer preliminar do Relator-Revisor, Senador Renato Casagrande, é pelo atendimento dos
pressupostos constitucionais 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.
No mérito, pela aprovação.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão da Medida Provisória e das emendas,
em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação da medida provisória, sem prejuízo das
emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam as
emendas de parecer contrário queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estão rejeitadas as emendas.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Item 3:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 406, DE 2007
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 406, de 2007, que abre crédito
extraordinário em favor de diversos órgãos do
Poder Executivo, no valor global um bilhão,
duzentos e cinqüenta milhões, setecentos e
trinta e três mil, quatrocentos e noventa e nove
reais, para os fins que especifica.
A matéria constou da Ordem do Dia da última
sessão deliberativa ordinária, quando deixou de ser
apreciada em virtude da não deliberação do item 1
da pauta.
Transcorre hoje a terceira sessão da matéria
constando da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– à Medida Provisória foram apresentadas duas emendas;
– a Proposição foi remetida à Câmara dos Deputados
no dia 19 de fevereiro, tendo sido apreciada naquela Casa no dia 1º de abril;
– o Relator da matéria naquela Casa foi o Deputado
Fernando Coelho Filho (PSB – PE);
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado por igual período pelo Ato do Presidente do
Congresso Nacional nº 8, de 2008, e se esgotará
no dia 31 de maio;
– a Medida Provisória foi recebida formalmente pelo
Senado Federal no dia 9 de abril.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gim Argello,
Relator-Revisor da matéria.
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PARECER Nº 341, DE 2008–PLEN
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para proferir
parecer.) – Sr. Presidente, depois de uma análise da
referida matéria, somos favoráveis; a constitucionalidade
está perfeita, e somos favoráveis, pelo mérito.
Portanto, “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O parecer preliminar do Relator-Revisor é
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais
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.
No mérito, pela aprovação.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência e adequação financeira e orçamentária.
As Srsª e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Passa-se à apreciação do mérito.
Discussão da Medida Provisória e das emendas,
em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Votação da Medida Provisória, sem prejuízo das
emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das emendas de parecer
contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas as emendas.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Está encerrada a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens transferidos para a
sessão deliberativa ordinária de amanhã, em virtude
do término do prazo regimental da sessão:
4
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 407, DE 2007
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 407, de 2007, que autoriza,
em caráter excepcional, a prorrogação de
contratos temporários no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado,
implementados mediante acordos com organismos internacionais; e altera a Lei nº
10.480, de 2 de julho de 2002, prorrogando
o prazo de recebimento de gratificações pelos servidores ou empregados requisitados
pela Advocacia-Geral da União; as Lei nº s
11.171, de 2 de setembro de 2005, e 11.233,
de 22 de dezembro de 2005, prorrogando o
prazo de manutenção de Funções Comissionadas Técnicas no Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT e
no Ministério da Cultura, respectivamente; e
a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007,
no tocante à Carreira de Analista de InfraEstrutura.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
22.3.2008)
Prazo final (prorrogado): 4.6.2008
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6
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 409, DE 2007
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 409, de 2007, que abre crédito
extraordinário, em favor de diversos órgãos
do Poder Executivo, no valor global de setecentos e cinqüenta milhões, quatrocentos e
sessenta e cinco mil reais, para os fins que
especifica.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
22.3.2008)
Prazo final (prorrogado): 4.6.2008
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 11, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 11, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 84, de
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior),
que aprova a Programação Monetária para o
quarto trimestre de 2007.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
(Votação nominal)

5
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 408, DE 2007
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 408, de 2007, que abre crédito
extraordinário, em favor de diversos órgãos
do Poder Executivo, no valor global de três
bilhões, quinze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta e dois reais,
para os fins que especifica.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
22.3.2008)
Prazo final (prorrogado): 4.6.2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 48, de
2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação de recursos destinados
à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de subemenda
que apresenta.
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9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo
como primeiro signatário o Senador Cristovam
Buarque, que altera o art. 45 da Constituição
para conceder ao brasileiro residente no exterior o direito de votar nas eleições.
Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004,
tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da
Constituição Federal, para estabelecer o voto
aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre
a Proposta) favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de
Plenário), contrário.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006,
tendo como primeiro signatário o Senador
Paulo Paim, que inclui o art. 50A e altera os
arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal,
para estabelecer o voto aberto nos casos em
que menciona, terminando com o voto secreto parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
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dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta)
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável;
2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de
Plenário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, pela aprovação parcial, nos termos da
Subemenda-CCJ (Substitutivo), que oferece.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro
Dias, que altera o § 2º do art. 55 da Constituição
Federal (determina o voto aberto para a perda
de mandato de Deputados e Senadores).
Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda,
que apresenta.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, tendo como primeiro signatário o Senador Marco
Maciel, que dá nova redação ao § 4º do art.
66 da Constituição, para permitir que os vetos
sejam apreciados separadamente no Senado
Federal e na Câmara dos Deputados.
Pareceres da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sob nºs
– 779, de 2006, 1º pronunciamento (sobre a Proposta): Relator: Senador Ramez Tebet, favorável;
– 272, de 2007, 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 1-Plen): Relator: Senador
Adelmir Santana, favorável, com a Emenda
nº 2-CCJ, de redação; e
– 100, de 2008, 3º pronunciamento (em
reexame, nos termos do Requerimento nº 128,
de 2008), Relator Senador Adelmir Santana,
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ratificando seus pareceres anteriores, apresentando, ainda, as Emendas nºs 3 e 4-CCJ.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Roberto Arruda,
que altera o art. 228 da Constituição Federal,
reduzindo para dezesseis anos a idade para
imputabilidade penal.
Parecer sob nº 478, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável à
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de
1999, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta;
e pela rejeição das demais matérias que tramitam em conjunto, com votos contrários dos
Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy,
Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares,
Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em
separado, do Senador Aloizio Mercadante e
da Senadora Patrícia Saboya.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 18, de 1999, tendo como primeiro signatário
o Senador Romero Jucá, que altera a redação
do art. 228 da Constituição Federal.
16
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
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nº 3, de 2001, tendo como primeiro signatário
o Senador José Roberto Arruda, que altera o
artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo
para dezesseis anos a idade para imputabilidade penal.
17
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 26, DE 2002
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro
signatário o Senador Iris Rezende, que altera
o artigo 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade prevista para a imputabilidade
penal, nas condições que estabelece.
18
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 90, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999; 3, de
2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 90, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo
único no artigo 228, da Constituição Federal,
para considerar penalmente imputáveis os
maiores de treze anos que tenham praticado
crimes definidos como hediondos.
19
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 9, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário
o Senador Papaléo Paes, que acrescenta parágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal,
para determinar a imputabilidade penal quando
o menor apresentar idade psicológica igual ou
superior a dezoito anos.
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20
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 57, DE 2001
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 57,
de 2001 (nº 5.270/2001, naquela Casa), que
altera o art. 36 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de
fevereiro de 1967, que dispõe sobre a proteção
e estímulos à pesca e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.345 e 1.346, de
2007, das Comissões
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador João Durval, favorável, com as
adequações redacionais propostas, e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator ad hoc:
Senador Renato Casagrande, favorável.
21
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2000
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
12, de 2000 (nº 885/95, na Casa de origem),
que estabelece diretrizes gerais de programa
nacional de habitação para mulheres com responsabilidade de sustento da família.
Parecer sob nº 437, de 2007, da Comissão Diretora, Relator: Senador Gerson Camata,
oferecendo a redação do vencido.
22
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2003
(nº 2.820/2000, na Casa de origem), que altera
os arts.47 e 56 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. (Dispõe sobre a administração e o
conselho fical das sociedades cooperativas).
Parecer sob nº 95, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais,
oferecendo a redação do vencido.
23
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 26, DE 2000
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
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26, de 2000, que altera a Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, para tratar do comparecimento do Presidente do Banco Central
do Brasil na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e para extinguir a
obrigatoriedade de apresentação da programação monetária trimestral e a vinculação
legal entre emissão de moeda e reservas
cambiais.
Parecer sob nº 66-A, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Flexa Ribeiro,
oferecendo a redação do vencido.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 22, de 2003(nº 5.120/2001,
na Casa de origem), que dispõe sobre as atividades das Agências de Turismo.
Pareceres nºs 1.049 e 1.050, de 2007,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável
ao Projeto com as Emendas nºs 1 a 12-CCJ,
que apresenta;
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável ao Projeto e às Emendas
nºs 1 a 4, 6 a 8, 11 e 12-CCJ, à Emenda nº
9-CCJ, nos termos de Subemenda; pela prejudicialidade das Emendas nºs 5 e 10-CCJ;
apresentando, ainda, as Emendas nºs 13 a
18-CDR.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº
5.657/2001, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei n.º 8.906, de 4 de
julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto
da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB (prescrição em cinco anos da
ação de prestação de contas do advogado
para o seu cliente, ou de terceiros por conta dele).
Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

Abril de 2008

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003,
na Casa de origem), que altera a Lei nº 10.334,
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de fabricação e comercialização de lâmpadas incandescentes para uso
em tensões de valor igual ou superior ao da
tensão nominal da rede de distribuição, e dá
outras providências.
Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Delcídio Amaral.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001,
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917,
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema
Rodoviário Nacional).
Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005,
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
Relator “ad hoc”: Senador Rodolpho Tourinho.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99,
na Casa de origem), que veda a exigência de
carta de fiança aos candidatos a empregos
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.
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dos Efeitos Danosos da Exposição ao Sol à
Saúde e dá providências correlatas.
Pareceres sob nºs 603 e 604, de 2007,
das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Magno Malta, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que
apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, nos termos da Emenda nº 3-CAS (Substitutivo), que oferece.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003,
na Casa de origem), que modifica o inciso II
do caput do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (dispõe sobre o aproveitamento de matérias cursadas em seminários
de filosofia ou teologia).
Parecer sob nº 924, de 2006, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relatora:
Senadora Maria do Carmo Alves, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003,
na Casa de origem), que altera o § 2º do art.
12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde (acrescenta o
planejamento familiar nos casos de cobertura
dos planos ou seguros privados de assistência à saúde).
Parecer favorável, sob nº 145, de 2007,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora:
Senadora Serys Slhessarenko.
32

29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 111, de 2005 (nº 3.796/2004,
na Casa de origem), que dispõe sobre a Política
Nacional de Orientação, Combate e Controle

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003,
na Casa de origem), que altera o inciso XIII
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas
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como obras protegidas pela legislação dos
direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Roberto Saturnino.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação
aos arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe
sobre a autenticidade de peças oferecidas
para prova no processo trabalhista e sobre o
cabimento de recurso ordinário para instância superior).
Parecer favorável sob o nº 697, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Eduardo Suplicy .
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº
2.822/2003, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre a boa-fé nas relações de trabalho.
Parecer sob nº 542, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 27, de 2006 (nº 819/2003,
na Casa de origem), que denomina “Rodovia
Ministro Alfredo Nasser” a rodovia BR-174,
entre a cidade de Cáceres – MT e a fronteira
com a Venezuela.
Parecer sob o nº 1.175, de 2006, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Mão Santa, favorável,
com a Emenda nº 1-CE, que oferece.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2006 (nº
4.505/2004, na Casa de origem), que dispõe
sobre o reconhecimento do dia 26 de outubro como Dia Nacional dos Trabalhadores
Metroviários.
Parecer favorável, sob nº 926, de 2006,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Paulo Paim.
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 90, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2006 (nº
6.248/2005, na Casa de origem), que acrescenta o § 3º-C ao art. 30 da Lei n.º 6.015, de
31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os registros públicos e dá outras providências (determina que cartórios de registros
públicos afixem, em locais de fácil leitura e
acesso, quadros contendo os valores das
custas e emolumentos).
Parecer favorável, sob nº 1.163, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2007 (nº 1.791/1999,
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional dos Surdos.
Parecer favorável, sob nº 979, de 2007,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator “ad hoc”: Senador Flávio Arns.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2007 (nº 3.986/2004,
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional do Vaqueiro.
Parecer favorável sob o nº 722, de 2007,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator “ad hoc”: Senador Valter Pereira.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 6, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor,
obrigando a comunicação prévia da inclusão
do consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros de inadimplentes, e
obrigando os fornecedores de bens e serviços
a fixar data e turno para a entrega de bens e
prestação de serviços.
Parecer sob nº 288, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apresenta, e contrário ao Projeto de Lei do Senado
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 6, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 306, de
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral,
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), tipificando como crime a manutenção
de informações negativas sobre consumidor em
cadastros, banco de dados, fichas ou registros
por período superior a cinco anos.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 7, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.

Quinta-feira 17 9859

Parecer sob nº 459, de 2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH
(Substitutivo), que oferece.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os
dados financeiros não sigilosos, para fins de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda
que oferece.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 9, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria
do Senador Flávio Arns, que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 para definir condições de
qualidade da oferta de educação escolar para
crianças de cinco e seis anos de idade.
Parecer sob nº 874, de 2007, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Wilson Matos, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 702, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 702, de 2007, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Apagão Aéreo, que altera a Lei nº 7.565, de
1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para
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prever a divulgação da lista de passageiros
nos casos de acidentes aéreos.

Abril de 2008

49
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008

46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 703, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 703, de 2007, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Apagão Aéreo, que altera a Lei nº 7.565, de
19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de
Aeronáutica), para dispor sobre a distribuição
de horários de pouso e decolagem (slots) em
aeroportos congestionados.
47
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 704, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 704, de 2007, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Apagão Aéreo, que altera a Lei nº 6.009, de
26 de dezembro de 1973, que dispõe sobre a
utilização e a exploração dos aeroportos, das
facilidades à navegação aérea e dá outras
providências; e o Decreto-Lei nº 1.896, de 17
de dezembro de 1981, que dispõe sobre a utilização de instalações e serviços destinados a
apoiar e tornar segura a navegação aérea, e
revoga a Lei nº 7.920, de 12 de dezembro de
1989; a Lei nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; e
a Lei nº 9.825, de 23 de agosto de 1999, para
desonerar as tarifas aeroportuárias e aeronáuticas e autorizar a sua gradação conforme
o grau de saturação e o horário de utilização
dos respectivos serviços.

Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
33, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a Redução Certificada de Emissão
(RCE) (unidade padrão de redução de emissão
de gases de efeito estufa).
50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a concessão de subvenção à implementação de Servidão Florestal, de Reserva
Particular do Patrimônio Natural e de reserva
legal, e sobre a possibilidade de recebimento
da subvenção na forma de abatimento de dívidas de crédito rural.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, que
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso,
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos
autoprodutores de energia elétrica.

48
52
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008
PARECER Nº 106, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
32, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, para introduzir critérios
relacionados com as mudanças climáticas globais no processo de licenciamento ambiental
de empreendimentos com horizonte de operação superior a vinte e cinco anos.

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, Relator
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo favoravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, por seu intermédio, à Subcomissão de Trabalho Escravo, para analisar todas
as matérias que tratem do tema e que se encontram em tramitação na Casa.
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53
REQUERIMENTO Nº 1.302, DE 2004
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.302, de 2004, da Senadora Serys Slhessarenko, solicitando a instituição, no âmbito do
Senado Federal, da Semana de Ciência e Tecnologia, a ser celebrada anualmente no mês de
outubro, com o objetivo de mobilizar a população
brasileira para questões científicas.
Pareceres favoráveis, sob nºs 448 a 451,
de 2007, das Comissões de Educação, Cultura e
Esporte, Relator: Senador Juvêncio da Fonseca;
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Cristovam
Buarque; de Serviços de Infra-Estrutura, Relator
ad hoc: Senador Eduardo Azeredo; e de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Relator: Senador Valter Pereira.
54
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 778, de 2007, de autoria da Senadora Kátia
Abreu, solicitando a remessa do Projeto de Lei do
Senado nº 202, de 2005, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez que o prazo na
Comissão de Assuntos Econômicos já se encontra esgotado. (Fixação e ajuste dos parâmetros,
índices e indicadores de produtividade.)
55
REQUERIMENTO Nº 882, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 882, de 2007, do Senador Magno Malta,
solicitando a apresentação de voto de aplauso à Polícia Federal pela brilhante atuação na
prisão do traficante internacional Juan Abadia,
líder do cartel colombiano.
Parecer favorável, sob nº 287, de 2008,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Geraldo
Mesquita Júnior.
56
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Caval-

Quinta-feira 17 9861

canti, solicitando a remessa do Projeto de Lei
do Senado nº 312, de 2007, à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez que
o prazo na Comissão de Assuntos Econômicos
já se encontra esgotado. (Gestão de florestas
públicas; institui o Serviço Florestal Brasileiro na
estrutura do Ministério do Meio Ambiente.)
57
REQUERIMENTO Nº 1.072, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.072, de 2007, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando a apresentação de voto
de aplauso ao economista Alan Greenspan
pelo lançamento do livro “A era da turbulência:
aventuras em um mundo novo”.
Parecer favorável, sob nº 288, de 2008,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Azeredo.
58
REQUERIMENTO Nº 1.176, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.176, de 2007, do Senador Renato Casagrande, solicitando a apresentação de voto de
louvor ao ex-Vice-Presidente norte-americano
Albert Gore Junior e ao IPCC/ Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas por
compartirem o Prêmio Nobel da Paz de 2007.
Parecer favorável, sob nº 289, de 2008,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Cristovam
Buarque.
59
REQUERIMENTO Nº 1.242, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.242, de 2007, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 266, de 2007-Complementar,
além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania. (Local
do recolhimento do ISS nas operações de arrendamento mercantil)

9862

Quinta-feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2008

60

63

REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

REQUERIMENTO Nº 115, DE 2008

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.428, de 2007, do Senador Pedro
Simon, solicitando a apresentação de voto
de louvor e congratulações à Senhora Cristina Fernández Kirchner, por ocasião de sua
posse como Presidenta da República da Argentina.
Parecer sob nº 290, de 2008, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Fernando Collor,
favorável, com alterações que propõe.
61
REQUERIMENTO Nº 1.494, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.494, de 2007, do Senador Sérgio Zambiasi, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 86, de
2006, com o Projeto de Lei da Câmara nº 35,
de 2000, que já se encontra apensado aos
Projetos de Lei do Senado nºs 25, 165, 182,
242, 308 e 355, de 2003; 352, de 2004; 370,
de 2005; 151 e 531, de 2007, por regularem
a mesma matéria. (Propaganda de bebidas
alcoólicas)
62
REQUERIMENTO Nº 1.495, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.495, de 2007, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
nºs 510, de 1999, e 505, de 2007, com o
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000,
que já se encontra apensado aos Projetos
de Lei do Senado nºs 25, 165, 182, 242,
308 e 355, de 2003; 352, de 2004; 370, de
2005; 151 e 531, de 2007, por regularem a
mesma matéria. (Propaganda de bebidas
alcoólicas)

Votação, em turno único, do Requerimento nº 115, de 2008, do Senador Cícero Lucena e outros Senhores Senadores, solicitando
a criação de Comissão Temporária Externa,
composta por cinco membros titulares e igual
número de suplentes, para, no prazo de doze
meses, acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes
às obras do Projeto de Integração do Rio São
Francisco.
64
REQUERIMENTO Nº 158, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 158, de 2008, do Senador Flexa
Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 29, de 2003, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Agricultura e Reforma Agrária. (Política Pesqueira Nacional)
65
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 176, de 2008, do Senador Flexa
Ribeiro solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 303, de
2005, com os Projetos de Lei do Senado
nºs 370, de 1999; 145, de 2000; e o Projeto de Lei da Câmara nº 151, de 2001, que
já se encontram apensados, por regularem
a mesma matéria. (Impenhorabilidade dos
bens de família)
66
REQUERIMENTO Nº 186, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 186, de 2008, do Senador Expedito
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Senado nº 210, de 2007, além das
Comissões constantes do despacho inicial
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de distribuição, seja ouvida, também, a de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle. (Isenção do Imposto de Importação e IPI incidentes sobre
CD e DVD)
67
REQUERIMENTO Nº 199, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 199, de 2008, do Senador Romero
Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 7, de 2005 e
17, de 2006-Complementar, com os Projetos
de Lei do Senado nºs 129 e 183, de 2003 e
291, de 2005, que já se encontram apensados, por regularem a mesma matéria. (Faculta adesão ao SIMPLES por pessoas jurídicas
que especifica)
68
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 210, de 2008, do Senador Aloizio
Mercadante, solicitando que sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 277, de 2004, que tramita em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 187, 2002; 44, de 2004; e 113,
de 2006; além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos. (Planos
de Saúde)
69
REQUERIMENTO Nº 256, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 256, de 2008, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 280, de 2004; 132, 191 e
467, de 2007, com o Projeto de Lei do Senado
nº 167, de 2003, que já se encontra apensado
aos de nºs 210, de 2003; 75 e 323, de 2004;
e 87, de 2005, por versarem sobre a mesma
matéria. (Isenção de IPI em automóveis, motocicletas etc.)
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70
REQUERIMENTO Nº 352, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 352, de 2008, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 46, de 2008, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte. (Obrigatoriedade da neutralização
das emissões de gases de efeito estufa decorrentes da realização da Copa do Mundo
de Futebol no Brasil, em 2014.)
71
REQUERIMENTO Nº 358, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 358, de 2008, de autoria da Senadora Patrícia Saboya, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2008,
além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Assuntos Sociais. (Ajudas técnicas na utilização de caixas eletrônicos por portadores
de deficiência visual.)
72
REQUERIMENTO Nº 368, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 368, de 2008, do Senador Wellington
Salgado, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 257 e 315, de
2005, por regularem a mesma matéria (liberdade de manifestação do pensamento e de
informação).
73
REQUERIMENTO Nº 417, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 417, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Diretos Humanos e Legislação Participativa, solicitando a criação de um Dia Mundial
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de Solidariedade Parlamentar pela vida da exSenadora Ingrid Betancourt.
74
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do Dia Nacional do Imigrante Italiano e dá
outras providências.
Relator: Senador Sérgio Zambiasi
I — Relatório

REQUERIMENTO Nº 418, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 418, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando a criação de um Dia Mundial de
Solidariedade Parlamentar pela vida da exSenadora Ingrid Betancourt.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em votação os Requerimentos nºs 440, 441
e 442, de 2008, de autoria, respectivamente, dos Senadores Eduardo Azeredo, Gilvam Borges e Marconi
Perillo, lidos anteriormente.
As Srªs e Srs. Senadores que os aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Ficam concedidas as licenças solicitadas. Em vista da aprovação do Requerimento nº 441, de 2008, a
Presidência adotará as providências necessárias para a
convocação de suplente do Senador Gilvam Borges.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Em sessão anterior, foi lido, Srªs e Srs. Senadores, o Requerimento nº 425, de 2008, do Senador
Adelmir Santana e outros Senadores, solicitando a
realização de sessão especial no próximo dia 29 de
abril, destinada a homenagear o 48º aniversário de
Brasília.
Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
PARECER N° 342, DE 2008
Da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, sobre a Emenda da Câmara dos
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n°
340, de 1999 (n° 2.669/2000, na Câmara dos
Deputados), que dispõe sobre a instituição

A Emenda oferecida pela Câmara dos Deputados suprime o art. 3° do Projeto de Lei do Senado
(PLS) n° 340, de 1999, de autoria do Senador Gerson
Camata.
O referido dispositivo estabelece prazo de noventa dias a ser observado pelo Poder Executivo para a
regulamentação da lei.
Aprovado no Senado Federal, o PLS n° 340, de
1999, foi encaminhado ao exame da Câmara dos Deputados, onde foi apreciado pela Comissão de Educação
e Cultura, que se manifestou por sua aprovação, e pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
que o aprovou com a referida Emenda, presentemente apreciada pela Comissão de Educação, Cultura e
Esporte desta Casa.
II — Análise
Entende a Câmara dos Deputados, por intermédio do parecer exarado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que o art. 3° do PLS n°
340, de 1999, é inconstitucional, uma vez que viola o
Princípio da Separação dos Poderes, garantido pelo
art. 2° da norma constitucional.
A nosso ver, a ponderação da Câmara dos Deputados, materializada na emenda em análise, é pertinente e oportuna.
O art. 2° da Constituição Federal reza que são
poderes da União, independentes e harmônicos entre
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
A fixação de prazo para a regulamentação da lei
vulnera o ditame constitucional, ao atribuir ao Poder
Executivo a obrigatoriedade de implementação de
prática de sua exclusiva competência. Tal dispositivo
incorre, pois, em vício de inconstitucionalidade.
Nesse sentido, uma vez que a Emenda vem contribuir para o aperfeiçoamento da proposição original,
entendemos que cabe o seu acatamento.
III – Voto
Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação
da Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei do Senado n° 340, de 1999 (n° 2.669, de 2000, na
Câmara dos Deputados).
Sala da Comissão,, 15 de abril de 2008.
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O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Sobre a mesa projeto de lei do Congresso Nacional que passo a ler.
É lido o seguinte:
(*)PROJETO DE LEI Nº 1, DE 2008-CN,
QUE “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES
PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Sérgio Guerra, Arthur Virgílio, Flexa Ribeiro, Romero Jucá e Paulo
Paim enviaram discursos à Mesa que serão publicados
na forma do disposto no art. 203, combinado com o
art. 210, inciso I, § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna, neste momento, para fazer o registro da matéria intitulada “A caixa-preta dos
comunistas”, publicada pela revista Veja em sua edição
de 05 de março do corrente.
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LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2009 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.” (MENSAGEM N° 20, DE 2008-CN,
N° 192/2008, NA ORIGEM)
(*) Publicado em suplemento à presente edição.

O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução n° 1, de 2006-CN, fica
estabelecido o seguinte calendário para tramitação
do projeto:

A matéria destaca que o principal programa social do Ministério do Esporte, o Segundo Tempo, é alvo
de denúncias de desvio de dinheiro através de ONGs
ligadas ao PC do B.
Sr. Presidente, para que conste dos anais do Senado, requeiro que a matéria acima citada seja considerada como parte integrante deste pronunciamento.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, venho à tribuna, no dia de hoje, para
registrar a matéria intitulada “País é lanterninha dos
emergentes”, publicada pelo jornal O Estado de São
Paulo em sua edição de 13 de março 2008.
A reportagem destaca que o crescimento médio
da economia brasileira nos últimos cinco anos do governo Lula, de 3,8%, coloca o Brasil em 35ºlugar no
ranking com 39 países emergentes que tiveram o desempenho de sua economia medido.
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Senhor presidente, solicito que a matéria acima
citada seja considerada parte deste pronunciamento,
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para
registrar a matéria intitulada “Acabou o diálogo”, publicada pela revista Istoé dinheiro em sua edição de 16
de março do corrente.
A referida matéria trata da onda de protestos e
invasões promovida pelo MST, Via Campesina e Movimento dos Atingidos por Barragens. Segundo a reportagem, os atos têm cunho eminentemente político,
pois são organizados por lideranças não pertencentes
às comunidades que vivem nos arredores das áreas
ocupadas.
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Ainda segundo a matéria, os alvos preferidos são
a mineradora Vale e a transnacional americana Monsanto. Para um diretor da Vale, “Trata-se de um movimento político. Estão querendo usar a Vale somente
para ganhar visibilidade”.
Senhor Presidente, para concluir, requeiro que
a matéria acima citada passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer o registro do editorial intitulado “Dilma fala”, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição de
04 de abril de 2008.
O editorial destaca a entrevista que a Ministra
Chefe da Casa Civil fala sobre o episódio do dossiê
contendo dados sobre despesas do governo FHC.
Era urgente a necessidade de um pronunciamento oficial sobre o tema depois que o jornal Folha
de S.Paulo publicou, em fac-símile, um trecho das
planilhas do dossiê.
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A atitude automática do petismo é considerar ato
de conspiração qualquer notícia que o prejudique, e
isso sem dúvida, é um absurdo.
Senhor Presidente, para concluir, requeiro que
o referido editorial passe a integrar os Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do inciso I, §2º, art.
210, do Regimento Interno)
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O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é evidente a importância da memória social e do patrimônio cultural de um povo. Na medida
mesma em que for nítida e cultuada essa memória, em
que for rico e valorizado esse patrimônio, serão fortes
a identidade e o orgulho nacionais.
Um povo que cultiva sua memória social, que conhece o valor do seu patrimônio cultural apresentará,
numa decorrência lógica e natural, um patamar mais
elevado de consciência de cidadania. Maior será o seu
nível de coesão social, sua integração. Mais harmônicas
serão as relações estabelecidas no seio da nacionalidade. Mais vigorosa será a expressão do País no contexto internacional. Em síntese, podemos afirmar que
cultivar e manter bem viva a memória social; proteger,
preservar e valorizar o patrimônio cultural é caminho
seguro para assegurar maior pujança a todas as expressões de uma determinada nacionalidade, seja no
campo da cultura, da política ou da economia.
Atento a isso, o Governo Federal incluiu, no Plano Plurianual atualmente vigente, o Programa “Museu,
Memória e Cidadania”. No âmbito desse Programa,
está prevista a Ação “Fomento a projetos na área museológica”, conforme disponibilidade orçamentária no
corrente exercício. E é por conta dessa Ação que o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) lançou o Prêmio Mário de Andrade, tendo
como objetivos estimular a construção do conhecimento
e difundir e dar visibilidade à produção acadêmica na
área dos museus e do patrimônio cultural.
Trata-se de um concurso de dissertações e teses que premiará trabalhos elaborados por pesquisadores de nível de mestrado e doutorado em ciências
humanas e ciências sociais aplicadas. Conforme o
edital do concurso, a temática a ser desenvolvida pelos trabalhos inscritos será “museus, memória social
e patrimônio cultural”.
De âmbito nacional, o Prêmio Mário de Andrade
selecionará os melhores trabalhos acadêmicos sobre a
temática supracitada em duas categorias: dissertações
de mestrado e teses de doutorado. Poderão participar
do concurso autores de dissertações e teses defendidas
entre os anos de 2000 e 2007, devidamente aprovadas
em cursos de pós-graduação reconhecidos pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior) e classificadas nas áreas de Ciências
Humanas e Sociais e Ciências Sociais Aplicadas.
Os critérios para o julgamento dos trabalhos inscritos incluem a relevância do trabalho e sua relação
com a temática definida; a contribuição da pesquisa
para o adensamento das discussões sobre o patrimônio
cultural e a qualidade da argumentação; a profundidade
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e pertinência da análise empreendida; o ineditismo na
abordagem do tema; a clareza, concisão e correção
lingüística; e a apresentação – nas citações, transcrições, notas e observações – de referências completas
das fontes e bibliografia consultadas.
Em cada uma das duas categorias, os trabalhos
vencedores do Prêmio Mário de Andrade receberão
prêmios em dinheiro e certificados. Todos os trabalhos selecionados para a competição, em ambas as
categorias, receberão um certificado de participação.
Já a premiação abrangerá os três melhores trabalhos
em cada categoria, cabendo a cada um dos primeiros
colocados o prêmio de cinco mil reais; aos segundos,
três mil reais; e aos terceiros, mil reais. Posteriormente
à apuração e à divulgação dos resultados do concurso, o Iphan estimulará a apresentação dos resultados
dos trabalhos premiados junto às comunidades das
áreas pesquisadas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, órgão federal responsável pela proteção, preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro, o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tem, em seu
Departamento de Museus e Centros Culturais (Demu),
um setor de incentivo e promoção dos estudos da memória social, dos museus e do patrimônio cultural.
A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) é
uma das mais antigas associações científicas existentes no País na área das Ciências Sociais, ocupando,
hoje, um papel de destaque na condução de questões
relacionadas às políticas públicas para a educação,
a ação social e a defesa dos direitos humanos. No
decorrer de sua história, a ABA tem sido voz atuante
em defesa das minorias étnicas, dos discriminados e
tem-se posicionado consistentemente contra a injustiça
social. Sem defender uma linha político-partidária, sua
voz inquieta a todos os que não respeitam os direitos
humanos. Seu código de ética exige respeito às populações estudadas e obriga o pesquisador a deixar
claros seus objetivos para os grupos e populações que
sejam objeto de suas análises.
No interior da Associação Brasileira de Antropologia, funciona o Grupo de Trabalho Permanente em
Patrimônio Cultural, que tem como finalidade dinamizar e adensar com contribuições científicas a área do
patrimônio cultural em sua interface com o campo da
antropologia, bem como incentivar trocas e parcerias
entre os pesquisadores do patrimônio, brasileiros e
estrangeiros.
Cabe registrar, portanto, o decidido apoio e a valiosa colaboração do Grupo de Trabalho Permanente
em Patrimônio Cultural da Associação Brasileira de
Antropologia ao Departamento de Museus e Centros
Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
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tico Nacional no lançamento, divulgação e realização
do Prêmio Mário de Andrade.
De outra parte, deve-se consignar que a escolha
do nome de Mário de Andrade como patrono do prêmio
constitui justíssima homenagem ao notável intelectual
paulistano, nascido no final do Século XIX, que deixou
grandes contribuições para a cultura brasileira e sempre se preocupou em preservá-la e valorizá-la.
Com o livro Há uma gota de sangue em cada
poema, publicado em 1917, Mário de Andrade iniciou
sua carreira literária, pela qual seria amplamente reconhecido no futuro. Vanguardista, foi um dos mentores da Semana de Arte Moderna de 1922, evento que
sacudiu os meios artísticos nacionais ao apresentar
trabalhos que utilizavam uma linguagem expressiva
radicalmente inovadora. Foi nesse período que Mário
de Andrade lançou uma de suas obras mais conhecidas, intitulada Paulicéia desvairada.
De fato, foram profundas as vinculações de Mário
de Andrade com a área do patrimônio cultural. A pedido
de Gustavo Capanema, o escritor elaborou o anteprojeto de proteção do patrimônio artístico nacional, texto
que serviu de base para a elaboração do Decreto-Lei
nº 25, de 1937. Ele acompanhou, ainda, as primeiras
ações do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, ao lado de Rodrigo Melo Franco de Andrade,
de 1938 a 1940. Entre 1941 e 1945, foi funcionário da
regional de São Paulo daquele órgão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com o
lançamento do Prêmio Mário de Andrade pelo Departamento de Museus e Centros Culturais do Iphan,
abrem-se novas perspectivas de geração de conhecimentos acadêmicos dentro da temática dos museus
e do patrimônio cultural, haja vista que o objetivo do
concurso é, exatamente, estimular a produção de pesquisas e estudos no campo das Ciências Humanas e
das Ciências Sociais Aplicadas. Com essa iniciativa,
o Iphan busca promover o desenvolvimento do pensamento crítico a respeito do tema, contribuindo para
a sua divulgação e para a formulação de políticas públicas no campo do patrimônio cultural.
Como afirmei ao início desta fala, o fortalecimento
da memória social e a valorização do patrimônio cultural
são de suma relevância para o reforço da identidade e
do orgulho nacionais. Por isso, não poderia deixar de
parabenizar a direção do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pela decisão de promover o
Prêmio Mário de Andrade, que distinguirá os melhores
trabalhos acadêmicos sobre o tema “museus, memória
social e patrimônio cultural”.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, no dia 18 de abril comemoramos o Dia
Nacional do Livro Infantil. Aliás, o mês de abril é a própria celebração do hábito de ler.
Dia 02 de abril foi a vez do Dia Internacional do
Livro Infanto-Juvenil e no dia 23 será comemorado o
Dia Mundial do Livro.
Outro dia falava, em pronunciamento que proferi
sobre a educação no Brasil, da importância de cultivar
o costume da leitura.
Ela, além de ser um aprendizado, é uma viagem
por mundos incontáveis e diversos.
Eu poderia ficar aqui horas e horas citando autores e autoras que nos encantam com suas palavras
mágicas, que, colocadas umas ao lado das outras,
formam um imaginário fantástico.
Mas, vou falar especialmente do nosso querido
Monteiro Lobato, o grande homenageado do Dia Nacional do Livro Infantil.
Ele foi um menino que sempre gostou de brincar no riacho, pescar e subir em árvores, mas os livros de aventuras eram seus grandes companheiros
também.
Desde cedo, escreveu para os jornais das escolas
que freqüentou e depois de ter se formado em Direito,
optou por ser escritor e não advogado.
E foi assim que criou o Sítio do Pica-pau amarelo, que todos conhecem, senão pelo livro, pela televisão que mostra de forma encantadora as peripécias
da vovó Dona Benta, dos netos Pedrinho e a menina
Narizinho, da boneca Emilia, da espiga de milho chamada Visconde de Sabugosa, do Saci Pererê e tantos
outros personagens incríveis.
Uma característica do nosso escritor era o fato
de que ele respeitava a opinião das crianças e dos
jovens e isso fica espelhado no comportamento de
Vovó Benta, que costuma ter um diálogo muito franco
e carinhoso com os netos.
Monteiro Lobato foi sem dúvida um grande escritor que nos legou uma obra variada e que faz um
retrato muito atual do nosso contexto.
E, mais do que isso, deixou estrelas brilhando nos
olhos e ouvidos de milhares de crianças e jovens e,
até mesmo os corações adultos conseguem se sentir
tocados pela sua sensibilidade!
E fica o meu desejo de que a cada dia mais e
mais pessoas sejam tocadas pelo incomparável hábito da leitura!
Como segundo assunto, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero dizer que as centrais sindicais
CUT, Força Sindical, Nova Central, UGT, CGTB e CTB
já recolheram até o momento mais de 5 milhões de as-
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sinaturas a favor da proposta de emenda à Constituição
(PEC) de autoria deste senador que fala em parceria
com o senador Inácio Arruda que reduz a jornada de
trabalho das atuais 44 horas semanais para 40 horas
sem redução de salários.
Após reunião hoje à tarde com dirigentes sindicais, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil) decidiu participar da campanha pela redução da jornada de trabalho sem redução salarial. O
anúncio foi feito pelo secretário-geral da CNBB, Dom
Dimas Lara.
Conforme o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, a CNBB irá divulgar
a campanha em seus meios de comunicação e se
comprometeu a participar dos eventos das centrais
referentes ao tema.
Desta forma, a campanha pela redução da jornada de trabalho, sem redução de salários, ganha um
importante apoio da igreja católica.
O terceiro e último assunto, Sr Presidente, Srªs
e Srs. Senadores diz respeito ao concurso Miss Brasil
2008 realizado no domingo, 13 de abril, trouxe um fato
inédito nos registros de sua história.
Vanessa Vidal, representante do Ceará, ficou em
segundo lugar no Concurso. Mas, o fato inédito é que
se trata de uma deficiente auditiva, de 24 anos, que
deixa um marco em nosso registros.
Ela é a primeira deficiente auditiva a disputar o
concurso Miss Brasil.
Aos 24 anos, ela participou com outras moças,
de um sonho que muitas idealizam e superou a diferença, demonstrando mais uma vez, que a inclusão é
o melhor caminho para superar as diferenças.
Auxiliada por uma intérprete, ela se comunicou
por meio da linguagem de sinais e fez da superação
um belo ensinamento para todos nós.
Quero cumprimentar duplamente a cearense
Vanessa, por ter sido eleita a 2ª mulher mais bela do
Brasil e pelo exemplo que deixa gravado na história e
nas nossas mentes.
Deixo ainda o meu parabéns à gaúcha Natália
Anderle, que com seus 22 anos, é a nova Miss Brasil,
eleita para o ano de 2008.
É uma honra para o Rio Grande do Sul, ver mais
uma de suas lindas mulheres, representando o nosso
país aqui e no exterior.
Sucesso para vocês!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão delibe-
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rativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas, a
seguinte

ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 407, DE 2007
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 407, de 2007, que autoriza, em
caráter excepcional, a prorrogação de contratos
temporários no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado, implementados
mediante acordos com organismos internacionais; e altera a Lei nº 10.480, de 2 de julho de
2002, prorrogando o prazo de recebimento de
gratificações pelos servidores ou empregados
requisitados pela Advocacia-Geral da União;
as Lei nº s 11.171, de 2 de setembro de 2005,
e 11.233, de 22 de dezembro de 2005, prorrogando o prazo de manutenção de Funções
Comissionadas Técnicas no Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes –
DNIT e no Ministério da Cultura, respectivamente; e a Lei nº 11.539, de 8 de novembro
de 2007, no tocante à Carreira de Analista de
Infra-Estrutura.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
22.3.2008)
Prazo final (prorrogado): 4.6.2008
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 408, DE 2007
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 408, de 2007, que abre crédito
extraordinário, em favor de diversos órgãos
do Poder Executivo, no valor global de três
bilhões, quinze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta e dois reais,
para os fins que especifica.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
22.3.2008)
Prazo final (prorrogado): 4.6.2008
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3

6

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 409, DE 2007
(Encontra-se sobrestando a pauta, nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2005
(Votação nominal)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 409, de 2007, que abre crédito
extraordinário, em favor de diversos órgãos
do Poder Executivo, no valor global de setecentos e cinqüenta milhões, quatrocentos e
sessenta e cinco mil reais, para os fins que
especifica.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
22.3.2008)
Prazo final (prorrogado): 4.6.2008
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 11, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 11, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 84, de
2008, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior),
que aprova a Programação Monetária para o
quarto trimestre de 2007.
5
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, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação de recursos destinados
à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de subemenda
que apresenta.

Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo
como primeiro signatário o Senador Cristovam
Buarque, que altera o art. 45 da Constituição
para conceder ao brasileiro residente no exterior o direito de votar nas eleições.
Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004,
tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da
Constituição Federal, para estabelecer o voto
aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio
Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre
a Proposta) favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de
Plenário), contrário.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006,
tendo como primeiro signatário o Senador
Paulo Paim, que inclui o art. 50A e altera os
arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal,
para estabelecer o voto aberto nos casos em
que menciona, terminando com o voto secreto
parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
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dania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta)
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável;
2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de
Plenário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, pela aprovação parcial, nos termos da
Subemenda-CCJ (Substitutivo), que oferece.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro
Dias, que altera o § 2º do art. 55 da Constituição
Federal (determina o voto aberto para a perda
de mandato de Deputados e Senadores).
Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável, com Subemenda,
que apresenta.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 57, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 57, de 2005, tendo como primeiro signatário o Senador Marco
Maciel, que dá nova redação ao § 4º do art.
66 da Constituição, para permitir que os vetos
sejam apreciados separadamente no Senado
Federal e na Câmara dos Deputados.
Pareceres da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sob nºs
– 779, de 2006, 1º pronunciamento (sobre a Proposta): Relator: Senador Ramez Tebet, favorável;
– 272, de 2007, 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 1-Plen): Relator: Senador
Adelmir Santana, favorável, com a Emenda
nº 2-CCJ, de redação; e
– 100, de 2008, 3º pronunciamento (em
reexame, nos termos do Requerimento nº 128,
de 2008), Relator Senador Adelmir Santana,
ratificando seus pareceres anteriores, apresentando, ainda, as Emendas nºs 3 e 4-CCJ.
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11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Roberto Arruda,
que altera o art. 228 da Constituição Federal,
reduzindo para dezesseis anos a idade para
imputabilidade penal.
Parecer sob nº 478, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável à
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de
1999, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta;
e pela rejeição das demais matérias que tramitam em conjunto, com votos contrários dos
Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy,
Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares,
Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em
separado, do Senador Aloizio Mercadante e
da Senadora Patrícia Saboya.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 18, de 1999, tendo como primeiro signatário
o Senador Romero Jucá, que altera a redação
do art. 228 da Constituição Federal.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 3, de 2001, tendo como primeiro signatário
o Senador José Roberto Arruda, que altera o
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artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo
para dezesseis anos a idade para imputabilidade penal.
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17
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 57, DE 2001

14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 26, DE 2002
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 26, de 2002, tendo como
primeiro signatário o Senador Iris Rezende, que altera o artigo 228 da Constituição
Federal, para reduzir a idade prevista para
a imputabilidade penal, nas condições que
estabelece.
15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 90, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 90, de 2003, tendo como primeiro
signatário o Senador Magno Malta, que inclui
parágrafo único no artigo 228, da Constituição Federal, para considerar penalmente
imputáveis os maiores de treze anos que
tenham praticado crimes definidos como
hediondos.

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
nº 57, de 2001 (nº 5.270/2001, naquela Casa),
que altera o art. 36 do Decreto-Lei nº 221, de
28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre
a proteção e estímulos à pesca e dá outras
providências.
Pareceres sob nºs 1.345 e 1.346, de
2007, das Comissões
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador João Durval, favorável, com as
adequações redacionais propostas, e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator ad hoc:
Senador Renato Casagrande, favorável.
18
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2000
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
nº 12, de 2000 (nº 885/95, na Casa de origem), que estabelece diretrizes gerais de
programa nacional de habitação para mulheres com responsabilidade de sustento
da família.
Parecer sob nº 437, de 2007, da Comissão Diretora, Relator: Senador Gerson Camata,
oferecendo a redação do vencido.

16

19

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 9, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 18 e
20, de 1999; 3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário
o Senador Papaléo Paes, que acrescenta parágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal,
para determinar a imputabilidade penal quando
o menor apresentar idade psicológica igual ou
superior a dezoito anos.

Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6,
de 2003 (nº 2.820/2000, na Casa de origem),
que altera os arts.47 e 56 da Lei nº 5.764, de
16 de dezembro de 1971. (Dispõe sobre a administração e o conselho fical das sociedades
cooperativas).
Parecer sob nº 95, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Efraim Morais,
oferecendo a redação do vencido.
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20
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 26, DE 2000
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 26,
de 2000, que altera a Lei nº 9.069, de 29 de
junho de 1995, para tratar do comparecimento
do Presidente do Banco Central do Brasil na
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e para extinguir a obrigatoriedade
de apresentação da programação monetária
trimestral e a vinculação legal entre emissão
de moeda e reservas cambiais.
Parecer sob nº 66-A, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Flexa Ribeiro,
oferecendo a redação do vencido.
21
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Parecer favorável, sob nº 1.162, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 75, de 2004 (nº 1.071/2003,
na Casa de origem), que altera a Lei nº 10.334,
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de fabricação e comercialização de lâmpadas incandescentes para uso
em tensões de valor igual ou superior ao da
tensão nominal da rede de distribuição, e dá
outras providências.
Parecer favorável sob nº 87, de 2007, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Delcídio Amaral.
24

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 22, de 2003(nº 5.120/2001,
na Casa de origem), que dispõe sobre as atividades das Agências de Turismo.
Pareceres nºs 1.049 e 1.050, de 2007,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável
ao Projeto com as Emendas nºs 1 a 12-CCJ,
que apresenta;
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares,
favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1 a 4,
6 a 8, 11 e 12-CCJ, à Emenda nº 9-CCJ, nos
termos de Subemenda; pela prejudicialidade
das Emendas nºs 5 e 10-CCJ; apresentando,
ainda, as Emendas nºs 13 a 18-CDR.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2003 (nº 5.657/2001,
na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei n.º 8.906, de 4 de julho de 1994,
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (prescrição em cinco anos da ação de prestação
de contas do advogado para o seu cliente, ou
de terceiros por conta dele).

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 24, de 2005 (nº 4.465/2001,
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917,
de 10 de setembro de 1973 (inclui novo trecho
na Relação Descritiva das rodovias no Sistema
Rodoviário Nacional).
Parecer favorável, sob nº 1.534, de 2005,
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
Relator “ad hoc”: Senador Rodolpho Tourinho.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 103, de 2005 (nº 45/99,
na Casa de origem), que veda a exigência de
carta de fiança aos candidatos a empregos
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Parecer sob nº 198, de 2006, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que apresenta.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 111, de 2005 (nº 3.796/2004,
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na Casa de origem), que dispõe sobre a Política
Nacional de Orientação, Combate e Controle
dos Efeitos Danosos da Exposição ao Sol à
Saúde e dá providências correlatas.
Pareceres sob nºs 603 e 604, de 2007,
das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Magno Malta, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação, que
apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, nos termos da Emenda nº 3-CAS (Substitutivo), que oferece.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003,
na Casa de origem), que modifica o inciso II
do caput do art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (dispõe sobre o aproveitamento de matérias cursadas em seminários
de filosofia ou teologia).
Parecer sob nº 924, de 2006, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relatora:
Senadora Maria do Carmo Alves, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de 2006 (nº 1.696/2003,
na Casa de origem), que altera o § 2º do art.
12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde (acrescenta o
planejamento familiar nos casos de cobertura
dos planos ou seguros privados de assistência à saúde).
Parecer favorável, sob nº 145, de 2007,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora:
Senadora Serys Slhessarenko.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 2, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 2, de 2006 (nº 1.984/2003,
na Casa de origem), que altera o inciso XIII
do caput do art. 7º da Lei nº 9.610, de 19 de

Abril de 2008

fevereiro de 1998 (inclui as normas técnicas
como obras protegidas pela legislação dos
direitos autorais).
Parecer favorável, sob nº 376, de 2006,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Roberto Saturnino.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 4, de 2006 (nº 4.730/2004,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação
aos arts. 830 e 895 da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (dispõe
sobre a autenticidade de peças oferecidas
para prova no processo trabalhista e sobre o
cabimento de recurso ordinário para instância superior).
Parecer favorável sob o nº 697, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Eduardo Suplicy .
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
único ao art. 1º da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a boa-fé nas relações de trabalho.
Parecer sob nº 542, de 2006, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Paulo Paim, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 27, de 2006 (nº 819/2003,
na Casa de origem), que denomina “Rodovia
Ministro Alfredo Nasser” a rodovia BR-174,
entre a cidade de Cáceres – MT e a fronteira
com a Venezuela.
Parecer sob o nº 1.175, de 2006, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Mão Santa, favorável,
com a Emenda nº 1-CE, que oferece.
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33

37

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2006

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 306, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 6, de 2007)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2006 (nº
4.505/2004, na Casa de origem), que dispõe
sobre o reconhecimento do dia 26 de outubro como Dia Nacional dos Trabalhadores
Metroviários.
Parecer favorável, sob nº 926, de 2006,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Paulo Paim.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 90, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2006 (nº
6.248/2005, na Casa de origem), que acrescenta o § 3º-C ao art. 30 da Lei n.º 6.015, de
31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os registros públicos e dá outras providências (determina que cartórios de registros
públicos afixem, em locais de fácil leitura e
acesso, quadros contendo os valores das
custas e emolumentos).
Parecer favorável, sob nº 1.163, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Valter Pereira.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2007 (nº 1.791/1999,
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional dos Surdos.
Parecer favorável, sob nº 979, de 2007,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator “ad hoc”: Senador Flávio Arns.

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 30, de 2003, de autoria do
Senador Sérgio Cabral, que acrescenta artigos
à Lei nº 8.078/90 – Código do Consumidor,
obrigando a comunicação prévia da inclusão
do consumidor em cadastros, bancos de dados, fichas ou registros de inadimplentes, e
obrigando os fornecedores de bens e serviços
a fixar data e turno para a entrega de bens e
prestação de serviços.
Parecer sob nº 288, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Gerson Camata, favorável ao Projeto com a
Emenda nº 1-CMA, e subemenda que apresenta, e contrário ao Projeto de Lei do Senado
nº 306, de 2003, que tramita em conjunto.
38
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 306, DE 2003
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2003)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 6, de 2007)
Projeto de Lei do Senado nº 306, de
2003, de autoria do Senador Valmir Amaral,
que acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), tipificando como crime a manutenção
de informações negativas sobre consumidor em
cadastros, banco de dados, fichas ou registros
por período superior a cinco anos.
39

36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2007 (nº 3.986/2004,
na Casa de origem), que institui o Dia Nacional do Vaqueiro.
Parecer favorável sob o nº 722, de 2007,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator “ad hoc”: Senador Valter Pereira.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 169, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 7, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 169, de 2005, de autoria do
Senador Paulo Paim, que altera dispositivo da
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.
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Parecer sob nº 459, de 2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CDH
(Substitutivo), que oferece.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os
dados financeiros não sigilosos, para fins de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda
que oferece.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 277, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 9, de 2007)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 277, de 2007, de autoria
do Senador Flávio Arns, que acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 para definir condições de
qualidade da oferta de educação escolar para
crianças de cinco e seis anos de idade.
Parecer sob nº 874, de 2007, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Wilson Matos, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 702, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 702, de 2007, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Apagão Aéreo, que altera a Lei nº 7.565, de
1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para
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prever a divulgação da lista de passageiros
nos casos de acidentes aéreos.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 703, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 703, de 2007, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Apagão Aéreo, que altera a Lei nº 7.565, de
19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de
Aeronáutica), para dispor sobre a distribuição
de horários de pouso e decolagem (slots) em
aeroportos congestionados.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 704, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 704, de 2007, de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Apagão Aéreo, que altera a Lei nº 6.009, de
26 de dezembro de 1973, que dispõe sobre a
utilização e a exploração dos aeroportos, das
facilidades à navegação aérea e dá outras
providências; e o Decreto-Lei nº 1.896, de 17
de dezembro de 1981, que dispõe sobre a utilização de instalações e serviços destinados a
apoiar e tornar segura a navegação aérea, e
revoga a Lei nº 7.920, de 12 de dezembro de
1989; a Lei nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; e
a Lei nº 9.825, de 23 de agosto de 1999, para
desonerar as tarifas aeroportuárias e aeronáuticas e autorizar a sua gradação conforme
o grau de saturação e o horário de utilização
dos respectivos serviços.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
32, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, para introduzir critérios
relacionados com as mudanças climáticas globais no processo de licenciamento ambiental
de empreendimentos com horizonte de operação superior a vinte e cinco anos.
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46

50

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 33, DE 2008

REQUERIMENTO Nº 1302, DE 2004

Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
33, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a Redução Certificada de Emissão
(RCE) (unidade padrão de redução de emissão
de gases de efeito estufa).
47
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
34, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista
Especial sobre Mudanças Climáticas, que dispõe sobre a concessão de subvenção à implementação de Servidão Florestal, de Reserva
Particular do Patrimônio Natural e de reserva
legal, e sobre a possibilidade de recebimento
da subvenção na forma de abatimento de dívidas de crédito rural.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 35, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº
35, de 2008, de iniciativa da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, que
altera dispositivo da Lei nº 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, para viabilizar o acesso,
ao Sistema Elétrico Interligado Nacional, dos
autoprodutores de energia elétrica.
49
PARECER Nº 106, DE 2008
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 106, de 2008, da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, Relator
ad hoc: Senador Flávio Arns, concluindo favoravelmente à Indicação nº 2, de 2007, da
Senadora Serys Slhessarenko, que sugere à
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, por seu intermédio, à Subcomissão de Trabalho Escravo, para analisar todas
as matérias que tratem do tema e que se encontram em tramitação na Casa.

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.302, de 2004, da Senadora Serys Slhessarenko, solicitando a instituição, no âmbito do
Senado Federal, da Semana de Ciência e Tecnologia, a ser celebrada anualmente no mês de
outubro, com o objetivo de mobilizar a população
brasileira para questões científicas.
Pareceres favoráveis, sob nºs 448 a 451,
de 2007, das Comissões de Educação, Cultura e
Esporte, Relator: Senador Juvêncio da Fonseca;
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Cristovam
Buarque; de Serviços de Infra-Estrutura, Relator
ad hoc: Senador Eduardo Azeredo; e de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Relator: Senador Valter Pereira.
51
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 778, de 2007, de autoria da Senadora Kátia
Abreu, solicitando a remessa do Projeto de Lei do
Senado nº 202, de 2005, à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma vez que o prazo na
Comissão de Assuntos Econômicos já se encontra esgotado. (Fixação e ajuste dos parâmetros,
índices e indicadores de produtividade.)
52
REQUERIMENTO Nº 882, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 882, de 2007, do Senador Magno Malta,
solicitando a apresentação de voto de aplauso à Polícia Federal pela brilhante atuação na
prisão do traficante internacional Juan Abadia,
líder do cartel colombiano.
Parecer favorável, sob nº 287, de 2008,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Geraldo
Mesquita Júnior.
53
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Caval-
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canti, solicitando a remessa do Projeto de Lei
do Senado nº 312, de 2007, à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez que
o prazo na Comissão de Assuntos Econômicos
já se encontra esgotado. (Gestão de florestas
públicas; institui o Serviço Florestal Brasileiro na
estrutura do Ministério do Meio Ambiente.)
54
REQUERIMENTO Nº 1072, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.072, de 2007, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando a apresentação de voto
de aplauso ao economista Alan Greenspan
pelo lançamento do livro “A era da turbulência:
aventuras em um mundo novo”.
Parecer favorável, sob nº 288, de 2008,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Azeredo.
55
REQUERIMENTO Nº 1176, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.176, de 2007, do Senador Renato Casagrande, solicitando a apresentação de voto de
louvor ao ex-Vice-Presidente norte-americano
Albert Gore Junior e ao IPCC/ Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas por
compartirem o Prêmio Nobel da Paz de 2007.
Parecer favorável, sob nº 289, de 2008,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Cristovam
Buarque.
56
REQUERIMENTO Nº 1242, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.242, de 2007, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 266, de 2007-Complementar,
além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania. (Local
do recolhimento do ISS nas operações de arrendamento mercantil)
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57
REQUERIMENTO Nº 1428, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.428, de 2007, do Senador Pedro Simon,
solicitando a apresentação de voto de louvor
e congratulações à Senhora Cristina Fernández Kirchner, por ocasião de sua posse como
Presidenta da República da Argentina.
Parecer sob nº 290, de 2008, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Fernando Collor,
favorável, com alterações que propõe.
58
REQUERIMENTO Nº 1494, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.494, de 2007, do Senador Sérgio
Zambiasi, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 86, de 2006, com
o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2000, que
já se encontra apensado aos Projetos de Lei
do Senado nºs 25, 165, 182, 242, 308 e 355,
de 2003; 352, de 2004; 370, de 2005; 151 e
531, de 2007, por regularem a mesma matéria.
(Propaganda de bebidas alcoólicas)
59
REQUERIMENTO Nº 1495, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.495, de 2007, do Senador Geraldo
Mesquita Júnior, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 510,
de 1999, e 505, de 2007, com o Projeto de Lei
da Câmara nº 35, de 2000, que já se encontra
apensado aos Projetos de Lei do Senado nºs
25, 165, 182, 242, 308 e 355, de 2003; 352,
de 2004; 370, de 2005; 151 e 531, de 2007,
por regularem a mesma matéria. (Propaganda
de bebidas alcoólicas)
60
REQUERIMENTO Nº 115, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 115, de 2008, do Senador Cícero Lucena e outros Senhores Senadores, solicitando
a criação de Comissão Temporária Externa,
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composta por cinco membros titulares e igual
número de suplentes, para, no prazo de doze
meses, acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes
às obras do Projeto de Integração do Rio São
Francisco.
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de Lei do Senado nºs 129 e 183, de 2003 e
291, de 2005, que já se encontram apensados, por regularem a mesma matéria. (Faculta adesão ao SIMPLES por pessoas jurídicas
que especifica)
65

61
REQUERIMENTO Nº 210, DE 2008
REQUERIMENTO Nº 158, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 158, de 2008, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 29, de 2003, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária. (Política Pesqueira Nacional)

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 210, de 2008, do Senador Aloizio Mercadante,
solicitando que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2004, que tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 187,
2002; 44, de 2004; e 113, de 2006; além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos. (Planos de Saúde)

62
66
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 176, de 2008, do Senador Flexa Ribeiro
solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 303, de 2005, com os
Projetos de Lei do Senado nºs 370, de 1999;
145, de 2000; e o Projeto de Lei da Câmara nº
151, de 2001, que já se encontram apensados,
por regularem a mesma matéria. (Impenhorabilidade dos bens de família)
63
REQUERIMENTO Nº 186, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 186, de 2008, do Senador Expedito
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Senado nº 210, de 2007, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle. (Isenção do Imposto de Importação
e IPI incidentes sobre CD e DVD)
64
REQUERIMENTO Nº 199, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 199, de 2008, do Senador Romero
Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 7, de 2005 e
17, de 2006-Complementar, com os Projetos

REQUERIMENTO Nº 256, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 256, de 2008, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 280, de 2004; 132, 191 e
467, de 2007, com o Projeto de Lei do Senado
nº 167, de 2003, que já se encontra apensado
aos de nºs 210, de 2003; 75 e 323, de 2004;
e 87, de 2005, por versarem sobre a mesma
matéria. (Isenção de IPI em automóveis, motocicletas etc.)
67
REQUERIMENTO Nº 352, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 352, de 2008, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 46, de 2008, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte. (Obrigatoriedade da neutralização
das emissões de gases de efeito estufa decorrentes da realização da Copa do Mundo
de Futebol no Brasil, em 2014.)
68
REQUERIMENTO Nº 358, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 358, de 2008, de autoria da Sena-
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dora Patrícia Saboya, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2008,
além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Assuntos Sociais. (Ajudas técnicas na utilização de caixas eletrônicos por portadores
de deficiência visual.)
69
REQUERIMENTO Nº 368, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 368, de 2008, do Senador Wellington Salgado,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 257 e 315, de 2005, por
regularem a mesma matéria (liberdade de manifestação do pensamento e de informação).
70
REQUERIMENTO Nº 417, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 417, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Diretos Humanos e Legislação Participativa, solicitando a criação de um Dia Mundial
de Solidariedade Parlamentar pela vida da
ex-Senadora Ingrid Betancourt.
71
REQUERIMENTO Nº 418, DE 2008
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 418, de 2008, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando a criação de um Dia Mundial de
Solidariedade Parlamentar pela vida da exSenadora Ingrid Betancourt.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho. PMDB
– RN) – Declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 41
minutos.)
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AGENDA DO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO
16-4-2008
Quarta-feira
10:30 Reunião com Prefeitos
Auditório Petrônio Portela
11:30 Frente Parlamentar Evangélica
Gabinete da Presidência do Senado Federal
13:00 Aposição do retrato do Senador Antônio
Carlos Magalhães
na Galeria de Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidanania do Senado Federal Ala
Senador Alexandre Costa, sala n°3, Anexo II do Senado Federal
13:30 O Presidente da República convida para almoço em homenagem
á Senhora Pratiba Devisingh Patil, Presidente da
República da índia. Palácio do Itamaraty
15:00 Visita da Presidente do Sindicato dos Fiscais
do Trabalho,
Rosa Maria Campos e Auditores da Receita Federal
Gabinete da Presidência do Senado Federal
16:00 Ordem do dia - Sessão deliberativa do Senado Federal
Plenário do Senado Federal
18:30 Inauguração da Ala Senador Antônio Carlos
Magalhães
Edifício Principal, 1° andar, Salão Azul, Senado
Federal
18:30 Recital da cantora lírica Denise Tavares, em
comemoração ao
Dia Mundial da Voz.
Biblioteca do Senado Federal
19:00 Lançamento do Livro ACM- Uma História de
amor à Bahia e ao Brasil
de autoria do Senador Antônio Carlos Junior,
Salão Nobre do Senado Federal
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia

Rio Grande do Sul

Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S) Bloco-PT - Paulo Paim*
Bloco-PR - César Borges*
PTB - Sérgio Zambiasi*
PDT - João Durval**
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Rio de Janeiro

Ceará

Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)
Bloco-PP - Francisco Dornelles**

PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Maranhão

Minoria-DEM - Efraim Morais*
Maioria-PMDB - José Maranhão*
- vago**

Pará

Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Pernambuco

Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
Maioria-PMDB - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

São Paulo

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)
PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

Rio Grande do Norte

Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Minas Gerais

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Santa Catarina

Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Wellington Salgado de
Oliveira* (S)
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)
Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Piauí

Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita
Júnior*
Bloco-PT - Sibá Machado* (S)
Bloco-PT - Tião Viana**

Espírito Santo

Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)
PSOL - José Nery* (S)
Minoria-PSDB - Mário Couto**

Goiás

Paraná
Bloco-PT - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Paraíba

S/PARTIDO - Lobão Filho* (S)
Maioria-PMDB - Roseana Sarney*
PTB - Epitácio Cafeteira**

Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Peres*
Bloco-PT - João Pedro** (S)

Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)
Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)
Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
Bloco-PR - Expedito Júnior**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
PSC - Virginio de Carvalho** (S)

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011

**: Período 2007/2015

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo
Federal, de recursos públicos para organizações não governamentais - ONGs - e para
organizações da sociedade civil de interesse público - OSCIPs, bem como a utilização, por essas
entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 1999
até a data de 8 de novembro de 2007.
(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Raimundo Colombo (DEM-SC)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE) (9)

(7)
(9)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007
Prazo final: 12/05/2008

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes (DEM-PI)

(1)

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Raimundo Colombo (DEM-SC)
Sérgio Guerra (PSDB-PE)
Lúcia Vânia (PSDB-GO)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(12)

(4,8)

(5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Fátima Cleide (PT-RO)
Inácio Arruda (PC DO B-CE)
Sibá Machado (PT-AC)

(10)

1. Eduardo Suplicy (PT-SP)
2. Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)

(2,6)

(3)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Leomar Quintanilha (PMDB-TO)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Valter Pereira (PMDB-MS)

PDT
Jefferson Peres (AM)

PDT/PSOL

(11)

1. Osmar Dias (PDT-PR)
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na
Sessão do dia 10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita
para a Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº
138/2007.
7. Senador Raimundo Colombo foi eleito em 3.10.2007.
8. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
9. Em 10.10.2007, foram eleitos a Senadora Lúcia Vânia como Vice-Presidente e o Senador Inácio Arruda como Relator.
10. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
11. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
12. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of.
16/08-GLPSDB).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3311-3514
Fax: 3311-1176

2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Conforme indicações das Lideranças, a Presidência designa os seguintes Senadores
e Senadoras para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do
Requerimento nº 200, de 2008, de autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores
Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes, nos termos do § 4º do art. 145 do
Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte dias, apurar a utilização
da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes com o crime
organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM-GO)

1. Virginio de Carvalho (PSC-SE)

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. VAGO

(2)

(1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Marcelo Crivella (PRB-RJ)

1. Paulo Paim (PT-RS)

Magno Malta (PR-ES)

Maioria ( PMDB )
Almeida Lima (PMDB-SE)

1. VAGO

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.
2. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves,
que se encontra licenciada no período de 20/03 a 18/07/2008 (Of. 30/08-GLDEM).

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO
FEDERAL
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do
Regimento Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
Número de membros: 5 titulares
Leitura: 05/03/2008
Prazo final: 03/06/2008

TITULARES
Senador Gerson Camata (PMDB)
Senador César Borges (PR)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
VAGO

2) COMISSÃO TEMPORÁRIA - RISCO AMBIENTAL EM MUNICÍPIOS RELACIONADOS
PELO INPE
Finalidade: Destinada a verificar, no prazo de doze meses, o risco ambiental em que
vivem Municípios relacionados pelo Instituto Nacional de Pesquisa - INPE em seu "Mapa do
desmatamento".
(Requerimento nº 193, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
Leitura: 25/03/2008
Prazo final: 22/12/2008

3) COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE ELABORAR PROJETO DE CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL
Finalidade: Elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de Código de Processo Penal.
(Requerimento nº 227, de 2008, aprovado em 25.3.2008)

Leitura: 25/03/2008

TITULARES
VAGO

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (PT-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Eduardo Suplicy (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Francisco Dornelles (PP)

2. Paulo Paim (PT)

Delcídio Amaral (PT)

3. Ideli Salvatti (PT)

Aloizio Mercadante (PT)

4. Sibá Machado (PT)

Renato Casagrande (PSB)

5. Marcelo Crivella (PRB)

Expedito Júnior (PR)

6. Inácio Arruda (PC DO B)

Serys Slhessarenko (PT)

7. Patrícia Saboya (PDT)

(4)

(2)

8. Antonio Carlos Valadares (PSB)
9. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá (PMDB)

1. Valter Pereira (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Roseana Sarney (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Mão Santa (PMDB)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

5. VAGO

Neuto De Conto (PMDB)

6. Paulo Duque (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)

7. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)

2. Antonio Carlos Júnior (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Jayme Campos (DEM)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

5. Marco Maciel (DEM)

Raimundo Colombo (DEM)

6. Romeu Tuma (PTB)

VAGO

7. Arthur Virgílio (PSDB)

(1)

(3)

Flexa Ribeiro (PSDB)

8. Eduardo Azeredo (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

9. Marconi Perillo (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

10. João Tenório (PSDB)

PTB

(6)

João Vicente Claudino
Gim Argello

PDT
Osmar Dias

1. Jefferson Peres

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
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. 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.
6. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo
de opinar sobre matérias de interesse do poder municipal local.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio Amaral (PT)

Sibá Machado (PT)

2. Serys Slhessarenko (PT)

Expedito Júnior (PR)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(3)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Mão Santa (PMDB)

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini (DEM)

1. VAGO

(5)

Raimundo Colombo (DEM)
Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. Eduardo Azeredo (PSDB)

PDT PMDB PSDB
VAGO

(6)

(1)

1. VAGO

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Finalidade: Debater e examinar a situação da Previdência Social
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REFORMA TRIBUTÁRIA
Finalidade: Avaliar a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional na forma do inciso XV do
art. 52 da Constituição Federal, assim como tratar de matérias referentes à Reforma Tributária
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC)
RELATOR: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Eduardo Suplicy (PT)
Francisco Dornelles (PP)

(3)

1. Renato Casagrande (PSB)
2. Ideli Salvatti (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa (PMDB)

1. VAGO

Neuto De Conto (PMDB)

2. VAGO

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo (DEM)

1. João Tenório (PSDB)

Osmar Dias (PDT)

2. VAGO

(1)

Tasso Jereissati (PSDB)

(2)

(2,4)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. Vaga cedida ao PDT
2. Vaga cedida ao PSDB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
4. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS
REGULATÓRIOS
Finalidade: Debater e estudar a regulamentação dos Marcos Regulatórios nos diversos setores
de atividades que compreendem serviços concedidos pelo Governo, como telecomunicações,
aviação civil, rodovias, saneamento, ferrovias, portos, mercado de gás natural, geração de
energia elétrica, parcerias público-privadas, etc.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sérgio Guerra (PSDB-PE)
RELATOR: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Delcídio Amaral (PT)
Inácio Arruda (PC DO B)

(1)

1. Francisco Dornelles (PP)
2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp (PMDB)
VAGO

(2)

1. Romero Jucá (PMDB)
2. Valter Pereira (PMDB)

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

1. José Agripino (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

2. Romeu Tuma (PTB)

Sérgio Guerra (PSDB)

3. Tasso Jereissati (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Patrícia Saboya (PDT)

(3)

1. Fátima Cleide (PT)

(1)

Flávio Arns (PT)

2. Serys Slhessarenko (PT)

Augusto Botelho (PT)

3. Expedito Júnior (PR)

Paulo Paim (PT)

4. VAGO

Marcelo Crivella (PRB)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Inácio Arruda (PC DO B)

6. Ideli Salvatti (PT)

José Nery (PSOL)

(5)

7. Magno Malta (PR)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá (PMDB)

1. Leomar Quintanilha (PMDB)

VAGO

(7)

2. Valter Pereira (PMDB)

VAGO

(4)

3. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

4. Neuto De Conto (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

5. VAGO

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

Jayme Campos (DEM)

2. Heráclito Fortes (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

4. Romeu Tuma (PTB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

5. VAGO

Lúcia Vânia (PSDB)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

7. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Gim Argello

(2)

(8)

(6)

1. VAGO

PDT
João Durval

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do titular, Senador Fernando Collor.
6. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
7. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
8. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Paulo Paim (PT)

(1)

1. Flávio Arns (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

2. VAGO

Maioria (PMDB) e PDT
VAGO

1. VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jayme Campos (DEM)

1. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. VAGO

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
2. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PT-PR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Flávio Arns (PT)

1. Fátima Cleide (PT)

Paulo Paim (PT)

2. VAGO

(1)

Maioria (PMDB) e PDT
VAGO

(2)

1. VAGO

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini (DEM)
Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Papaléo Paes (PSDB)
2. Marisa Serrano (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
2. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Papaléo Paes (PSDB-AP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Augusto Botelho (PT)

1. VAGO

Flávio Arns (PT)

2. VAGO

(1)

Maioria (PMDB) e PDT
João Durval (PDT)

1. Adelmir Santana (DEM)

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini (DEM)

1. Kátia Abreu (DEM)

Papaléo Paes (PSDB)

2. Cícero Lucena (Sem Partido)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
2. Vaga cedida pelo PDT ao DEM.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Serys Slhessarenko (PT)

1. João Ribeiro (PR)

Sibá Machado (PT)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

Eduardo Suplicy (PT)

3. César Borges (PR)

Aloizio Mercadante (PT)

4. Marcelo Crivella (PRB)

Ideli Salvatti (PT)

5. Magno Malta (PR)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(3)

6. José Nery (PSOL)

Maioria ( PMDB )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

1. Roseana Sarney (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

3. Leomar Quintanilha (PMDB)

Almeida Lima (PMDB)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

5. José Maranhão (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

6. Neuto De Conto (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)

1. Eliseu Resende (DEM)

Marco Maciel (DEM)

2. Jayme Campos (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)

3. José Agripino (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

4. Alvaro Dias (PSDB)

Antonio Carlos Júnior (DEM)

5. Virginio de Carvalho (PSC)

Arthur Virgílio (PSDB)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

7. João Tenório (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)

8. Marconi Perillo (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

(5)

9. Mário Couto (PSDB)

PTB
Epitácio Cafeteira

(2)

(4)

1. Mozarildo Cavalcanti

PDT
Jefferson Peres

1. Osmar Dias

Notas:
1. Eleito em 8.8.2007.
2. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves,
que se encontra licenciada no período de 20/03 a 18/07/2008 (Of. 30/08-GLDEM).

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

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gilvam Borges (PMDB-AP)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Flávio Arns (PT)

1. Patrícia Saboya (PDT)

Augusto Botelho (PT)

2. João Pedro (PT)

Fátima Cleide (PT)

3. Aloizio Mercadante (PT)

Paulo Paim (PT)

4. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Ideli Salvatti (PT)

5. Francisco Dornelles (PP)

Inácio Arruda (PC DO B)

6. Marcelo Crivella (PRB)

Renato Casagrande (PSB)

7. João Vicente Claudino (PTB)

Sérgio Zambiasi (PTB)

8. Magno Malta (PR)

João Ribeiro (PR)

(3)

(1)

9. Sibá Machado (PT)

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Mão Santa (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

4. Valter Pereira (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

5. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

VAGO

6. VAGO

(5)

Gerson Camata (PMDB)

7. Neuto De Conto (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(4)

Heráclito Fortes (DEM)
Virginio de Carvalho (PSC)

2. Demóstenes Torres (DEM)
(7)

3. Gilberto Goellner (DEM)

Marco Maciel (DEM)

4. José Agripino (DEM)

Raimundo Colombo (DEM)

5. Kátia Abreu (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

6. Romeu Tuma (PTB)

Marconi Perillo (PSDB)

7. VAGO

Marisa Serrano (PSDB)

8. Eduardo Azeredo (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(2)

(6)

10. Lúcia Vânia (PSDB)

PDT
Cristovam Buarque

1. Jefferson Peres

Notas:
1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e
Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.
7. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que
se encontra licenciada no período de 20/03 a 18/07/2008 (Of. 30/08-GLDEM).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Paulo Paim (PT)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Flávio Arns (PT)

2. Ideli Salvatti (PT)

Sérgio Zambiasi (PTB)

(2)

3. Magno Malta (PR)

Maioria ( PMDB )
VAGO

1. Marcelo Crivella (PRB)

(3)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

3. Valter Pereira (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)

1. VAGO

Romeu Tuma (PTB)

2. Marco Maciel (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Eduardo Azeredo (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(1)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
Francisco Dornelles (PP)

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada no período de 20/03 a 18/07/2008.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Renato Casagrande (PSB)

1. Flávio Arns (PT)

Sibá Machado (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

Fátima Cleide (PT)

3. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

(2)

5. Expedito Júnior (PR)

(3)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

3. Almeida Lima (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)

2. VAGO

(1)

Gilberto Goellner (DEM)

3. VAGO

(4)

José Agripino (DEM)

4. Raimundo Colombo (DEM)

VAGO

5. Lúcia Vânia (PSDB)

(5)

Marisa Serrano (PSDB)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PDT
Jefferson Peres

1. VAGO

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. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do titular, Senador Fernando Collor.
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. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - AQUECIMENTO GLOBAL
Finalidade: Estudar as mudanças climáticas em conseqüência do aquecimento global
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Renato Casagrande (PSB)

1. Flávio Arns (PT)

Inácio Arruda (PC DO B)

2. Expedito Júnior (PR)

(1)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1. Adelmir Santana (DEM)
Marconi Perillo (PSDB)
VAGO

2. Marisa Serrano (PSDB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

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

5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Ribeiro (PR-TO)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
João Ribeiro (PR)

(2)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

Serys Slhessarenko (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

1. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
César Borges (PR)
VAGO

(4)

(1)

1. Adelmir Santana (DEM)
2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de
1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

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

5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA
Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a
realizar-se no Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em
março de 2009.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Sibá Machado (PT-AC)
VICE-PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Sibá Machado (PT)

1. Fátima Cleide (PT)

Renato Casagrande (PSB)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

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

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sibá Machado (PT-AC)
RELATOR: Senador Expedito Júnior (PR-RO)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Renato Casagrande (PSB)
Sibá Machado (PT)

1. Expedito Júnior (PR)
2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Gilvam Borges (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Flexa Ribeiro (PSDB)

1. VAGO

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

(1)

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

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

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador José Nery (PSOL-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Eduardo Suplicy (PT)

1. Flávio Arns (PT)

José Nery (PSOL)

2. Patrícia Saboya (PDT)

(1)

(3)

Maioria ( PMDB )
Inácio Arruda (PC DO B)

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(2)

Lúcia Vânia (PSDB)

1. VAGO

(4)

2. VAGO

(5)

Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada no período de 20/03 a 18/07/2008.
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. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Ideli Salvatti (PT-SC)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Ideli Salvatti (PT)

1. Fátima Cleide (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

2. Patrícia Saboya (PDT)

(1)

Maioria ( PMDB )
Roseana Sarney (PMDB)

1. VAGO

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(2)

Lúcia Vânia (PSDB)

1. Romeu Tuma (PTB)
2. VAGO

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada no período de 20/03 a 18/07/2008.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Eduardo Suplicy (PT)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

Marcelo Crivella (PRB)

2. Aloizio Mercadante (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

3. Augusto Botelho (PT)

Mozarildo Cavalcanti (PTB)

4. Serys Slhessarenko (PT)

João Ribeiro (PR)

5. Fátima Cleide (PT)

(3)

6. Francisco Dornelles (PP)

Maioria ( PMDB )
Pedro Simon (PMDB)

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Mão Santa (PMDB)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Almeida Lima (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

4. Gilvam Borges (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

5. VAGO

(4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes (DEM)

1. José Nery (PSOL)

Marco Maciel (DEM)

2. César Borges (PR)

Virginio de Carvalho (PSC)
Romeu Tuma (PTB)

(2)

(8)

(5)
(1)

3. Kátia Abreu (DEM)
4. Rosalba Ciarlini (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

6. Tasso Jereissati (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(7)

7. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB

(6)

Fernando Collor

PDT
Cristovam Buarque

1. Jefferson Peres

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de
1º/10/2007 (DSF 2.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
6. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
7. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
8. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que
se encontra licenciada no período de 20/03 a 18/07/2008 (Of. 30/08-GLDEM).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Augusto Botelho (PT)
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(1)

1. João Ribeiro (PR)
2. Fátima Cleide (PT)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp (PMDB)
Pedro Simon (PMDB)

1. Leomar Quintanilha (PMDB)
2. Gilvam Borges (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma (PTB)

1. Marco Maciel (DEM)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

PDT
Jefferson Peres

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Ribeiro (PR-TO)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
VAGO

(2)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

(3)

João Ribeiro (PR)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma (PTB)
Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
2. Papaléo Paes (PSDB)

PDT
Cristovam Buarque

1. Jefferson Peres

Notas:
1. Senador Fernando Collor, eleito em 01.03.2007, encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 29.08.2007, pelo prazo de
121 dias (Requerimento nº 968, de 2007).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
3. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do titular, Senador Fernando Collor.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
VAGO

(1)

(2)

1. Marcelo Crivella (PRB)

Maioria ( PMDB )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma (PTB)
Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Marco Maciel (DEM)
2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
Jefferson Peres

1. VAGO

Notas:
1. O Senador Fernando Collor foi substituído na Comissão de Relações Exteriores, conforme Ofício n.º 146/2007 - GLDBAG, lido em
05/09/2007, pelo Senador Euclydes Mello.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Serys Slhessarenko (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Delcídio Amaral (PT)

2. Fátima Cleide (PT)

Ideli Salvatti (PT)

3. Aloizio Mercadante (PT)

Francisco Dornelles (PP)

4. João Ribeiro (PR)

Inácio Arruda (PC DO B)

5. Augusto Botelho (PT)

Expedito Júnior (PR)

(2)

6. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB )
Romero Jucá (PMDB)

1. VAGO

Valdir Raupp (PMDB)

2. José Maranhão (PMDB)

Leomar Quintanilha (PMDB)

3. Gilvam Borges (PMDB)

VAGO

4. Neuto De Conto (PMDB)

(4)

Valter Pereira (PMDB)

(3)

5. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

6. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (DEM)

1. Demóstenes Torres (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

2. Marco Maciel (DEM)

Jayme Campos (DEM)

3. Adelmir Santana (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

Raimundo Colombo (DEM)

5. Romeu Tuma (PTB)

João Tenório (PSDB)

6. VAGO

Marconi Perillo (PSDB)

7. Eduardo Azeredo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

8. Mário Couto (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

9. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(1)

(6)

(5)

1. João Vicente Claudino

PDT
João Durval

1. VAGO

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. 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. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 14:00 HS - Plenário nº 13 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de
Aceleração do Crescimento - PAC
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Fátima Cleide (PT)

(5)

1. Sibá Machado (PT)

Patrícia Saboya (PDT)

(4)

2. Expedito Júnior (PR)

João Pedro (PT)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

João Vicente Claudino (PTB)

4. Antonio Carlos Valadares (PSB)
5. José Nery (PSOL)

(1,2)

Maioria ( PMDB )
José Maranhão (PMDB)

1. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gim Argello (PTB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

VAGO

(3)

(6)

Valter Pereira (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)
4. Valdir Raupp (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

2. Jayme Campos (DEM)

Marco Maciel (DEM)

3. Kátia Abreu (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

4. Virginio de Carvalho (PSC)

Lúcia Vânia (PSDB)

5. Tasso Jereissati (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

VAGO

7. João Tenório (PSDB)

(8)

PTB

(9)

(7)

Mozarildo Cavalcanti

PDT
Jefferson Peres

1. Osmar Dias

Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
3. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.
9. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves,
que se encontra licenciada no período de 20/03 a 18/07/2008 (Of. 30/08-GLDEM).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC)
VICE-PRESIDENTE: Senador Expedito Júnior (PR-RO)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
VAGO

1. Paulo Paim (PT)

Delcídio Amaral (PT)

2. Sibá Machado (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

3. César Borges (PR)

Expedito Júnior (PR)

4. Augusto Botelho (PT)

João Pedro (PT)

5. José Nery (PSOL)

(2)

(1)

Maioria ( PMDB )
VAGO

(3)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Leomar Quintanilha (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

3. Valter Pereira (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

4. Mão Santa (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Heráclito Fortes (DEM)

1. VAGO

Jayme Campos (DEM)

2. Eliseu Resende (DEM)

Gilberto Goellner (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

VAGO

5. Marconi Perillo (PSDB)

(5)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(4)

6. João Tenório (PSDB)
7. Sérgio Guerra (PSDB)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e
Energia.
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Tenório (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sibá Machado (PT-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Sibá Machado (PT)

(1)

1. Paulo Paim (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

2. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira (PMDB)
Neuto De Conto (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. Mão Santa (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(2)

1. Raimundo Colombo (DEM)
2. Rosalba Ciarlini (DEM)

João Tenório (PSDB)

3. VAGO

(3)

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. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Marcelo Crivella (PRB)

1. Expedito Júnior (PR)

Augusto Botelho (PT)

2. Flávio Arns (PT)

Renato Casagrande (PSB)

3. João Ribeiro (PR)

Ideli Salvatti (PT)

4. Francisco Dornelles (PP)

(2)

5. Fátima Cleide (PT)

Maioria ( PMDB )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Gerson Camata (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

3. Mão Santa (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

1. Eliseu Resende (DEM)
2. Heráclito Fortes (DEM)

(1)

Virginio de Carvalho (PSC)

(5)

3. Marco Maciel (DEM)

Antonio Carlos Júnior (DEM)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

João Tenório (PSDB)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

6. Marconi Perillo (PSDB)

VAGO

(4)

7. Papaléo Paes (PSDB)

PTB

(3)

Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
3. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
4. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.
5. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que
se encontra licenciada no período de 20/03 a 18/07/2008 (Of. 30/08-GLDEM).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Flávio Arns (PT)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

Renato Casagrande (PSB)

2. Expedito Júnior (PR)

(1)

Maioria ( PMDB )
Valter Pereira (PMDB)

1. Gilvam Borges (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. VAGO

(2)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS
Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB, PP )
Marcelo Crivella (PRB)
Augusto Botelho (PT)

(2)

1. Francisco Dornelles (PP)
2. Fátima Cleide (PT)

Maioria ( PMDB )
Mão Santa (PMDB)

1. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma (PTB)
VAGO

(4)

(1)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
2. Eduardo Azeredo (PSDB)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF
(DSF de 28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena encontrar-se licenciado no período de 31/03 a 31/07/2008.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

COMPOSIÇÃO
CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES

CARGO

Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CORREGEDOR

(1)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 17/10/2007

Notas:
1. Eleito na Reunião Preparatória da 1ª Sessão Legislativa da 53ª Legislatura, realizada em 1º.2.2007, nos termos da Resolução nº 17, de
17.3.93. O Senador Romeu Tuma, comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3311-5255 Fax:3311-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

COMPOSIÇÃO
PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR

BLOCO / PARTIDO

VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
Atualização: 23/11/2007

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3311-5255 Fax:3311-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO) (5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (DEM-DF) (3)
4ª Eleição Geral:
13/03/2003
5ª Eleição Geral:
23/11/2005
6ª Eleição Geral:
06/03/2007

1ª Eleição Geral:
19/04/1995
2ª Eleição Geral:
30/06/1999
3ª Eleição Geral:
27/06/2001

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

João Pedro (PT-AM)

2. Fátima Cleide (PT-RO)

(6)

Renato Casagrande (PSB-ES)

3. Ideli Salvatti (PT-SC)

João Vicente Claudino (PTB-PI)

(4)

(2)

4. VAGO

(1)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

5. VAGO

Maioria ( PMDB )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Gerson Camata (PMDB-ES)

(7)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Romero Jucá (PMDB-RR)

Leomar Quintanilha (PMDB-TO)

4. José Maranhão (PMDB-PB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM-GO)

1. VAGO

Heráclito Fortes (DEM-PI)

2. César Borges (PR-BA)

Adelmir Santana (DEM-DF)

3. VAGO

Marconi Perillo (PSDB-GO)

4. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

Marisa Serrano (PSDB-MS)

(9)

(10)

5. Sérgio Guerra (PSDB-PE)

PDT
Jefferson Peres (AM)

1. VAGO

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)

(8)

Atualização: 25/03/2008
Notas:
1. Eleito na Sessão de 29.5.2007 para a vaga anteriormente ocupada pela Senadora Serys Slhessarenko (PT/MT), que renunciou ao
mandato de titular de acordo com o Ofício GSSS nº 346, lido nessa mesma Sessão, Senador Epitácio Cafeteira renunciou ao mandato
de titular, conforme Ofício 106/2007-GSECAF, lido na sessão do Senado de 26.09.2007. Senador João Vicente Claudino foi eleito em
16.10.2007 (Ofício nº 158/2007 - GLDBAG) (DSF 18.10.2007).
2. Eleitos na Sessão de 29.5.2007
3. Eleito em 30.5.2007, na 1ª Reunião de 2007 do CEDP
4. Eleita na Sessão de 27.6.2007
5. Eleito em 27.06.2007, na 5ª Reunião de 2007 do CEDP
6. Eleito na Sessão de 16.08.2007.
7. Eleito na sessão de 27.06.2007, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Valter Pereira, que renunciou em 25.6.2007
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
9. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
10. Vago, em razão do pedido de licença da Senadora Maria do Carmo Alves, para tratamento de saúde, no período de 20/03/2008 a
18/07/2008, conforme Requerimento nº 324, de 2008, publicado no DSF de 26/03/2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3311-5255 Fax:3311-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

2) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE) (1)
1ª Designação: 03/12/2001
2ª Designação: 26/02/2003
3ª Designação: 03/04/2007

MEMBROS
PMDB
Roseana Sarney (MA)

DEM
VAGO

(2)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Serys Slhessarenko (MT)

PTB
Sérgio Zambiasi (RS)

PR
VAGO

PDT
Cristovam Buarque (DF)

PSB
Patrícia Saboya (PDT-CE)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PP
VAGO

PSOL
VAGO
Atualização: 25/03/2008
Notas:
1. Eleitos em 21.06.2007
2. Vago, em razão do pedido de licença da Senadora Maria do Carmo Alves, para tratamento de saúde, no período de 20/03/2008 a
18/07/2008, conforme Requerimento nº 324, de 2008, publicado no DSF de 26/03/2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3311-5255 Fax:3311-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação: 27/04/2007
Presidente: (VAGO) 4
Vice-Presidente: Deputado George Hilton (PP-MG)²
Vice-Presidente: Deputado Claudio Diaz (PSDB – RS)²
SENADORES
TITULARES
SUPLENTES
Maioria (PMDB)
PEDRO SIMON (PMDB/RS)
1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC)
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC)
2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO)
DEM
EFRAIM MORAIS (DEM/PB)
1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF)
ROMEU TUMA (DEM/SP)
2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM/SC)
PSDB
MARISA SERRANO (PSDB/MS)
1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)
1. FLÁVIO ARNS (PT/PR)
PTB
SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)
1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)
1. JEFFERSON PÉRES (PDT/AM)
PCdoB
INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)
1.
DEPUTADOS
TITULARES
SUPLENTES
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
CEZAR SCHIRMER (PMDB/RS)
1. ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB/GO)
DR. ROSINHA (PT/PR)
2. NILSON MOURÃO (PT/AC)
GEORGE HILTON (PP/MG)
3. RENATO MOLLING (PP/RS)
MAX ROSENMANN (PMDB/PR)
4. VALDIR COLATTO (PMDB/SC)
PSDB/DEM/PPS
CLAUDIO DIAZ (PSDB/RS)
1. FERNANDO CORUJA (PPS/SC)
GERALDO RESENDE (PPS/MS)
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³(PSDB/SP)
GERMANO BONOW (DEM/RS)
3. (vago)1
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)
1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)
PV
JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP)
1. DR. NECHAR (PV/SP)
(Atualizada em 14.4.2008)
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil
Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

1

Vago em virtude do falecimento do Deputado Júlio Redecker (PSDB-RS), ocorrido em 17.07.2007.
² Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.
³ Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos
Pannunzio, lido na Sessão do SF de 19.12.2007.
4 Vago em virtude de renúncia do Senador Geraldo Mesquita Júnior ao cargo de Presidente, comunicada
mediante o OF. P/034/2008, de 14.04.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data.

CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE
INTELIGÊNCIA
(Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999)

COMPOSIÇÃO
CÂMARA DOS DEPUTADOS
LÍDER DA MAIORIA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
PMDB-RN
LÍDER DA MINORIA
ZENALDO COUTINHO
PSDB-PA

SENADO FEDERAL
LÍDER DA MAIORIA
VALDIR RAUPP
PMDB-RO

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA
MINORIA
DEMÓSTENES TORRES
DEM-GO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

MARCONDES GADELHA
PSB-PB

HERÁCLITO FORTES
DEM-PI
(Atualizada em 6.3.2008)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: 3311-5255 e 3311- 4561
scop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(13 titulares e 13 suplentes)
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)
Presidente:
Vice-Presidente:
LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

Representante das empresas de rádio
(inciso I)
Representante das empresas de televisão
(inciso II)
Representante de empresas da imprensa
escrita (inciso III)
Engenheiro com notório conhecimento na
área de comunicação social (inciso IV)
Representante da categoria profissional
dos jornalistas (inciso V)
Representante da categoria profissional
dos radialistas (inciso VI)
Representante da categoria profissional
dos artistas (inciso VII)
Representante
das
categorias
profissionais de cinema e vídeo (inciso
VIII)
Representante da sociedade civil
IX)

(inciso

Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senado.gov.br - www.senado.gov.br/ccs

SUPLENTES

CONGRESSO NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)

COMISSÕES DE TRABALHO

1

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senao.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

1

Constituída na 11ª Reunião do CCS, de 5.12.2005, como união da Comissão de Regionalização e Qualidade da Programação com
a Comissão de Radiodifusão Comunitária. Todos os membros de cada uma das duas comissões originais foram considerados
membros da nova comissão. Aguardando escolha do coordenador (art. 31, § 5º, do Regimento Interno do CCS).

CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP)

PRESIDENTE
Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

1º VICE-PRESIDENTE
Deputado Narcio Rodrigues (PSDB-MG)

1º VICE-PRESIDENTE
Senador Tião Viana (PT-AC)

2º VICE-PRESIDENTE
Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)

2º VICE-PRESIDENTE
Senador Alvaro Dias (PSDB-PR)

1º SECRETÁRIO
Deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR)

1º SECRETÁRIO
Senador Efraim Morais (DEM-PB)

2º SECRETÁRIO
Deputado Ciro Nogueira (PP-PI)

2º SECRETÁRIO
Senador Gerson Camata (PMDB-ES)

3º SECRETÁRIO
Deputado Waldemir Moka

a (PMDB-MS)

4º SECRETÁRIO
Deputado José Carlos Machado (DEM-SE)

4º SECRETÁRIO
Senador Magno Malta (PR-ES)

LÍDER DA MAIORIA
Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

LÍDER DA MAIORIA
Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)

LÍDER DA MINORIA
Deputado Zenaldo Coutinho (PSDB-PA)

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Senador Marco Maciel (DEM-PE)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Deputado Marcondes Gadelha (PSB-PB)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)
(Atualizada em 6.3.2008)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
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PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)
Porte do Correio
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)

R$ 58,00
R$ 488,40
R$ 546,40

ANUAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)
Porte do Correio
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)

R$ 116,00
R$ 976,80
R$ 1.092,80

NÚMEROS AVULSOS
R$ 0,50
R$ 3,70

Valor do Número Avulso
Porte Avulso
ORDEM BANCÁRIA
UG – 020055

GESTÃO – 00001

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do
FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002 e
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e enviar
a esta Secretaria.
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR
ASSINATURA DOS DCN’S.
Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053,
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com,
Mourão ou Solange.
Contato internet: 3311-4107
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF
CNPJ: 00.530.279/0005–49
CEP 70 165–900

EDIÇÃO DE HOJE: 428 PÁGINAS

